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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
• corresponde a sua opção de cargo.
• contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
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.
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2.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atenção:

As questões de números 1 a 8 baseiam-se no texto
apresentado abaixo.

O texto deixa claro que a solução para evitar a destruição
da floresta está
(A)

no desenvolvimento da agricultura, especialmente
da soja, para aumentar seus recursos financeiros.

(B)

no acordo entre autoridades do governo e
Organizações não governamentais, para evitar o
corte desnecessário de árvores.

(C)

na substituição de algumas lavouras por outras, cujo
cultivo não necessite de grandes extensões de
terras.

(D)

na criação de gado, como poderoso fator de
crescimento econômico de toda a região.

A Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, voltou
para as capas de jornais, devido ao desmatamento na região,
que chegou a diminuir nos últimos anos, mas voltou a crescer.
Segundo o índice do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), 25.500 quilômetros quadrados de floresta sumiram em
2002, valor 40% maior do que em 2001. É mais do que a área
de Sergipe. O índice é preliminar, mas poucos duvidam de que
seja próximo do verdadeiro. O temor é que o quadro piore ainda
mais em 2004.
Toda vez que o índice de desmatamento cresce, o
governo e as Organizações não governamentais procuram um
bode expiatório. São grileiros, que tentam apropriar-se de terras

(E)) na exploração sustentável e no controle da retirada
da madeira pelos habitantes da região.

sobre as quais não têm direito. São madeireiros, que vão cada
vez mais longe para buscar madeira, muitas vezes em terras
griladas. Quando estes saem, chegam os pecuaristas, que

_________________________________________________________

3.

usam grandes extensões para criar gado. Atualmente, começa
a preocupar a expansão da soja, que já mudou a paisagem do

Enquanto isso, o governo tenta apagar a fogueira do
momento. (últimas linhas do texto)
Considerando-se o contexto, a frase acima significa que o
governo

cerrado matogrossense e ameaça a Amazônia. Ao lado desses
poderosos, pequenos agricultores e assentados também

(A)

enviou equipes para controlar os últimos incêndios
da floresta.

(B)

busca modificar os antigos hábitos das queimadas
antes do plantio.

aumentam o problema queimando a roça, muitas vezes sem
controle. Junta-se a isso a falta de uma estrutura para
fiscalização. Há um consenso de que não existe uma solução
única para evitar o fim da floresta. Há, sim, como se antecipar a
alguns problemas e incentivar iniciativas menos destrutivas,
como o manejo da floresta para retirar madeira ou a exploração

(C)) está tomando providências no sentido de controlar o
desmatamento.

sustentável de produtos por ribeirinhos e índios. Enquanto isso,
o governo tenta apagar a fogueira do momento. Foram
anunciados 20 milhões de reais para fiscalização e, a partir de

(D)

tem feito levantamentos periódicos para medir a
devastação da floresta.

(E)

tenta descobrir os responsáveis pelas queimadas,
para puni-los.

agora, qualquer decisão na região precisará do aval de
ambientalistas do governo.
(Superinteressante, Agosto 2003, p. 24)

1.

_________________________________________________________

De acordo com o texto,
(A)

após haver crescido, o índice de desmatamento na
região amazônica diminuiu, neste último ano, devido
às ações do governo.

(B)) torna-se difícil o controle do desmatamento na
Amazônia, especialmente por deficiências na
fiscalização das atividades humanas na região.

4.

O título mais adequado ao texto seria:
(A)) Cada vez menos floresta na Amazônia.

(B)

Ambientalistas passam a fiscalizar Ong’s.

(C)

os jornais de todo o mundo divulgaram notícias
positivas referentes ao desmatamento de nossas
florestas, como a amazônica.

(C)

Confronto entre madeireiros e pecuaristas na
Amazônia.

(D)

o levantamento do INPE mede apenas uma
extensão aproximada de desmatamento, porque não
há dados confiáveis a respeito.

(D)

Criação de gado impede expansão da soja na região
amazônica.

(E)

Pecuaristas e agricultores invadem a Amazônia.

(E)

as Ong’s que desenvolvem seu trabalho na
Amazônia são às vezes apontadas como bode
expiatório para o desmatamento.

2
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5.

O temor é que o quadro piore ainda mais em 2004. (final
do 1º parágrafo)

Atenção:

O tempo e modo verbais em que se encontra a forma
grifada acima indicam ação

O tempo transformou o Brasil num dos campeões da
mobilidade social. Três de cada quatro brasileiros são
miseráveis, pobres ou emergentes, uma denominação técnica
para definir o grupamento imediatamente abaixo da classe
média. (Nada a ver, portanto, com os chamados “emergentes”
das colunas sociais.) E apenas um pertence à classe média ou
à classe alta. A pirâmide social brasileira é larga demais
embaixo e mais fina do que deveria em cima. Como esse
panorama se arrasta há muito tempo, o Brasil autoriza leituras

(A)

concreta, num tempo presente.

(B)

futura, em relação a um tempo passado.

(C)

real, dependendo de certa condição.

(D)) provável, dentro de certo tempo.
(E)

passado, em relação a um tempo futuro.

_________________________________________________________

6.

... pequenos agricultores e assentados também aumentam
o problema. (meio do 2º parágrafo)
Transpondo-se para a voz passiva a frase acima, a forma
verbal passará a ser
(A)

aumenta.

(B)) é aumentado.
(C)

aumentou.

(D)

está aumentando.

(E)

foram aumentados.

_________________________________________________________

7.

... que usam grandes extensões ... (meio do 2º parágrafo)
O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo grifado
acima está na frase:
(A)) Levantamentos comprovam uma maior devastação
em toda a região amazônica.
(B)

Poucos acreditam na possibilidade de controle das
queimadas na Amazônia.

(C)

A devastação da floresta amazônica parece sempre
maior a cada ano.

(D)

As queimadas, sem controle, avançam muitas vezes
sobre a floresta.

(E)

Surgem, cada vez mais, propostas
preservação da região florestal.

para

a

_________________________________________________________

8.

Encontram-se palavras escritas de modo INCORRETO na
frase:
(A)

Hábitos arraigados na população, como o das
queimadas antes do plantio, oferecem alto risco à
floresta.

(B)

O acesso aos dados do INPE mostra um aumento
considerável na devastação da floresta amazônica.

(C)) Uma fiscalização eficás de toda a região amazônica
exigiria um continjente maior de funcionários.

As questões de números 9 a 15 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

pessimistas a respeito do futuro das camadas mais modestas
da sociedade e mesmo da possibilidade de ascensão da classe
média.
Países não são mais ou menos móveis socialmente
porque assim decidiram seus governantes de forma arbitrária.
Foram a história de cada um e os avanços sociais e
econômicos que levaram a isso. De modo geral, nações “novas”
são socialmente mais mutáveis que as “antigas”. Em países
como Estados Unidos, México e Canadá, pertencer a uma
linhagem familiar com raízes na nobreza conta pouco - quase
nada, em comparação a países monárquicos, como a Inglaterra
ou repúblicas ainda fortemente marcadas pelas dinastias
hieráticas* do passado, como a França.
O Brasil conseguiu uma mistura estranha. Juntou o
ponto de partida próprio das nações mais pobres ao ponto de
chegada das nações mais ricas. No caso brasileiro, há
ingredientes adicionais para explicar a mobilidade social, e um
dos mais importantes foi o processo de urbanização. Quando as
pessoas trocaram o campo pela cidade, elas foram
apresentadas aos serviços públicos, tiveram acesso a saúde,
água limpa e esgoto tratado, além de um mundo de
oportunidades de trabalho próprias da industrialização: salário,
vale-transporte, auxílio-maternidade, plano de saúde, tíqueterefeição. Num passo seguinte, a industrialização dá lugar aos
empregos na área de serviços, ocupação de perfil menos
manual, que exige um aprendizado maior.
(Adaptado de Veja, 13 agosto 2003, p.68-74)

* hieráticas = ligadas às coisas sagradas; de origem sagrada
9.

A pirâmide social brasileira é larga demais embaixo e mais
fina do que deveria em cima. (meio do 1º parágrafo)
A frase acima significa, considerando-se o contexto, que
(A)

a sociedade brasileira tem tido ultimamente um
grande desenvolvimento social, acessível a todas as
camadas da população.

(B)

a população brasileira tende a ver seus avanços
com certo pessimismo, devido às grandes diferenças
entre as classes sociais.

(C)

o número de brasileiros representados nessa figura
não é real, devido à crescente movimentação entre
as classes.
a representação clássica da população brasileira
nessa figura não reproduz com fidelidade a situação
social do País.

(D)

O Brasil goza do privilégio de dispor de uma área
florestal imensa e importante para o equilíbrio
ecológico.

(D)

(E)

Seriam necessárias vultosas quantias para evitar a
extinção de espécies animais e vegetais que
constituem a riqueza da Amazônia.

(E)) a camada mais pobre da população brasileira é
muitas vezes maior do que as camadas de situação
social mais favorável.
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10.

14.

Segundo o texto, a urbanização
(A)

dificulta a adaptação de pessoas que trocam a vida
simples e tranqüila do campo pela agitação e
insegurança da cidade.

(B)

é um fenômeno que ocorre especialmente nas
nações mais ricas e, no entanto, ocorreu no Brasil,
país de população pobre em sua maioria.

(C)

é necessária à formação de mão-de-obra
especializada para os serviços relacionados à rotina
do campo, em oposição à da cidade.

(A)

Há no 1º parágrafo o emprego, por duas vezes, da palavra
emergentes. Considerando-se o contexto, é correto
afirmar que aí emergentes são aqueles que, quanto às
classes sociais,
(A)

saem de uma situação superior.

(B)

se mantêm numa condição inferior.

(D)

Os resultados de todo esse trabalho mostra que no
Brasil cinco entre dez brasileiros vivem melhor do
que vivia seus pais.

(E)

Em alguns países, como a Índia, engessado por sua
milenar cultura de castas, a mobilidade, tendo em
vista etnias, religiões e idiomas diversos, tendem a
zero.

O Brasil é um país favorável ...... ascensão social, ao
contrário dos países ricos, onde quem chega ...... uma
posição social de prestígio já parte de condições
favoráveis ...... essa situação.

(C)) estão indo para uma situação superior.

As lacunas da frase apresentada
corretamente preenchidas por

(D)

são sempre apontados em eventos festivos.

(A)

a



a



à

(E)

representam a classe média ou a alta.

(B)

a



à



à

(C)

à



à



à

(D)) à



a



a

(E)



à



a

_________________________________________________________

Foram a história de cada um e os avanços sociais e
econômicos que levaram a isso. (início do 2º parágrafo)
No contexto, o termo grifado na frase acima está
substituindo:

(B)

à forma arbitrária dos governos.

(C)

aos avanços sociais e econômicos.

(D)

à história de cada um deles.

(E)

aos países mais “novos”.

à

acima

estão

_________________________________________________________

16.

(A)) à maior ou menor mobilidade social.

_________________________________________________________

13.

Em um grande trabalho de pesquisa foi entrevistado
42 000 chefes de família e os dados mostram que
muita coisa mudou ultimamente.

_________________________________________________________

15.

12.

(C)

cria dificuldades maiores de sobrevivência para a
população, com todas as exigências decorrentes do
processo industrial.

_________________________________________________________

11.

O estudo das condições de vida no Brasil permitem
avaliar a movimentação dos indivíduos nas
diferentes classes sociais.

(B)) Ocupações manuais, como pescador e lavrador,
foram colocadas abaixo, na lista, e em cima estão as
atividades liberais, como medicina e advocacia.

(D)) oferece condições mais favoráveis de vida à
população, de origem rural, que passa a contar com
serviços essenciais.
(E)

A concordância respeita o padrão culto da língua na frase:

Em um dado de seis faces marcamos os números
1 1 3
2,  , , , 2 e 3. Indicando por x o número obtido
2 2 4
após o primeiro lançamento do dado, e por y o número
obtido após o segundo lançamento, o maior valor possível
1
 y será
de
x

(A)

5

(B))

4

(C)

10
3

(D)

7
3

(E)

3
2

(Nada a ver, portanto, com os chamados “emergentes”
das colunas sociais.)  ( início do texto)
Os parênteses utilizados na frase acima assinalam no
texto
(A)

a conclusão da afirmativa anterior.

(B)

uma repetição da mesma idéia anterior.

(C)

a reprodução exata das palavras de outro autor.

(D)

a interrupção intencional do fluxo lógico das idéias.

(E)) um segmento de sentido explicativo.
4
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17.

20.

Uma embalagem de 14 kg de ração para animal
doméstico indica a seguinte tabela de recomendação de
uso:

A tabela indica o número de crianças nascidas vivas em
um município brasileiro.
Crianças
nascidas vivas
130
125
130
143

Ano
Massa do animal
(em kg)

Quantidade de ração
diária (em xícaras)

Até 7

de 1 e ¼ até 2

Acima de 7 até 12

de 2 e ¼ até 3 e ¼

Acima de 12 até 18

de 3 e ½ até 4 e ½

Acima de 18

de 4 e ¾ até 6

2000
2001
2002
2003

Se toda criança deve tomar uma determinada vacina ao
completar 2 anos de vida, em relação ao total mínimo de
vacinas que o posto de saúde reservou para 2003, haverá
em 2004
(A)

diminuição de 2%.

Seguindo a recomendação de uso da tabela, uma embalagem de ração será suficiente para alimentar um animal de
13 kg por, no máximo,

(B)

diminuição de 3%.

(C)

crescimento de 1%.

(A)

20 dias.

(D)

crescimento de 3%.

(B)

38 dias.

(E)) crescimento de 4%.
_________________________________________________________

(C)

46 dias.

21.

(D)) 50 dias.
(E)

54 dias.

_________________________________________________________

18.

custo
(em R$)

Duas cestas idênticas, uma com laranjas e outra com
maçãs, são colocadas juntas em uma balança que acusa
massa total igual a 32,5 kg. Juntando as laranjas e as
maçãs em uma única cesta, a massa indicada na balança
é igual a 31,5 kg. Nestas condições, a massa de duas
cestas vazias, em kg, é igual a
(A)

0,5

(B)

1,0

(C)

1,5

8

4
2
1

2,5

(A)

_________________________________________________________

19.

2

3

horas

Se o veículo de um cliente ficou no estacionamento por 30
minutos na segunda-feira, 45 minutos na quarta-feira e
150 minutos na sexta-feira, seu gasto semanal, em R$,
foi de

(D)) 2,0
(E)

O custo diário de um estacionamento em função do tempo
que o veículo permanece no local é dado pelo gráfico
abaixo.

16

(B)) 14

A região sombreada da figura representa a área plantada
de um canteiro retangular, que foi dividido em quadrados.

(C)

12

(D)

10

(E)

8

_________________________________________________________

22.

Em relação à área total do canteiro, a região plantada
corresponde, aproximadamente, a

Uma oficina de automóveis cobra R$ 25,00 por hora de
trabalho mais o custo das peças trocadas no serviço. Se o
preço do serviço realizado em um veículo é de R$ 300,00,
dos quais 25% se referem ao custo das peças, o número
de horas de trabalho gastas para a realização do serviço é
igual a

(A)

18,4%

(A)) 9

(B)

19,3%

(B)

8

(C)) 20,8%

(C)

7

(D)

23,5%

(D)

6

(E)

24,2%

(E)

5

TRE-ACRE-Conhecimentos Gerais 4

5

w ww.pciconcursos.com.br

10/10/03 - 16:38

23.

A análise conjunta dos dois gráficos permite concluir que n
é igual a

y=x+n

y

x

27.

y = 2x2 - 5x + 4

y

1/2

No Microsoft Word, para criar uma Tabela deve-se utilizar
os seguintes comandos da Barra de Menu:
(A)) Tabela – Inserir – Tabela – Colocar o número de
colunas e linhas desejadas

x

(B)

Tabela – Selecionar – Tabela – Colocar o número de
colunas e linhas desejadas

(C)

Tabela – Inserir – Tabela – Colocar o número de
Tabelas desejadas

(A)

1
4

(D)

Tabela – Selecionar – Tabela – Colocar o número de
Tabelas desejadas

(B)

1

(E)

Tabela – Células – Tabela – Colocar o número de
colunas e linhas desejadas

(C))

2

(D)

5
2

(A)

Serviço de criação de documentos e geração banco
de dados.

(E)

3

(B)

Serviço de gerenciamento de correspondências
eletrônicas e planilhas de Cálculo.

(C)

Serviço de endereçamento de sites e geração de
Banco de Dados.

(D)

Serviço de gerenciamento de documentos e criação
de planilhas de cálculo.

_________________________________________________________

28.

O Correio eletrônico tem como objetivo principal:

_________________________________________________________

24.

Na tabela de conversão indicada, se quisermos substituir
a palavra multiplique pela palavra divida, o número 1,094
deve ser substituído por

Tabela de Conversão
Multiplique Metros por 1,094 para obter Jardas

(E)) Serviço de entrega e recebimento de mensagens
eletrônicas.

Valor aproximado

_________________________________________________________

(A)

0,109

(B)

0,622

(C)

0,628

(D)

0,909

29.

(A)

(E)) 0,914
Uma impressora trabalhando continuamente emite todos
os boletos de pagamento de uma empresa em 3 horas.
Havendo um aumento de 50% no total de boletos a serem
emitidos, três impressoras, iguais à primeira, trabalhando
juntas poderão realizar o trabalho em 1 hora e
(A)) 30 minutos.
(B)

35 minutos.

(C)

40 minutos.

(D)

45 minutos.

(E)

50 minutos.

30.

Para acessar um determinado site no Microsoft Internet
Explorer é necessário digitar o seu endereço na:
(A)

Barra de Links - Pesquisar

(B)

Barra de Ferramentas - Botão Ir.

(C)

Inserir  Arquivo, em seguida, Formatar – PlanilhaAutoformatação – Colocar o nome desejado.

(D)

Inserir  Arquivo, em seguida, Formatar – PlanilhaRenomear – Colocar o nome desejado.

(E)

Inserir  Planilha, em seguida, Formatar – CélulasRenomear – Colocar o nome desejado.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

26.

Inserir  Planilha, em seguida, Formatar – PlanilhaAutoformatação – Colocar o nome desejado.

(B)) Inserir – Planilha, em seguida, Formatar – PlanilhaRenomear – Colocar o nome desejado.

_________________________________________________________

25.

No Microsoft Excel para inserir uma planilha a mais em um
arquivo existente, e depois modificar o nome desta planilha,
deve-se utilizar os seguintes comandos da Barra de Menu:

Para copiar um Arquivo no Windows Explorer, clique no
arquivo que deseja copiar e clique em:
(A)

Editar  Recortar. Em seguida clique em Editar –
Copiar, estando na pasta ou disco para onde se
deseja copiar o arquivo.

(B)

Editar  Copiar. Em seguida clique em Editar –
Recortar, estando na pasta ou disco para onde se
deseja copiar o arquivo.

(C)

Editar  Recortar. Em seguida clique em Editar –
Recortar, estando na pasta ou disco para onde se
deseja copiar o arquivo.

(C)) Barra de Endereço - Botão Ir.

(D)) Editar  Copiar. Em seguida clique em Editar –
Colar, estando na pasta ou disco para onde se
deseja copiar o arquivo.

(D)

Barra de Explorer - Pesquisar.

(E)

(E)

Barra de Explorer - Botão Ir.

Editar  Recortar. Em seguida clique em Editar –
Colar, estando na pasta ou disco para onde se
deseja copiar o arquivo.

6
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35.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Considere:

Os partidos políticos
(A)

deverão prestar contas mensalmente ao Tribunal de
Contas da União e dos respectivos Estados.

(B)

podem ser criados e extintos, mas não fundidos ou
incorporados em razão da organização e disciplina
partidárias.

(C)

poderão ter caráter nacional, regional, ou local, com
uma diretoria organizada conforme seu estatuto.

I. Modo de entregar o estrangeiro a outro Estado, a
partir de requerimento deste, em razão de delito lá
praticado.

II. Devolução de estrangeiro ao exterior, por meio de
medida compulsória adotada pelo Brasil, quando o
estrangeiro entra ou permanece irregularmente no
nosso território.

(D)) devem registrar seus estatutos no Tribunal Superior
Eleitoral após terem adquirido a personalidade
jurídica.

Tais situações dizem respeito, respectivamente, a
(A))
(B)
(C)
(D)
(E)

extradição e deportação.
deportação e extradição.
expulsão e extradição.
deportação e repatriação.
repatriação e expulsão.

(E)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

32.

36.

É INCORRETO afirmar que o princípio constitucional da
igualdade
(A)

(B)

obriga a tratar de maneira igual os iguais e de
maneira desigual os desiguais, na medida de sua
desigualdade.

(E)

37.

vincula tanto o legislador de qualquer esfera governamental, como o aplicador da lei aos casos
concretos.

Tendo em vista as disposições
Administração Pública, considere:

que

regem

a

I. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público.

não será violado se a discriminação for admitida pela
própria Constituição Federal.

II. Os

acréscimos pecuniários percebidos pelos
servidores públicos serão computados para fim de
concessão de acréscimos ulteriores.

Em matéria de direitos sociais, é assegurado aos
trabalhadores
(A)

italiana nata.
polipátrida.
brasileira naturalizada.
nacionalizada.
apátrida.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

33.

Paola, filha dos brasileiros Pietro e Speranza, nasceu na
Itália, sendo certo que seus pais não estavam a serviço do
Brasil e permanecem até o momento com residência
naquele país estrangeiro, lembrando-se que na Itália
adota-se o princípio do ius sangüinis. Nesse caso, em
princípio, Paola, é considerada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E))

não veda que a lei ordinária estabeleça tratamento
discriminatório entre indivíduos, quando há razoabilidade para a discriminação.

(C)) veda que a lei ordinária imponha tratamento
diferenciado entre pessoas, mesmo quando há
razoabilidade para a discriminação.
(D)

podem ficar subordinados ao governo estrangeiro,
se a agremiação for de caráter internacional.

III. É vedada a acumulação remunerada de um cargo

o seguro desemprego, concedido em qualquer forma
de extinção do contrato de trabalho.

de professor com outro técnico, mesmo havendo
compatibilidade de horários.

(B)) o direito de participar nos resultados da empresa,
desvinculado da remuneração, e, excepcionalmente,
na gestão dela.

IV. A proibição de acumular estende-se também às

(C)

Diante disso, APENAS são corretas

a irredutibilidade do salário,
constitucional e absoluta.

como

funções e abrange as fundações.

garantia

(D)

o piso salarial, que pode ser fixado sem proporcionalidade à extensão e à complexidade do trabalho.

(E)

o repouso semanal remunerado, que deverá ser
dado obrigatoriamente aos domingos e feriados.

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

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

__________________________________________________________________________________________________________________

34.

A ação de impugnação de mandato eletivo, nos termos da
Constituição da República Federativa do Brasil,

38.

O sistema constitucional brasileiro, assegura aos servidores ocupantes de cargo público, dentre outras garantias,

(A)

deve ser sempre proposta junto ao respectivo partido político, que é o órgão competente para decidir.

(A)

o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho junto à Justiça do Trabalho.

(B)

será pública, a exemplo de todas as ações, mas o
autor poderá responder só se agiu com manifesta
má-fé.

(B)

a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre profissionais respectivos.

(C)

deve ser interposta no prazo de 20 (vinte) dias
contados da diplomação, sob pena de decadência.

(D)

não exige provas de abuso do poder econômico,
corrupção ou fraude, cujo ônus é do impugnado.

(D)

a proteção em face da automação, após o exercício
efetivo de dois anos ininterruptos.

(E)) tramitará em segredo de justiça, respondendo o
autor, se temerária ou de manifesta má-fé.

(E)

aviso prévio proporcional ao tempo de serviço,
sendo no mínimo de 15 (quinze) dias.

(C)) a proibição de diferença de salário, de exercício de
funções e de critérios de admissão por motivo de
sexo ou idade.
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39.

43.

Nos tribunais com número superior a 25 (vinte e cinco)
julgadores poderá ser constituído Órgão Especial, com o
mínimo de
(A)) 11 (onze) e o máximo de 25 (vinte e cinco) membros
para o exercício de atribuições administrativas e
jurisdicionais de competência do tribunal pleno.
(B)

13 (treze) e o máximo de 27 (vinte e sete) membros
para o exercício de atribuições legislativas internas.

(C)

9 (nove) e o máximo de 23 (vinte e três) membros
para a execução de funções administrativas e
financeiras.

(D)

7 (sete) e o máximo de 21 (vinte e um) membros
para a execução de atribuições jurisdicionais de sua
competência.

(E)

As propostas ao Poder Legislativo sobre a alteração do
número de membros dos tribunais inferiores e a criação ou
extinção desses tribunais, são de competência privativa
(A)

do Presidente da República, dos Governadores de
Estado e do Supremo Tribunal Federal.

(B)

do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais
Superiores e do Ministério Público Federal.

(C)

dos Tribunais Superiores, da Mesa do Congresso
Nacional e da Advocacia-Geral da União.

(D)) do Supremo Tribunal Federal, dos
Superiores e dos Tribunais de Justiça.

(B)

somente brasileiros natos podem ser contratados
por instituições de pesquisa científica federal.

(C)

todos os cargos das instituições de pesquisa
tecnológica devem ser ocupados por brasileiros,
natos ou naturalizados.

(D)

os cargos, empregos e funções públicas da esfera
federal de governo devem ser ocupados somente
por brasileiros.

_________________________________________________________

O servidor público foi demitido, mas está em débito com o
erário. Nesse caso, ele
(A)

Tribunais

dos Tribunais Superiores, dos Tribunais de Justiça e
da Mesa do Congresso Nacional.

(C)

se sujeitará a ter seu débito imediatamente inscrito
em dívida ativa.

(D)

sofrerá, em trinta dias, o ajuizamento de uma ação
de cobrança, valendo a certidão do débito como
título executivo.

(E)

só poderá ser cobrado pela via ordinária, com ampla
liberdade de provas e de defesa.

Um dos traços mais característicos da Administração
Pública é
(A)) a prevalência do interesse público sobre o interesse
privado.
(B)

o monopólio da prática dos atos administrativos pelo
Poder Executivo.

(C)

a reserva constitucional de isonomia entre os
interesses públicos e os privados.

(D)

o uso legal da arbitrariedade pelo Administrador na
prática do ato administrativo.

(E)

a possibilidade de o Poder Judiciário rever qualquer
ato administrativo.

_________________________________________________________

45.

Por ter presenciado o fato, um servidor público tomou
conhecimento de abuso de poder praticado por um colega
de trabalho. Nesse caso,
(A)

o dever de representar só ocorre se mais dois
servidores também foram testemunhas presenciais
do fato.

(B)

não se configura o dever de representar, que tem
outro objetivo, mas o servidor está obrigado a depor,
se for chamado.

_________________________________________________________

42.

sofrerá apenas a inclusão de seu nome no CADIN Cadastro dos Devedores Inadimplentes.

(B)) terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito e,
não o fazendo, o fato implicará sua inscrição em
dívida ativa.

_________________________________________________________

41.

não há exigência de nacionalidade, originária ou
derivada, para se ocupar qualquer cargo público.

(E)) uma universidade federal pode prover seus cargos,
segundo normas específicas, com professores
estrangeiros.
44.

(E)

(A)

5 (cinco) e o máximo de 19 (dezenove) membros
para atuar na área disciplinar da Corregedoria Geral.

_________________________________________________________

40.

A investidura em cargo público está sujeita a alguns
requisitos básicos, valendo destacar que

Pode-se afirmar que uma empresa contratada pela
Administração Pública para executar uma obra não pode,
de regra, interromper sua execução e alegar falta de
pagamento. Têm-se aí o princípio da

(C)) é seu dever representar e a representação será
apreciada pela autoridade superior àquela contra a
qual é formulada.

(A)

razoabilidade.

(D)

(B)

finalidade.

ao servidor é facultado representar e a apreciação
será por qualquer autoridade superior àquela contra
a qual é formulada.

(C)

autotutela.
(E)

a interpretação do fato e a representação contra o
abuso de poder são assuntos da esfera íntima do
próprio servidor.

(D)) continuidade.
(E)

impessoalidade.
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46.

A servidora pública Têmis praticou, dolosamente, ato do
qual resultou prejuízo ao erário e, portanto, tem obrigação
de reparar o dano. Todavia, ontem ela morreu. Essa
obrigação de reparar o dano

49.

Em matéria de licitação, quando se fala em princípio do
julgamento objetivo, têm-se em mente que o julgamento
será feito
(A)

(A)

(B)

(C)

classifica-se como funcional e não se estende aos
sucessores da servidora, que só se obrigarão ao
pagamento se quiserem.

(B)) segundo os critérios fixados no edital.

extingue-se com a morte da servidora, visto que,
com o fim da personalidade civil, extinguem-se os
seus direitos e obrigações.
estende-se aos sucessores da servidora e contra
eles será executada, até o pagamento integral do
débito.
considera-se personalíssima, não podendo passar
da pessoa do responsável, ficando o débito,
portanto, exaurido.

(E)) estende-se aos sucessores da servidora e contra
eles será executada, até o limite do valor da herança
recebida.
_________________________________________________________

47.

(B)

acumule o cargo em comissão com apenas um dos
cargos efetivos, à escolha da Administração.

(C)

não possa aceitar a nomeação, visto que já acumula
dois cargos públicos.

(D)

próprio decida, solitariamente, se quer se afastar de
um ou dos dois cargos efetivos.

(E)

51.

com justificação sobre a proposta vencedora.

(E)

de modo transparente, com admissão de recurso
aos perdedores insatisfeitos.

Sou servidor público e, para atuar, recebi um processo
administrativo de interesse de meu sobrinho. Nesse caso,
(A)

posso atuar somente se ninguém alegar que ocorre
a suspeição.

(B)

não há impedimento legal e devo atuar normalmente.

(D)

tenho a faculdade de atuar ou não, segundo meu
exclusivo critério.

(E)

devo atuar, mas sou obrigado a comunicar o fato,
para controle, à autoridade competente.

A respeito da composição dos órgãos da Justiça Eleitoral,
considere as afirmações abaixo.

I. A composição dos Tribunais Eleitorais é híbrida,
integrando-os juizes de outros tribunais e juristas da
classe dos advogados.

II. Os substitutos dos juízes dos tribunais eleitorais
serão escolhidos juntamente com os titulares, pelo
mesmo processo e em número igual para cada
categoria.

delibere de qual dos cargos efetivos abre mão,
sendo, então, dele exonerado.

III. As Juntas Eleitorais serão compostas por 3 ou
5 membros, os quais, por eleição e pelo voto
secreto, escolherão seu presidente.

A autoridade teve ciência de irregularidade no serviço
público e promoveu a sua apuração mediante sindicância.
Dessa sindicância resultou provado o fato ilícito praticado
por servidor, o que dá ensejo à imposição da penalidade
de destituição de cargo em comissão. Nesse caso,
(A)

(D)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

48.

pela Comissão de Licitações designada previamente.

(C)) devo comunicar o fato à autoridade competente e
abster-me de atuar.

Um servidor acumulava licitamente dois cargos públicos
efetivos e foi nomeado para cargo de provimento em
comissão. Nesse caso, ressalvando-se existência de
exceção, a regra é que ele
(A)) deva ficar afastado dos cargos efetivos que
acumulava.

(C)

_________________________________________________________

50.
(D)

Esta correto o que se afirma APENAS em
(A)) I e II
(B)

a autoridade que presidiu a sindicância deve
representar à autoridade superior para que esta
imponha a pena indicada.

(B)

a destituição do cargo em comissão será imposta
desde logo pela autoridade que presidiu a apuração.

(C)

o procedimento é nulo porque nenhuma apuração de
irregularidade no serviço público pode ser feita
mediante sindicância.

sempre pelo critério do menor preço oferecido.

(C)
(D)
(E)

I e III
II e III
I
III

_________________________________________________________

52.

Podem ser nomeados membros das Juntas Eleitorais,
dentre outros,
(A)

os irmãos e o cônjuge dos candidatos.

(D)) será obrigatória a instauração de processo
administrativo disciplinar para apuração do fato e
imposição da pena.

(B)

os membros do Ministério Público.

(C)

as autoridades e agentes policiais.

(E)

(D)) os primos dos candidatos.

o servidor sindicado deve ser exonerado em razão
da verdade sabida porque o cargo é de livre
provimento e nomeação.

(E)

os que pertencerem ao serviço eleitoral.
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53.

Pedro é brasileiro nato. Estuda em Faculdade de Direito e
é presidente do respectivo Diretório Acadêmico. Tem 19
anos e está em pleno gozo de seus direitos políticos.
Possui alistamento eleitoral regular, é filiado a Partido
Político e tem domicílio na circunscrição. O cargo eletivo
mais elevado a que Pedro pode candidatar-se é o de
(A)
(B)
(C))
(D)
(E)

57.

Deputado Estadual.
Deputado Federal.
Vereador.
Senador.
Presidente da República.

_________________________________________________________

54.

(A)

poderão requisitar a presença de força pública no
edifício onde funcionar a Mesa Receptora.

(B)

poderão permanecer na cabina eleitoral, enquanto o
eleitor estiver votando para zelar pela liberdade de
escolha.

(C)

poderão expedir salvo conduto em favor de eleitor
que possa vir a sofrer coação na sua liberdade de
votar.

O filho do Presidente da Câmara Municipal

(D)) não poderão ser detidos ou presos por qualquer
autoridade, salvo em caso de flagrante delito.

(A)

(E)

pode candidatar-se a Prefeito desse Município, sem
qualquer restrição.

(B)) só pode candidatar-se a Prefeito desse Município se
seu pai não tiver substituído ou sucedido o atual
Prefeito eleito para o presente mandato.
(C)

não pode candidatar-se a Prefeito pois a Constituição Federal impede a formação de oligarquia
familiar no Governo do Município.

(D)

só pode candidatar-se a Prefeito desse Município se
não pertencer ao mesmo Partido Político do pai.

(E)

58.

A respeito da Votação e do Sistema Eletrônico de Votação
é CERTO que
(A)

(C)

iniciada a votação pelo sistema eletrônico, não
poderá, em nenhuma hipótese, ocorrer alteração
para o sistema convencional de cédulas impressas.

(D)

a fiscalização da votação eletrônica pode ser
exercida apenas pelo Ministério Público Eleitoral, pelos Partidos Políticos e pelas Coligações Partidárias.

(E)

nas Seções em que for adotada a urna eletrônica,
poderão nela votar o Presidente e os mesários da
Mesa Receptora, ainda que seus nomes não
constem da respectiva folha de votação.

O alistamento eleitoral e o voto são
facultativos para
analfabetos.

(B)

obrigatórios para os analfabetos e facultativos para
os estrangeiros.

(C)

obrigatórios para os estrangeiros e facultativos para
os analfabetos.

(D)

os

estrangeiros

facultativos para os maiores
obrigatórios para os analfabetos.

de

e

70

para

anos

a urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis referentes às eleições majoritárias
e, em seguida, os referentes às eleições proporcionais.

(B)) todos os cidadãos qualificados pela Justiça Eleitoral,
sem intermediários, têm o direito de escolher os
titulares dos mandatos e dos cargos eletivos.

só pode candidatar-se a Prefeito desse Município se
seu pai afastar-se do cargo até 6 meses antes do
pleito.

(A)

não têm legitimidade para denunciar à Justiça
Eleitoral a interferência do poder econômico em
desfavor da liberdade do voto.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

55.

Os Fiscais de Partido, durante o exercício das suas
funções,

os

_________________________________________________________

59.

e

(E)) facultativos para os analfabetos e para os maiores
de 70 anos.

O eleitor, desejando votar para Vereador no candidato
José Paulo, digitou os dois primeiros algarismos que
correspondem à respectiva legenda e, em seguida, errou
ao digitar o número do candidato, inserindo e confirmando
número inexistente. Nesse caso, o voto será

_________________________________________________________

56.

(A)) creditado apenas à legenda.

A respeito do alistamento eleitoral é INCORRETO afirmar
que
(A)

(B)

os cegos alfabetizados pelo sistema Braille, que
reunirem as demais condições de alistamento,
podem qualificar-se mediante o preenchimento da
fórmula impressa e a aposição do nome com as
letras do referido alfabeto.
o empregado, mediante comunicação com 48 horas
de antecedência, poderá deixar de comparecer ao
serviço, sem prejuízo do salário e por tempo não
superior a 2 dias, para o fim de alistar-se eleitor.

(B)

considerado nulo.

(C)

considerado em branco.

(D)

creditado ao candidato de numeração mais próxima.

(E)

creditado ao candidato da mesma legenda que tiver
obtido mais votos.

_________________________________________________________

60.

A competência para diplomar os Prefeitos Municipais e os
Deputados Federais eleitos, é, respectivamente,
(A)

(C)) o pedido de inscrição eleitoral só será admitido se o
requerimento estiver instruído com carteira de identidade ou certidão de idade extraída do registro civil.

das Câmaras Municipais e das Assembléias Legislativas.

(B)

dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Tribunal
Superior Eleitoral.

(D)

no caso de indeferimento do pedido de alistamento
eleitoral, o Cartório devolverá ao requerente,
mediante recibo, as fotografias e o documento com o
qual houver instruído o seu requerimento.

(C)

dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Congresso
Nacional.

(D)

das Juntas Eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral.

o Ministério Público Eleitoral e os Partidos Políticos
poderão fiscalizar o alistamento eleitoral.

(E)) das Juntas Eleitorais e dos Tribunais Regionais
Eleitorais.

(E)
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