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Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
INSTRUÇÕES
-

Verifique se este caderno:
corresponde a sua opção de cargo.
contém 55 questões, numeradas de 1 a 55

-

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:
- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece
abaixo dessa letra.

ATENÇÃO
-

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
Responda a todas as questões.
Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Julho/2005
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21/06/05 - 17:02

1.

Atenção: As questões de números 1 a 10 baseiam-se no texto
que segue.
O Brasil foi jogar bola no Haiti e isso não teve nada a ver

A frase que sintetiza o assunto do texto é:
(A)

O esporte pode mudar os rumos da diplomacia
internacional.

(B)

A transmissão pela televisão valoriza uma competição esportiva.

com preparação para a próxima Copa. Quem estava em campo
era a diplomacia. Para comprovar, basta ver a cobertura da

(C)) O futebol pode ser visto como reflexo do mundo e da
sociedade.

televisão: em vez da Fifa, era a ONU que aparecia nas imagens. No lugar do centroavante, era o presidente do país que
atraía a atenção dos repórteres. Não foi a primeira nem será a

(D)

A mistura de futebol e política é vista com desconfiança por analistas.

(E)

É necessária a influência da tática estrangeira no
futebol brasileiro.

última vez em que futebol e política se misturaram. É por causa
dessa proximidade que alguns estudiosos olham para o
gramado e enxergam um retrato perfeito da sociedade. A bola
está na moda entre os analistas políticos.
Se 22 jogadores em campo podem resumir o mundo,

_________________________________________________________

2.

surge então a dúvida: por que justamente o futebol, e não o

A resposta correta para a questão que aparece no início
o
do 2 parágrafo está na seguinte afirmativa:

cinema ou a literatura? “A arte sempre será produto da imaginação de uma pessoa. O futebol é parte da comunidade, da

(A)

A arte, sendo produto da imaginação, é abstrata,
enquanto um jogo de futebol é real.

(B)

O cinema e a literatura podem tomar o futebol como
tema para filmes ou para livros.

(C)

São diferentes os objetivos de um público interessado em futebol e os dos que freqüentam cinemas
ou bibliotecas.

(D)

O futebol pode aceitar interferências de analistas, ao
contrário da arte, que é única e pessoal.

economia, da estrutura política. É um microcosmo singular”, diz
um jornalista americano. Não apenas singular, mas global. É o
esporte mais popular do planeta. Uma fama, aliás, que tem
razões pouco esportivas. “O futebol nasceu na Inglaterra numa
época em que os ingleses tinham um império e viajavam por
muitos países. Ferroviários levaram a bola para a América do
Sul, petroleiros para o Oriente Médio”, acrescenta ele.
Mas é preciso não confundir o papel do esporte. Ele faz
entender, mas não muda o mundo. “Não se trata de uma força
revolucionária capaz de transformar uma nação. É apenas um

(E)) O futebol, sendo múltiplo, reflete toda a estrutura
social, enquanto a arte resulta de uma criação individual.

enorme espelho que reflete a sociedade em que vivemos”, diz
outro especialista.
Em 1990, quando o Brasil, sob a tutela de Sebastião
Lazzaroni, foi eliminado da Copa, o presidente era Fernando

_________________________________________________________

3.

O último parágrafo do texto se desenvolve como

Collor. Além de contemporâneos, eles foram ícones de uma
onda que varreu o país na virada da década: a febre dos

(A)

importados. Era uma fase em que se idolatrava o que vinha de

censura à utilização, como instrumento político, de
um evento esportivo bastante popular em todo o
mundo.

fora – a solução dos problemas estava no exterior. Motivos
existiam: com o mercado fechado aos importados, a indústria
estava obsoleta e pouco competitiva. O estilo futebol-arte da

(B)) exemplo que ilustra e comprova a opinião do especialista, que vem reproduzida no parágrafo anterior.

seleção, por sua vez, completava 20 anos de frustrações em
Copas. Collor e Lazzaroni bancaram o risco. Enquanto o

(C)

manifestação de que o futebol se espalhou por todo
o mundo, por ser também uma das formas da arte.

(D)

prova de que uma partida de futebol é capaz de
alterar os rumos da política externa, apesar de
opiniões contrárias de especialistas.

(E)

defesa da avançada visão tática de um treinador da
seleção, tentando modernizar o futebol brasileiro.

presidente prometia revolucionar a economia com tecnologia
estrangeira, o treinador se inspirou numa tática européia,
colocou um líbero em campo e a seleção jogou na retranca. O
resultado todos conhecem.
(Gwercman, Sérgio. Como o futebol explica o mundo.
Superinteressante, São Paulo, num.205, p. 88 e 90, out. 2004.
Com adaptações)
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o

Quem estava em campo era a diplomacia. (1 parágrafo)

6.

singular: 1. único de sua espécie; distinto; ímpar 3. fora
do comum; admirável, notável, excepcional 4. não usual;
inusitado, estranho, diferente 6. que causa surpresa;
surpreendente, espantoso; extravagante, bizarro.

(A)) na maneira como o evento foi transmitido pela
televisão, com ênfase na presença de figuras políticas.

(C)

(D)

global: 1. relativo ao globo terrestre; mundial 2. que é
tomado ou considerado no todo, por inteiro 3. a que nada
falta; integral, completo, total.

no fato de o Brasil ter sido compelido a jogar num
país tão longínquo e politicamente inexpressivo.

O sentido mais próximo dessas palavras está representado, respectivamente, em
(A)

na semelhança socioeconômica entre Brasil e Haiti,
que buscam o reconhecimento político dos países
desenvolvidos.

no objetivo de chamar a atenção para a próxima
Copa do Mundo, em evento transmitido internacionalmente.

(C)

6 e 2.

(D)

4 e 3.

(E)

6 e 1.

_________________________________________________________

na falta de compromisso dos participantes, principalmente jogadores, com a preparação para a próxima
Copa.

... eles foram ícones de uma onda que varreu o país na
virada da década: a febre dos importados. (último
parágrafo)

O emprego dos dois pontos assinala, no contexto, a
introdução de

_________________________________________________________

5.

1 e 3.

(B)) 3 e 1.

7.
(E)

o

Não apenas singular, mas global. (meio do 2 parágrafo)
Considere o que diz o Dicionário Houaiss da língua
portuguesa a respeito dos vocábulos grifados na frase
acima.

O que justifica a afirmativa acima está

(B)

1 21/06/05
− MODELO
- 17:03

Uma fama, aliás, que tem razões pouco esportivas. (meio
do 2º parágrafo)

É correto afirmar, considerando-se o contexto, que a frase
transcrita acima

(A)

uma restrição à afirmativa anterior.

(B)

uma repetição para realçar o assunto desenvolvido.

(C)) um segmento que explica a frase anterior.
(A)

(B)

(C)

assinala o fato de que trabalhadores de diversas
áreas podem tornar-se mundialmente famosos
jogadores de futebol.

considera que o futebol não é propriamente um
esporte, apesar da fama que o acompanha em todo
o mundo.

confirma a opinião do jornalista americano de que
um esporte de origem nobre tem poucas razões para
ser famoso.

(D)) atribui a expansão do futebol no mundo todo muito
mais à atividade comercial dos ingleses do que à
preocupação com o esporte.

(E)

critica, de maneira sutil, a preocupação de analistas
em valer-se do esporte para tentar mudar a situação
política de certos países.

TRE-RN-CG3

(D)

a enumeração dos fatos mais importantes da época.

(E)

a citação exata de uma opinião exposta anteriormente.

_________________________________________________________

8.

Considerando-se o emprego de pronomes no texto,
grifados nos segmentos abaixo, a ÚNICA afirmativa
INCORRETA é:
(A)

e isso não teve nada a ver − o pronome
demonstrativo vale pela frase O Brasil foi jogar bola
no Haiti.

(B)

dessa proximidade – o pronome retoma a idéia da
mistura entre futebol e política.

(C)

alguns estudiosos – o pronome indefinido limita o
número dos que compartilham a mesma opinião.

(D)

Ele faz entender – o pronome substitui o termo o
esporte, para evitar repeti-lo.

(E)) de uma onda que varreu o país – o pronome referese a país.
3
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A concordância está correta APENAS na frase:

11.

(A)

Os que estavam em campo era os assuntos
diplomáticos.

(B)

A cobertura dos jogos mostravam as imagens das
principais autoridades.

O cientista Galileu Galilei (1564-1642) estudou a trajetória
de corpos lançados do chão sob certo ângulo, e percebeu
que eram parabólicas. A causa disso, como sabemos, é a
atração gravitacional da Terra agindo e puxando de volta o
corpo para o chão. Em um lançamento desse tipo, a altura
y atingida pelo corpo em relação ao chão variou em
função da distância horizontal x ao ponto de lançamento
de acordo com a seguinte equação:

y =
(C)

5
5 2
x −
x
2
4

(x e y em metros)

Não se tratam de forças revolucionárias capazes de
transformar uma nação.
A altura máxima em relação ao chão atingida pelo corpo foi

(D)) Jogos de futebol podem ser vistos como um enorme
espelho que reflete a sociedade.

(E)

Uma partida entre 22 jogadores podem
considerados um reflexo da comunidade.

25
m
4

(B)

1,0 m

(C)

5
m
2

(D))

5
m
4

(E)

2,0 m

ser

_________________________________________________________

10.

(A)

O futebol reflete mudanças na sociedade.
Em várias ocasiões, em diversos países, futebol e política
se misturaram.
O futebol é parte da comunidade, da economia, da
estrutura política.

12.

O controle estatístico de uma indústria produtora de veículos pretende estabelecer um regime de acompanhamento de 4 itens do produto final da seguinte maneira:

As três frases acima estruturam-se num único período,
com lógica, clareza e correção, da seguinte maneira:

−

A cada lote de 10 unidades é testado o motor da última
unidade produzida.

(A)) O futebol, por ser parte da comunidade, da
economia e da estrutura política, reflete mudanças
na sociedade, tendo havido várias ocasiões, em
diversos países, em que futebol e política se
misturaram.

−

A cada lote de 6 unidades é testada a injeção
eletrônica da última unidade produzida.

−

A cada lote de 4 unidades é testado o ar condicionado
da última unidade.

−

A cada lote de 3 unidades é testada a qualidade dos
freios da última unidade.

(B)

O futebol reflete mudanças na sociedade, onde em
muitas ocasiões, sendo no entanto parte da
comunidade, da economia, da estrutura política nos
diversos países, futebol e política se misturaram.

(C)

O futebol que em várias ocasiões, em diversos
países, se misturaram com a política, ele é reflexo
de mudanças na sociedade, cujo futebol é parte da
comunidade, da economia, da estrutura política.

(D)

O futebol, cuja parte da comunidade, da economia,
da estrutura política, reflete mudanças na sociedade
em várias ocasiões, em diversos países, que futebol
e política misturaram-se.

(E)

4

_________________________________________________________

Em várias ocasiões, em diversos países, que futebol
e política se misturaram, ele vem sendo parte da
comunidade, da economia, da estrutura política,
conquanto que reflete mudanças na sociedade.

Iniciando o processo descrito no início da manhã de
segunda-feira e prevendo uma produção de 360 unidades
até o final da semana, quantas unidades produzidas terão
3 ou mais itens testados simultaneamente?
(A)

6

(B)

12

(C)

18

(D)

30

(E)) 36
TRE-RN-CG3
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16.

Para montar um kit básico de higiene bucal um técnico
selecionou cinco produtos M, N, P, Q e R, e do estoque
inicial de cada um deles retirou uma fração para a
composição dos kits. A tabela abaixo indica a quantidade
inicial no estoque, as frações retiradas e a quantidade de
cada produto utilizada em uma unidade do kit.
Produto

M

N

P

Q

R

Estoque
inicial

2,5 kg

0,8 kg

450 mL

600 mL

750 mL

Fração
retirada

2
5

3
4

2
9

7
15

1
3

0,25 kg

0,1 kg

10 mL

70 mL

25 mL

Quantidade
do produto
em um kit

N

P

Q

R

(A))

4

6

10

4

10

(B)

2

2

5

1

10

(C)

4

6

100

14

25

(D)

25

10

202

18

90

(E)

40

60

100

40

100

de

hardware

de

(A)) RAM é uma memória de armazenamento temporário, cujos dados são utilizados pela CPU, na
execução das tarefas.

Quantos kits de cada produto serão produzidos?
M

Com relação aos componentes
microcomputadores, a

1 22/06/05
− MODELO
- 10:50

(B)

RAM, ao contrário da memória ROM, é uma área de
armazenamento definitivo e seu conteúdo somente é
alterado ou apagado através de comandos
específicos.

(C)

interface AGP, um dispositivo do tipo E/S, é utilizada, principalmente, para conexão de impressoras.

(D)

interface AGP é o dispositivo responsável pela
comunicação entre o processador e memória cache.

(E)

instalação de gravadores de DVD nos computadores
atuais só foi possível, graças a tecnologia SCSI que
conecta esse dispositivo.

_________________________________________________________

17.

No sistema operacional Windows,
(A)

Editar-Copiar e Editar-Recortar tem a mesma função
de copiar o texto de um local para o outro.

(B)

através da ferramenta Windows Explorer, o modo
de exibição do tipo Lista, mostra o nome, o tamanho
e a data de criação de cada arquivo.

_________________________________________________________

14.

O preço para a execução de um trabalho de prótese
dentária é o resultado da adição do custo do material com
o valor da mão-de-obra. Em certo trabalho no qual o valor
da mão-de-obra foi orçado em 80% do custo do material, o
protético fez um desconto de 5% ao cliente, que pagou
R$ 513,00. O preço estipulado pela mão-de-obra desse
trabalho foi de
(A)

R$ 389,00

(B)

R$ 300,00

(C)

R$ 285,00

(D)

R$ 270,00

(C)) para excluir um arquivo definitivamente (sem que ele
seja enviado para a lixeira), basta clicar sobre o
mesmo, com o botão direito do mouse, manter
pressionada a tecla SHIFT (caixa alta) e clicar em
Excluir.
(D)

Editar-Copiar e Editar-Recortar tem a mesma função
de mover o texto de um local para o outro.

(E)

é impossível salvar um arquivo com 1 MB em um
disquete de 3 ½”, pois a capacidade dessa mídia é
inferior a 700 KB.

(E)) R$ 240,00

_________________________________________________________
_________________________________________________________

15.

O estoque de determinado produto de um laboratório tem
previsão de duração de 18 dias a partir desta data. Porém,
o fabricante avisou que vai atrasar em 9 dias a próxima
entrega do produto, obrigando assim o laboratório a
programar uma redução no consumo diário anterior.
Supondo que a redução do consumo seja a mesma todos
os dias, a razão entre o novo consumo diário e o previsto
inicialmente é
(A)

5
6

(B)

3
4

(C))

2
3

(D)

1
2

(E)

1
3

TRE-RN-CG3

18.

No sistema operacional Windows,
(A)

o ScanDisk pode ser utilizado para procurar
arquivos com vírus e reparar as áreas danificadas.

(B)) o desfragmentador de disco pode ser utilizado para
reorganizar arquivos e espaço no disco rígido, a fim
de que os programas sejam executados com maior
rapidez.
(C)

a janela “Painel de Controle” permite indicar ao
Windows que diferentes usuários podem personalizar suas configurações na área de trabalho.

(D)

pode-se colocar um atalho para qualquer programa,
documento ou impressora, desde que restrita aos
limites da área de trabalho do Windows.

(E)

o comando “Documentos” permite criar backup de
arquivos, automaticamente.
5
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22.

No Microsoft Excel 2000, versão Português, configuração
original

(A)

pode-se atribuir nomes únicos a células ou
intervalos; a única restrição é que este nome não
pode ser utilizado para referenciar a célula em uma
fórmula.

Na administração de documentos correntes tem-se a preocupação de conservá-los de maneira ordenada e acessível. Para atingir esses objetivos torna-se necessário que
os documentos sejam bem
(A)

classificados e manuseados.

(B)) classificados e arquivados.
(B)) se digitarmos a fórmula =SOM(A1:A3), teremos o
aparecimento de um valor de erro do tipo #NOME?

(C)

selecionados e arquivados.

(C)

(D)

selecionados e classificados.

(E)

selecionados e manuseados.

quando em uma célula na qual deveria aparecer um
número aparece #####, significa que houve um erro
no cálculo do referido número.

_________________________________________________________

(D)

um valor de erro #N/D ocorre quando um valor se
encontra disponível para uma função ou fórmula.

(E)

endereços relativos são endereços de células em
relação à planilha onde foram definidos e endereços
absolutos são endereços de células em relação à
pasta de trabalho onde foram definidos.

23.

_________________________________________________________

20.

Considere as propriedades apresentadas abaixo sobre
software de Correio Eletrônico.

24.

de correio eletrônico.

Tais propriedades correspondem, respectivamente, aos
protocolos:

POP3 e IMAP.

(B)

POP3 e SMTP.

(C)

POP3 e SNMP.

Cronológica.

(B)

PHA.

(D)

de Temporalidade Assessoral.

(E)

CUTTER.

_________________________________________________________

II. Protocolo de troca de mensagens entre servidores

(A)

(A)

(C)) de Temporalidade Documental.

I. Protocolo que permite que mensagens armazenadas em um servidor de correio eletrônico sejam
acessadas a partir de qualquer máquina, montando
um verdadeiro repositório central.

Para definir os prazos de retenção e ter um instrumento
norteador do destino dos documentos na empresa é
necessária a Tabela

Um conjunto de diversos documentos referentes a um
mesmo assunto chama-se
(A)

expurgo.

(B)

indexação.

(C)

inventário.

(D)) dossiê.
(E)

(D)) IMAP e SMTP.

guia.

_________________________________________________________

(E)

IMAP e POP3.

_________________________________________________________

21.

O ciclo vital dos documentos administrativos compreende
três fases. Identifique a ordem correta.

25.

A colocação correta das pastas e guias nas gavetas do
arquivo, onde cada documento deve ocupar um único e
exclusivo lugar, é chamada de
(A)) arranjo.

(A)

Permanentes, correntes, temporários.

(B)

Temporários, intermediários, correntes.

(C)
(D)

(B)

notação.

Correntes, temporários, intermediários.

(C)

etiquetas.

Intermediários, correntes, temporários.

(D)

projeções.

(E)

classificados.

(E)) Correntes, intermediários, permanentes.
6
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NÃO é característica do contrato administrativo,

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26.

A discricionariedade está presente no ato administrativo
que
(A)

concede isenção fiscal a contribuinte que atende as
condições estabelecidas pela legislação.

(B)

nomeia servidores aprovados em concurso público,
observada a ordem de classificação.

(C)

aposenta servidor público em razão da idade.

(D)

exonera servidor público concursado e que foi reprovado no estágio probatório.

o fato de ser intuitu personae.

(B)

a existência de cláusula exorbitante.

(C)) o interesse precípuo das partes pactuantes.
(D)

a rescisão unilateral pela Administração.

(E)

o resguardo do equilíbrio econômico e financeiro.

_________________________________________________________

31.

(E)) declara de utilidade pública determinado imóvel para
fins de desapropriação e com o objetivo de construir
uma escola.
_________________________________________________________

27.

(A)

Quanto ao Congresso Nacional, é correto afirmar:
(A)

Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Deputados Federais, para um mandato de quatro anos.

(B)

O Poder Legislativo federal é bicameral e exercido
pelo Congresso Nacional, que se compõe do Senado Federal e da Assembléia Legislativa.

(C)

A representação de cada Estado no Senado Federal
será renovada de oito em oito anos, alternadamente,
por um e dois terços.

O mérito do ato administrativo está relacionado com
(A)) a oportunidade e a conveniência.
(B)

a coercibilidade e a executoriedade.

(C)

o controle da autonomia e a publicidade.

(D)

a competência e a finalidade.

(E)

o controle da legalidade, que é exclusivo do Poder
Judiciário.

(D)) O Senado Federal é composto por oitenta e um
Senadores, eleitos para um mandato de oito anos.
(E)

Os Deputados Federais serão eleitos segundo o
princípio majoritário e os Senadores pelo sistema
proporcional.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

28.

O servidor público que retirar, sem anuência prévia da
autoridade competente, qualquer documento ou objeto da
repartição, será punido com a pena de
(A)

32.

multa.
(A)

(B)) advertência.
(C)

demissão.

(D)

suspensão de, no máximo, quinze dias.

(E)

destituição do cargo em comissão.

Sobre a revisão do processo administrativo disciplinar, é
INCORRETO afirmar:
(A)

A autoridade competente para o julgamento nomeará uma comissão revisora, que procederá à instrução do processo e concluirá os trabalhos em
sessenta dias.

(B)

O processo de revisão jamais poderá resultar em
prejuízo para o servidor, sendo vedado o agravamento da penalidade.

(C)

O ônus da prova na revisão é sempre do requerente.

(D)) A revisão pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício
ou a pedido do servidor; no caso de falecimento do
servidor, qualquer parente poderá requerer a
revisão, desde que no prazo máximo de dois anos
do evento morte.
(E)

A revisão só é admissível se o requerente alegar
fatos novos ou circunstâncias antes desconsideradas que justifiquem a inocência do servidor.
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do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o
do Supremo Tribunal Federal.

(B)) da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o
do Supremo Tribunal Federal.

_________________________________________________________

29.

Em caso de impedimento do Presidente da República e de
seu Vice, serão sucessivamente chamados ao exercício
daquele cargo, o Presidente

(C)

do Supremo Tribunal Federal, o do Senado Federal
e o da Câmara dos Deputados.

(D)

do Conselho da República, o da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal.

(E)

do Congresso Nacional, o do Supremo Tribunal
Federal e o da Câmara dos Deputados.

_________________________________________________________

33.

A iniciativa popular de projetos de lei de interesse
específico do município deverá contar com a manifestação
de, no mínimo,
(A)

cinco por cento da população.

(B)

quinze por cento da população.

(C)) cinco por cento do eleitorado.
(D)

dez por cento do eleitorado.

(E)

quinze por cento do eleitorado.
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Considere as proposições abaixo sobre direitos políticos.

38.

I. Os conscritos e os analfabetos não podem concorrer a nenhum cargo político, posto que inelegíveis.

II. Para os analfabetos e maiores de setenta anos, o
alistamento e o voto são facultativos.

Valdir é Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulus é
Juiz Federal e Brutus é Desembargador de Tribunal de
Justiça. Valdir, Paulus e Brutus, observados os demais
requisitos legais quanto à escolha e forma de provimento,
podem vir a fazer parte
(A)

de Tribunal Regional Eleitoral, de Tribunal Regional
Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral, respectivamente.

(B)

de Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior
Eleitoral e de Tribunal Regional Eleitoral, respectivamente.

III. Para concorrer ao cargo de Senador, o Deputado
Federal deverá renunciar ao mandato até seis
meses antes do pleito.

IV. O Vice que assume definitivamente o cargo de
Governador não poderá se candidatar à reeleição.

(C)) do Tribunal Superior Eleitoral, de Tribunal Regional
Eleitoral e de Tribunal Regional Eleitoral, respectivamente.

Está correto APENAS o que se afirma em:
(A))
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I, II e III.
I e IV.
II, III e IV.
III e IV.

(D)

do Tribunal Superior Eleitoral.

(E)

de Tribunal Regional Eleitoral.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

35.

39.

Dentre as garantias asseguradas aos magistrados,

A respeito das mesas receptoras de votos, é correto
afirmar:

(A)

o juiz substituto não poderá praticar atos reservados
por lei aos juízes vitalícios.

(A)

Cabe ao Tribunal Regional Eleitoral a nomeação dos
integrantes das mesas receptoras.

(B)

os advogados que ingressam nos Tribunais Federais
pelo quinto constitucional adquirem vitaliciedade
após dois anos em exercício.

(B)

As autoridades e os agentes policiais podem ser
nomeados presidentes e mesários.

(C)

A nomeação dos integrantes das mesas eleitorais
poderá ocorrer até trinta dias antes da eleição.

(D)

Os diplomados em escola superior, os professores e
os serventuários da Justiça não podem ser nomeados mesários.

(C)

antes de adquirir a vitaliciedade, o magistrado
somente perderá o cargo por meio de sentença
judicial transitada em julgado.

(D)

a vitaliciedade é adquirida, em primeiro grau, após
três anos de efetivo exercício da carreira.

(E)) os Ministros do Supremo Tribunal Federal são vitalícios a partir da posse.

(E)) É constituída por um presidente, um primeiro e um
segundo mesários, dois secretários e um suplente.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

36.

O domicílio do itinerante é

40.

A polícia dos trabalhos eleitorais cabe

(A)) o lugar em que for encontrado.
(B)

a sua última residência.

(C)

a capital do Estado em que por último tenha
residido.

(D)

o Distrito Federal.

(E)

a capital do Estado em que ele fez a inscrição
eleitoral.

(A)
(B))
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

37.

Para a configuração de ato ilícito, é imprescindível que
haja fato lesivo, causado
(A)

(B)

(C)

por ação ou omissão voluntária e culposa do agente;
ocorrência de um dano patrimonial ou moral, independentemente de nexo de causalidade entre o
dano e o comportamento.
somente por ação do agente; ocorrência de um dano
patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o
dano e o comportamento.
por ação ou omissão voluntária e culposa do agente
ou da vítima; ocorrência de um dano exclusivamente
material e nexo de causalidade entre o dano e o
comportamento.

(D)) por ação ou omissão voluntária e culposa do agente;
ocorrência de um dano patrimonial ou moral e nexo
de causalidade entre o dano e o comportamento.
(E)

8

somente por omissão voluntária e culposa do agente;
ocorrência de um dano patrimonial ou moral e nexo de
causalidade entre o dano e o comportamento.

à Polícia Federal.
ao presidente da mesa receptora e ao Juiz Eleitoral.
ao Exército Nacional.
às Polícias Militares de cada Estado.
às Guardas Civis Metropolitanas.

41.

Considere as proposições abaixo.

I. As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais deverão ser encaminhadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à
realização das eleições.

II. As prestações de contas dos candidatos às eleições
majoritárias deverão ser feitas pelo comitê financeiro e
as dos candidatos às eleições proporcionais pelo
comitê financeiro ou pelo próprio candidato.

III. A inobservância do prazo para encaminhamento
das prestações de contas não impede a diplomação
dos candidatos, tanto nas eleições majoritárias,
como nas eleições proporcionais.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)

III.
(B) II e III.
(C) I e III.
(D)) I e II.
(E) I.
TRE-RN-K10-CE

Prova Cargo K10, Tipo
42.

Paulo foi eleito Senador; José foi eleito Deputado Federal
e Pedro foi eleito Deputado Estadual. A expedição dos
diplomas referentes aos cargos para os quais foram
eleitos será feita pelo
(A)

46.

Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral, respectivamente.

(B)) Tribunal Regional Eleitoral, nos três casos.
(C)

O lote econômico de compras, num ambiente de demanda
equilibrada, é utilizado na gestão de materiais para encontrar o ponto ótimo no qual o custo total de pedir e
manter materiais em estoque é
(A)

maximizado.

(B)

eliminado.

(C)

aumentado.

(D)) minimizado.

Tribunal Superior Eleitoral, nos três casos.

(E)
(D)

Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e Junta Eleitoral, respectivamente.

(E)

Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral e Junta Eleitoral, respectivamente.

A respeito das garantias eleitorais, é correto afirmar que

(B)

apenas os candidatos e partidos políticos têm
legitimidade para denunciar interferência do poder
econômico ou abuso do poder de autoridade, em
desfavor da liberdade do voto.

O custo médio por unidade produzida é
(A)) R$ 11,50.

a pessoa presa, em qualquer hipótese, será recolhida
ao cárcere e a prisão será comunicada ao juiz dentro
de 24 horas, para verificação da legalidade do ato.

(C)) os membros das mesas receptoras e os fiscais de
partido, durante o exercício de suas funções, não
poderão ser detidos ou presos, salvo caso de
flagrante delito.
(D)

deverá permanecer um policial federal, durante o ato
eleitoral, no interior de cada Seção Eleitoral, para
garantir a liberdade do exercício do direito de votar.

(E)

a tropa da Força Pública do Estado, durante o ato eleitoral, deverá permanecer nas imediações dos edifícios
em que funcionarem as mesas receptoras, para poder
intervir em qualquer situação de emergência.

Considere as informações abaixo.
Custo fixo = R$ 5.000
Custo variável por unidade = R$ 6,50
Tamanho do lote = 1.000 unidades
Preço de venda = R$ 15,00

_________________________________________________________

(A)

diferenciado.

_________________________________________________________

47.

43.

(B)

R$ 15,50.

(C)

R$ 16,00.

(D)

R$ 21,50.

(E)

R$ 22,60.

_________________________________________________________

48.

Considerando-se a Lei de Pareto aplicada à gestão de
estoques, pode-se afirmar que o conjunto de materiais que
representam
20%
dos
itens
estocados
e,
aproximadamente, 80% do valor do estoque são
classificados como materiais tipo
(A)) “A”.
(B)

“B”.

(C)

“C”.

_________________________________________________________

(D)

“P”.

44.

(E)

“E”.

Na gestão de empresas, ter a maior produtividade entre
todos os seus concorrentes é ser
(A)

globalizado.
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_________________________________________________________

49.

A declaração escrita do que faz o ocupante do cargo e de
como e por que seu trabalho é realizado denomina-se

(B)) competitivo.
(A)

planejamento de recursos humanos.
especificação do cargo.

(C)

organizado.

(B)

(D)

ético.

(C)) descrição do cargo.

(E)

controlado.

(D)

avaliação de desempenho.

(E) plano de carreira.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
45.

Na administração da qualidade, o processo é controlado
através da ferramenta denominada
(A)

Método de Pareto.

A legislação vigente estabelece que a Lei de Orçamento
conterá a discriminação da receita e despesa, obedecendo aos Princípios:

(B)

Teste de laboratório.

(A)

Competência, Universalidade e Anualidade.

(C)

Especificação técnica.

(B)

Prudência, Universalidade e Tempestividade.

(C)

Custo histórico, Prudência e Continuidade.

(D)

Fluxograma vertical.

(D)

Custo histórico, Entidade e Continuidade.

(E)) Ciclo PDCA.
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50.

(E)) Unidade, Universalidade e Anualidade.
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A Contabilidade Pública no Brasil adota o regime contábil
(A)) de caixa para receitas; regime de competência para
despesas.
(B)

misto para despesas; regime de competência para
receitas.

(C)

de competência para receitas; regime de caixa para
despesas.

(D)

de caixa para despesas; regime misto para receitas.

(E)

misto para despesas; regime de caixa para receitas.

_________________________________________________________

52.

De acordo com a legislação, quais das despesas abaixo
são classificadas como Despesas Correntes?
(A)

Material de Consumo; Encargos Diversos; Material
Permanente.

(B)) Material de Consumo;
Encargos Diversos.

Serviços de

Terceiros;

(C)

Serviços de Terceiros; Equipamentos e Instalações;
Subvenções Sociais.

(D)

Subvenções Sociais;
Serviços de Terceiros.

(E)

Encargos Diversos; Material
Subvenções Econômicas.

Subvenções
de

Econômicas;
Consumo;

_________________________________________________________

53.

O período no qual às atividades administrativas e
financeiras relativas à execução do orçamento são
exercidas é denominado de
(A)
(B)
(C))
(D)
(E)

Exercício de Execução Pública.
Período de Gestão Orçamentária.
Exercício Financeiro.
Período do Plano Plurianual.
Exercício de Competência.

_________________________________________________________

54.

São demonstrações financeiras definidas na legislação
vigente para a contabilidade pública:
(A)

Balanço Orçamentário; Demonstração do Resultado
do Exercício; Balanço Financeiro; Demonstração das
Origens e Aplicações de Recursos.

(B)

Demonstração do Fluxo de Caixa; Demonstração do
Resultado do Exercício; Balanço Financeiro, Balanço
Orçamentário.

(C)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
Demonstração do Valor Adicionado; Demonstração
de Superávit ou Déficit Acumulados.

(D)) Balanço
Orçamentário;
Balanço
Financeiro;
Demonstração das Variações Patrimoniais; Balanço
Patrimonial.
(E)

Demonstração de Superávit Acumulado, Balanço
Orçamentário; Balanço Financeiro, Demonstração
das Origens e Aplicações de Recursos.

_________________________________________________________

55.

O montante de despesas empenhadas no exercício e
NÃO pagas até 31 de dezembro é denominada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E))
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gastos líquidos.
despesas liquidadas.
gastos efetivados.
despesas ativadas.
restos a pagar.
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