Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Use a folha de rascunho
para as devidas marcações e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção das suas provas.
Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.
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O papel principal da Justiça Eleitoral está marcado na
Constituição Federal e na legislação eleitoral brasileira: visa
ao trato jurisdicional de questões relativas às eleições e ao
eleitorado. No âmbito da Justiça Eleitoral, a análise de suas
responsabilidades, essencialmente de interesse público, deve
extrapolar as atividades jurisdicionais de forma a contribuir
para a construção de melhores cidadãos.
Internet: <http:www.tse.gov.br> (com adaptações).

Assinale a opção gramaticalmente incorreta.

A A Revolução de 1930 tinha como um dos princípios a
moralização do sistema eleitoral. Um dos primeiros atos do
governo provisório foi a criação de uma comissão de reforma

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.

da legislação eleitoral, cujo trabalho resultou no primeiro

A A seleção vocabular, a sintaxe e a impessoalidade conferem
ao texto a clareza e a objetividade próprias da linguagem
adequada à redação oficial.
B Se o sinal de dois-pontos (R.2) for substituído por ponto final
e o verbo “visar” for grafado com maiúscula, haverá
truncamento sintático no texto modificado.
C Se a preposição combinada com o artigo em “ao trato” (R.3)
for eliminada, a manutenção do artigo assegura que o período
permanece gramaticalmente correto.
D Na linha 3, a presença de sinal indicativo de crase em “às
eleições” justifica-se pela regência da palavra “trato”.
E É a presença de vírgula após “Eleitoral” (R.4) que determina,
obrigatoriamente, o emprego de vírgula após
“responsabilidades” (R.5).

Código Eleitoral do Brasil.

4

7

passou a ser responsável por todos os trabalhos eleitorais —
alistamento, organização das mesas de votação, apuração dos
votos, reconhecimento e proclamação dos eleitos. Além disso,
regulou, em todo o país, as eleições federais, estaduais e
municipais.
C Em 22 de abril de 1960, um dia após sua transferência para a
capital federal, o TSE instalou na Esplanada dos Ministérios,
em Brasília, onde funcionou até 1971, quando passou à

37'561
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B O Código Eleitoral de 1932 criou a Justiça Eleitoral, que

A Justiça Eleitoral brasileira está em constante busca
pelo aprimoramento do processo eleitoral e estabelece
um novo foco de ação: a Alfabetização Cidadã. Esse processo
diz respeito às ações de conscientização da sociedade
quanto aos seus direitos e deveres. Um exemplo é o projeto
Eleitor do Futuro, que tem como objetivo a formação de
jovens mais críticos e conscientes de seu papel na sociedade.

ocupar sede própria na mesma cidade, na Praça dos Tribunais
Superiores, onde permanece até hoje.
D A partir de 1986, com a informatização do cadastro de
eleitores, a Justiça Eleitoral tem trazido uma extraordinária
evolução ao processo eleitoral brasileiro. A urna eletrônica

Internet: <http:www.tse.gov.br> (com adaptações).

estabeleceu o auge desse processo de modernização, que
Em relação ao texto acima, assinale a opção incorreta.
A Na linha 2, a substituição de “pelo” por do mantém a correção
gramatical do período e o respeito às normas da língua escrita
padrão.
B Na linha 3, a expressão “Esse processo” é elemento coesivo
que retoma de forma sintética a informação do período
antecedente.
C Infere-se do texto que há outras ações que fazem parte da
Alfabetização Cidadã além do projeto Eleitor do Futuro.
D A “Alfabetização Cidadã” tem esse nome porque é um projeto
voltado para crianças e jovens que não dominam a língua
portuguesa.
E A vírgula após “Futuro” (R.6) justifica-se porque a oração
subseqüente tem natureza explicativa.
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continua em constante busca de aprimoramento.
E O fato é que as instituições públicas devem estar atentas ao
seu ambiente interno e externo. Internamente, a Justiça
Eleitoral vem desempenhando seu papel ao promover com
lisura o processo eleitoral. Externamente, apesar de já estar
imbuída do caráter social pela Constituição, busca agora a
aproximação com o cidadão, para mostrar-lhe o caminho da
inclusão social.
Trechos adaptados de Internet: <http://www.tse.gov.br>.
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Nas questões 4 e 5 a seguir, considere que cada opção
corresponda, no texto, à expressão ou à palavra destacada

37'561
1

em negrito que imediatamente antecede o símbolo A, B,
C, D ou E.

4

37'561

No dia 25 de novembro de 1985, o então A presidente

7

do Tribunal Superior Eleitoral, ministro José Néri da Silveira,
entregou ao presidente da República, José Sarney, o

10

anteprojeto de lei que regulamentava a implantação do sistema
de processamento de dados no alistamento eleitoral e a revisão
do eleitorado brasileiro com o uso B de computadores.

13

Não amando o sangue, temendo as incertezas da fraude,
e julgando as eleições necessárias, como achar um modo de as
fazer sem nenhum desses riscos? Formulei então um plano
comparável ao gesto do meu criado, quando escova o chapéu às
avessas. Suprimo as eleições. Mas como farei as eleições,
suprimindo-as? Faço-as conservando-as. A idéia não é clara;
lede-me devagar.
Sabeis muito bem o que eram os pelouros antigamente.
Eram umas bolas de cera, onde se guardavam, escritos em papel,
os nomes dos candidatos à vereação; abriam-se as bolas no fim
do prazo da lei, e os nomes que saíam eram os escolhidos para
a magistratura municipal. Pois este processo do antigo regímen
é o que me parece capaz de substituir o atual mecanismo. (...)
O cidadão, em vez de votar, aposta. Em vez de apostar no gato
ou no leão, aposta no Alves ou no Azambuja.

Foi o primeiro grande passo para a informatização das eleições
e o combate à fraude C eleitoral. O título de eleitor foi
substituído por um cartão semelhante ao CIC e o eleitor
fantasma (que possuía mais de um título e votava várias
vezes numa mesma eleição) passou a ser um personagem
em extinsão D.
Dezenove anos depois o Brasil já realizou três eleições
totalmente informatizadas e exterminou E o eleitorado
fantasma. O processo eliminou as possibilidades de fraude,
facilitou o exercício do voto e tornou o processo de apuração
mais rápido e confiável.
Internet: <http://www.tse.gov.br> (com adaptações).

Assinale a opção que representa erro gramatical, de grafia ou
de acentuação.
A

B

C

D

E

37'561

Saí para a rua. Havia próximo A umas bodas. A casa
iluminada chamava a atenção pública, muita gente fora, moças
principalmente, que não perdem festas daquelas, e correm
à igreja, às portas, à rua, para ver um noivado. Qualquer
pessoa de mediano espírito cuidará B que era este assunto
que me preocupava. Não, não era; cogitava C eleitoralmente,
ao passo que D rompia os grupos, perguntava a mim mesmo:
Porque E não faremos uma reforma constitucional?
Machado de Assis. A semana. In: Obra completa, v. III, Rio
de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 648-9 (com adaptações).

No texto, a opção que apresenta erro do ponto de vista
gramatical é
A

B

C

D
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E

Idem. Ibidem, p. 649-50.

Em relação ao texto acima, assinale a opção incorreta.
A Substituir “de as fazer” (R.2-3) por de fazê-las mantém a
correção gramatical do período.
B Em “lede-me devagar” (R.7), com o emprego do imperativo
afirmativo na segunda pessoa do plural, estabelece-se uma forma
de interação com o leitor.
C O termo “abriam-se” (R.10) equivale à forma verbal de voz
passiva serão abertas. Com a substituição de uma pela outra as
relações semânticas e sintáticas permanecem inalteradas.
D A palavra “vereação” (R.10) está associada à idéia de exercer o
cargo de vereador, ou seja, pertencer à câmara de vereadores.
E Em “é o que me parece” (R.13), se o pronome sublinhado for
substituído por aquele, preservam-se a correção gramatical e a
coerência do período.
37'561

O século XXI se inicia tendo no terrorismo um fenômeno
global. Simbolicamente, seu início ocorreu em 11 de setembro de
2001, ao atingir os Estados Unidos da América (EUA). Desde então,
os atos terroristas espalharam dor, morte e pânico em várias partes
do mundo. A rigor, vive-se uma situação em que nenhuma região do
planeta pode se considerar imune à ação terrorista. Reações como as
conduzidas pelos EUA, fortemente marcadas pelo militarismo, até
agora não foram capazes de interromper a marcha do terror.
A partir das informações do texto acima e considerando o cenário
mundial dos dias de hoje, assinale a opção correta.
A O texto informa que a atual onda de terror tem origem nos
fundamentalismos religiosos.
B De acordo com o texto, ao escolherem seus alvos, os terroristas
normalmente optam por áreas econômica e militarmente mais
frágeis.
C Com a morte de Yasser Arafat e a implantação do Estado da
Palestina, o Oriente Médio deixou de ser palco para atos
terroristas.
D O texto reconhece o êxito da política anti-terror conduzida pelo
governo de George W. Bush.
E O texto destaca os ataques ao World Trade Center e ao
Pentágono como símbolos do início do terrorismo global
contemporâneo.
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Vencer a guerra foi fácil e rápido. O difícil está sendo
controlar a área ocupada. Trata-se da invasão do Iraque por
parte da coalizão comandada pelos EUA. Usando como
pretexto algo que nunca se comprovou, qual seja, a existência
de poderoso arsenal de armas de destruição em massa, as
forças militares ocidentais derrotaram Saddam Hussein,
capturando-o algum tempo depois. Tradicionais aliados dos
EUA, como França e Alemanha, não esconderam sua
desaprovação ao ataque contra o país árabe. Na própria
América Latina, países como o Brasil recusaram-se a apoiar
incondicionalmente a ação do presidente Bush.
Com o auxílio do texto acima e considerando o quadro de
elevada tensão existente no Oriente Médio, assinale a opção
correta.
A Embora tenha demorado algum tempo, os EUA
comprovaram que o Iraque escondia grande quantidade de
armas de elevado poder de destruição.
B A resistência militar de Saddam Hussein foi muito mais
vigorosa do que os norte-americanos imaginavam, daí a
difícil e morosa tarefa de derrotá-lo e aprisioná-lo.
C Deduz-se do texto que a União Européia, em seu conjunto,
deu apoio integral à decisão dos EUA de invadir o Iraque,
inclusive fornecendo tropas e armamentos.
D Após a queda de Saddam Hussein, desmoronou-se a defesa
iraquiana. Desmobilizado, o país não ofereceu resistência
às forças militares de ocupação.
E O governo de Luís Inácio Lula da Silva, assim como o de
outros países latino-americanos, fez algum tipo de crítica
à decisão de Washington de invadir o Iraque.
37'561
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Globalização é o nome que comumente se dá ao atual estágio
da economia mundial. Novas e incessantes inovações tecnológicas
ampliam a produção e estimulam a notável expansão do comércio
em escala planetária. Afora esses aspectos considerados positivos,
muito do que os defensores da globalização defendiam não se
concretizou, pelo menos até hoje. O certo é que as reformas
liberalizantes, a exemplo da abertura dos mercados, das
privatizações das empresas públicas e da redução dos direitos
trabalhistas, não trouxeram o desenvolvimento alardeado nem
melhoraram a distribuição de renda. Aliás, em alguns países
aconteceu o contrário.
Com o auxílio do texto e considerando a realidade econômica
mundial nos dias de hoje, assinale a opção incorreta.
A Na atualidade, o baixo nível educacional da maioria da
população mundial impede o aumento da produção e, com isso,
reduz o volume de comércio entre os países.
B O conhecimento científico-tecnológico desempenha importante
papel na economia globalizada de hoje.
C Deduz-se do texto que nem tudo que chegou a ser sonhado por
alguns com a globalização conseguiu concretizar-se.
D Segundo o texto, em alguns países, os efeitos da globalização
foram bastante negativos, concentrando a renda e não trazendo
o progresso.
E O Brasil foi um dos países que mais se empenharam em
promover o que o texto chama de “reformas liberalizantes”.
37'561

Criada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, a
Organização das Nações Unidas (ONU) é o maior e mais
importante organismo multilateral existente no mundo
contemporâneo. A Secretaria Geral cuida da burocracia e do
funcionamento da instituição. O Conselho de Segurança, que
toma decisões sobre paz e segurança mundiais, é composto por
quinze membros, dos quais cinco são permanentes e têm
direito a veto. A Assembléia Geral é o único órgão da ONU
com representantes de todos os países-membros. O Conselho
Econômico e Social coordena as ações das agências
especializadas da ONU, algumas das quais bastante
conhecidas, como a OMS, a FAO, a OIT e a Unesco.

De todos os setores da economia brasileira, a agropecuária é
o que apresenta o melhor desempenho nos últimos anos. A cada ano,
a agricultura quebra recordes de produção, certamente em face do
aumento da produtividade. Persistem desigualdades no campo,
porém. Pequenos e médios produtores ainda encontram dificuldades
para a obtenção de crédito. Os grandes proprietários, na maioria
exportadores, desenvolvem o denominado agrobusiness e
conseguem financiamento até do exterior. Em larga medida, o
desenvolvimento alcançado pela agropecuária brasileira exprime o
notável nível alcançado pela pesquisa científica na área, de que a
EMBRAPA seria o exemplo mais significativo.

A partir dessas informações, que se relacionam ao
funcionamento e à ação da ONU, assinale a opção incorreta.

A partir do texto apresentado e considerando o tema por ele
abordado, assinale a opção correta.

A O Conselho de Segurança é formado por quinze membros,
dos quais dez são eleitos para cumprir mandato por tempo
determinado.
B Os cinco membros do Conselho de Segurança se
distinguem dos demais por não terem mandato estipulado
e pelo poder de impedir que um determinado tema seja
discutido no Conselho.
C Pelo que o texto afirma, a Assembléia Geral é o órgão
menos democrático da ONU.
D Muitas das agências especializadas da ONU, bem como os
programas e fundos desse organismo, visam à melhoria das
condições de vida da população mundial, a exemplo dos
voltados para a saúde, a agricultura e a educação.
E Quando o texto diz que a ONU é um órgão multilateral, ele
também está afirmando tratar-se de um organismo aberto
à participação de vários países, e não apenas de uns
poucos.

A Infere-se do texto que os pequenos e médios produtores são os
que mais investem e conseguem colocar seus produtos no
mercado internacional.
B O aumento da produtividade, citado no texto, pode ser entendido
como a capacidade de produzir mais no mesmo pedaço de terra
devido ao aumento dos investimentos em modernização.
C A grande queixa dos produtores rurais brasileiros é que o poder
público não investe em pesquisa científica voltada para a
agropecuária.
D Infere-se do texto que a reforma agrária é a grande responsável
pelo desenvolvimento do agrobusiness no Brasil.
E No Brasil, ao contrário do que ocorre em outros países da
América Latina, desapareceu o quadro de desigualdade no
campo, prevalecendo a situação de oportunidades iguais para
todo tipo de produtor.
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Foi há poucas décadas que o mundo acordou para as
questões globais do meio ambiente. Demorou bastante, desde
que começou a Revolução Industrial, para que se entendesse
que o progresso a qualquer custo deveria ser questionado.
Afinal, não é mais possível garantir moradia, bens e alimentos
de uma crescente população mundial à custa da derrubada
indiscriminada das florestas e do aumento da poluição do ar.
Sabe-se, hoje, que o meio ambiente global não conhece
fronteiras, sendo um sistema complexo e dinâmico. Na
tentativa de encaminhar soluções para os graves problemas
ambientais que afetam a todos, passaram a ser negociados
políticas e acordos internacionais, dos quais um dos mais
importantes é o Protocolo de Kyoto.

Com o auxílio do texto e considerando a magnitude da questão
ambiental no mundo contemporâneo, assinale a opção
incorreta.

Com relação ao Excel 2002 e à figura acima, assinale a opção
correta.
A Selecionando-se as células B6 e B7 e, em seguida,
clicando-se , a célula B8 ficará preenchida com o conteúdo
13498 - 0,37(%).
B Sabendo que a célula A4 está formatada para retorno automático
de texto, para definir essa mesma formatação para a célula A6,
é suficiente realizar o seguinte procedimento: clicar a célula A4;
clicar
; clicar a célula A6.
C Caso se selecione as células A1, A2, B1 e B2 e, em seguida, se

A O modelo tradicional de industrialização começa a ser
combatido devido ao seu poder de destruição do meio
ambiente.
B Em tese, o texto confirma a seguinte proposição: a
poluição do ar na Inglaterra pode ocasionar uma chuva
ácida na Noruega.
C Um dos mais graves problemas apontados pelos
especialistas, na atualidade, diz respeito à água, elemento
indispensável à vida e em processo de escassez.

clique
, essas células ficarão mescladas em uma única célula,
que conterá todo o texto existente nas células selecionadas.
D Para se obter o número constante da célula B7 — 9114 —,
referente aos eleitores aptos a votar em Abadiânia, e pôr o
resultado na célula B8, é suficiente realizar o seguinte
procedimento: clicar a célula B8, digitar =B2*0,25/100 e, em
seguida, teclar

.

E A eliminação das células em branco da linha indicada por
pode ser obtida realizando-se as seguintes ações: clicar o
cabeçalho da linha referida —

—; clicar o menu

;

na lista de opções decorrente dessa ação, clicar
. Após esse
procedimento, obtém-se a planilha ilustrada parcialmente na
figura a seguir.

D Um título adequado ao texto seria: Todo progresso é
bem-vindo.
E A emissão descontrolada de gases poluentes amplia o
efeito estufa, de que decorre o denominado aquecimento
global.
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Considerando a janela do Internet Explorer 6 (IE6) ilustrada acima,
julgue os itens a seguir.
I
A figura acima ilustra uma janela do Word 2002 contendo um
documento em processo de edição em um computador do
tipo PC. Considerando essa figura, assinale a opção incorreta.

A O número de página

— posicionado no início da

página e alinhado à direita, como ilustrado na figura —
pode ter sido incluído no documento por meio de opção

As informações contidas na janela permitem concluir que, caso
fosse clicado o botão
, seria iniciado processo de acesso à
página cujo URL é http://www.tre-go.gov.br.

II Desde que o IE6 esteja devidamente configurado, existe no menu
opção que permite executar o Outlook Express 6
(OE6) e, por meio de recursos disponibilizados por este
aplicativo, ler mensagem de correio eletrônico.

.

III No conjunto de botões
, encontra-se recurso que permite
editar o código HTML da página que está sendo visualizada na
janela do IE6 ilustrada. Porém, a edição desse código, e
conseqüente salvaguarda, não causa necessariamente efeito na
visualização dessa página em outros computadores pertencentes
à Internet.
IV Para interromper um download em execução, o IE6 disponibiliza

C As informações contidas na janela ilustrada são
suficientes para se concluir que a margem esquerda do
documento mostrado está configurada para um tamanho
igual a 2,5 cm.
D Caso o documento mostrado ainda não tenha sido salvo,

recurso acessível por meio do botão
. Como as informações
contidas na janela mostrada acima permitem concluir que não
havia processos de download em execução no momento em que
a figura foi capturada, se esse botão fosse clicado nesse
momento, ocorreria desconexão com o provedor de Internet,
utilizado na sessão de uso do IE6.

encontrada no menu

.

B Pode-se alinhar o termo “TRE – GO” à margem esquerda
utilizando-se recursos da janela Cabeçalho e rodapé,
acessível por meio de opção encontrada no menu

ao se clicar o botão

, será disponibilizada uma janela

que permite criar uma pasta no disco rígido do
computador e salvar o documento em edição em um
arquivo nessa pasta.
E Após o documento ser editado, caso se deseje imprimi-lo
em papel tamanho carta e seja necessário efetuar as
devidas configurações do tamanho do papel, é possível
fazer isso por meio da janela disponibilizada ao se clicar
o botão

.
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V O fato de o botão
estar ativado significa que o usuário, ao
mesmo tempo em que navegava por páginas da Web, estava
conectado a um grupo de discussão que dispõe de recursos para
a troca de informações em diversos formatos, tais como texto,
voz digitalizada e imagens capturadas por câmeras de fotografia
digital.
Estão certos apenas os itens
A I e II.

C II e III.

B I e IV.

D III e V.

E IV e V.
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Considerando a figura ao lado, que ilustra uma janela do PowerPoint
2002, assinale a opção correta.
A Para aumentar o tamanho da fonte do texto mostrado no slide, basta
clicar-se o botão

.

B Por meio de opção encontrada no menu

, tem-se acesso ao slide

denominado mestre, no qual é possível definir uma formatação padrão
para os slides que comporão a apresentação.
C Caso se clique o botão

, será inserido um novo slide em branco na

apresentação que está sendo elaborada.
D O botão

é usado para se acessar uma janela que permite definir

efeitos especiais para a apresentação dos slides.
E O botão

permite a inserção de uma caixa de texto tri-dimensional

no slide atual.
37'561

Com relação às funcionalidades do Windows XP acessíveis por meio
da janela ilustrada ao lado, que está sendo executada em um
computador PC, assinale a opção correta.
A Ao se clicar

, será disponibili-

zado recurso que permite abrir uma janela na qual será exibida
a quantidade de espaço de memória que poderá ser liberada em
determinada unidade de disco selecionada, sem que haja
prejuízo ao funcionamento do Windows XP.
B Ao se clicar

, está-se

desativando recurso do Windows XP que permite restaurar
arquivos do Office XP corrompidos por vírus de computador.
C Ao se clicar

, será criado um

ponto de restauração do Windows XP, desde que os recursos de
restauração do sistema estejam ativados. Caso o sistema
necessite recuperar arquivos perdidos em manipulação e que
estavam armazenados em winchester, será possível obter as
versões desses arquivos no momento da criação do ponto de
restauração. Esse procedimento é recomendado pelo suporte do Windows XP para a realização de backup.
D Ao se clicar

, será exibida uma janela do Internet Explorer e, em seguida, será iniciado processo de acesso à página

de suporte do sítio da Microsoft que permite realizar varredura no computador em busca de problemas de configuração
desatualizada.
E Ao se clicar

, será exibida uma janela do Internet Explorer na qual estarão listadas as páginas do sítio da Microsoft

acessadas a partir do Centro de ajuda e suporte do Windows XP.

UnB / CESPE – TRE / GO

Cargo 5: Técnico Judiciário – Área: Administrativa

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

–6–

37'561

37'561

Julgue os itens abaixo, relativos ao arquivamento de documentos
e aos métodos utilizados em arquivos.

I

O método de arquivamento variadex adota cores
preestabelecidas como diferencial, o que facilita o
arquivamento e a localização de documentos.

II O método de arquivamento rôneo é um dos métodos
Com relação à janela do Outlook Express 6 (OE6) ilustrada

padronizados mais utilizados nos arquivos especializados.
III Segundo as regras de alfabetação, a titulação é um elemento

acima, assinale a opção incorreta.

a ser considerado ao se adotar o método de arquivamento
A A solicitação de execução da janela ilustrada pode ter sido
realizada a partir de recurso disponibilizado em menu da

alfabético.
IV Uma das vantagens apresentadas pelo método de
arquivamento duplex é a possibilidade de criação de classes

janela do OE6.
B Na situação ilustrada na figura, ao se clicar o botão

ilimitadas.
V O arquivamento de documentos constitui uma etapa posterior

, será iniciado processo de localização de

à classificação atribuída aos documentos.

mensagens que contenham os nomes “Maria” e “Pedro”, nos
campos

(remetente) e

(destinatário) de cada

mensagem, respectivamente. Esse processo será realizado no

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

E 5.

conjunto de mensagens armazenadas nas pastas que
pertencem à estrutura de pastas do OE6, utilizada para o
armazenamento de mensagens de correio eletrônico.
C Por meio do menu

, é possível solicitar a

37'561

Assinale a opção correta acerca dos procedimentos operacionais
relativos ao ciclo vital dos documentos.

execução de janela do OE6 que permite a edição de uma
nova mensagem de correio eletrônico.

A De acordo com a terminologia arquivística, os arquivos
correntes equivalem aos arquivos centrais.

D Os campos

e

podem ter sido preenchidos utilizando-

se recursos da janela que é executada ao se clicar o
botão

B Uma das vantagens reveladas pela segunda idade é a
racionalização da guarda dos documentos arquivísticos.
C Os descartes efetuados na terceira idade justificam-se para os

.

documentos destituídos de valor.
E Por meio do menu

, é possível que o resultado de um

processo de localização realizado com os recursos
disponibilizados na janela ilustrada seja visualizado utilizando
classificação por prioridade, anexo ou assunto, entre outras.
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D O arranjo dos documentos é uma atividade típica dos
arquivos correntes.
E A gestão de documentos compreende as atividades atinentes
a todo o ciclo vital dos documentos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
37'561

Acerca dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal

37'561

Acerca do poder legislativo, assinale a opção correta.

de 1988, assinale a opção correta.
A O poder legislativo é exercido, no âmbito da União, pelo
A A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode

Congresso Nacional, sendo que a Câmara dos Deputados

penetrar sem o consentimento do morador, salvo por decisão

representa o povo, enquanto o Senado representa os estados,

judicial ou, durante o dia, em casos de prisão em flagrante ou

os municípios e o Distrito Federal.

desastre.
B A violabilidade do sigilo das comunicações telefônicas é
permitida para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal, por meio de decisão judicial e na forma que
a lei estabelece.
C O direito de receber informações de órgãos públicos fica
condicionado à demonstração do interesse público relevante,
não podendo o poder público negar tal direito, em nenhuma
hipótese, sob pena de responsabilização criminal e
administrativa do servidor.
D Constituem crimes inafiançáveis e imprescritíveis as práticas
de tortura e de terrorismo.
E A prisão civil por dívida somente é admitida pela Constituição
em casos de obrigações alimentícias.
37'561

Acerca dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal
de 1988, assinale a opção correta.
A A extradição de brasileiro nato é permitida quando o mesmo
pratica crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
B O direito ao aviso prévio de no mínimo trinta dias é estendido
aos servidores públicos estatutários.

B É de competência exclusiva do Senado Federal, por meio de
decreto-legislativo, sustar os atos normativos do poder
executivo que exorbitem do poder regulamentar.
C Membros do Congresso Nacional podem ser presos em
flagrante delito por crime inafiançável, tendo como
condição, para tal prisão, a decisão da maioria dos seus
membros.
D Deputados e senadores, desde a expedição do diploma, não
podem ocupar cargo público em comissão em autarquias ou
exercer o cargo de secretário de estado.
E A mesa do Senado ou da Câmara dos Deputados pode
provocar a manifestação do Senado ou da Câmara dos
Deputados, respectivamente, para decidir, mediante voto
secreto e por maioria absoluta, sobre a perda do mandato de
parlamentar por ato incompatível com o decoro parlamentar.
37'561

Acerca do poder executivo, assinale a opção correta.
A Em caso de impedimento do presidente da República e do
vice-presidente, ou de vacância dos respectivos cargos,
serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência
os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal
e do Supremo Tribunal Federal.

C Pela teoria do ius solis, adotada pelo Brasil, será brasileiro nato

B Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da

aquele que, mesmo nascendo em país estrangeiro, venha a

República nos dois últimos anos dos respectivos mandatos,

residir, a qualquer tempo, no Brasil.

assume a presidência o presidente do Congresso Nacional,

D A dupla cidadania é permitida pela Constituição ao brasileiro

que tem por obrigação convocar novas eleições, no prazo

residente em estado estrangeiro nos casos em que for

máximo de 30 dias, não se admitindo eleições indiretas.

reconhecida a nacionalidade originária e se houver imposição

C O veto presidencial a projetos de lei pode ocorrer de forma

de naturalização, pela lei estrangeira, como condição para sua

total ou parcial, inclusive em relação a determinadas

permanência ou para o exercício de direitos civis no território

palavras consideradas inconstitucionais ou incompatíveis

estrangeiro.

com o interesse público.

E Considere que Laura é deputada federal e é esposa do

D O procurador-geral da República é nomeado pelo presidente

governador de um estado da federação brasileira. Ela pretende

da República, sendo desnecessária a prévia aprovação pelo

ser reeleita para o mesmo cargo eletivo federal, mas por um

Senado Federal.

estado distinto daquele pelo qual seu marido é governador.

E Nos crimes de responsabilidade, o presidente da República

Nessa hipótese, Laura é tida pela Constituição em vigor como

será julgado pelo Congresso Nacional, após autorização do

inelegível.

Supremo Tribunal Federal.
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37'561

37'561

Acerca da ordem social, assinale a opção correta.
A A seguridade social compreende um conjunto de ações a
cargo exclusivamente do poder público nas áreas de saúde,
previdência social e assistência social.
B Pelo texto da Constituição Federal, os órgãos ou entidades
de ensino oficiais podem cobrar de seus alunos pelo ensino
ministrado em seus estabelecimentos, em qualquer caso.
C Tombamento e desapropriação são instrumentos que a
Constituição Federal assegura para que o poder público, em
colaboração com a comunidade, promova e proteja o
patrimônio cultural brasileiro.
D A Constituição Federal proíbe que os estados e o Distrito
Federal vinculem parcela de sua receita orçamentária a
entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa
científica e tecnológica.
E A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos.
37'561

Ainda com relação à ordem social, assinale a opção correta.
A O texto da Constituição Federal admite a responsabilização
penal de pessoa jurídica por crime contra o meio ambiente.
B A Constituição Federal admite a união estável entre pessoas
do mesmo sexo, devendo a lei, que inexiste, assegurar a sua
conversão em casamento.
C O planejamento familiar é imposto pelo Estado brasileiro
àquelas famílias com mais de quatro filhos, devendo a mãe,
se quiser, sofrer a denominada laqueadura, o que será de
pronto atendido pelos estabelecimentos públicos de saúde.
D O texto da Constituição Federal é silente quanto à
gratuidade do transporte coletivo urbano aos maiores de
65 anos de idade, o que não impediu que tal direito fosse
dado pelo recém-aprovado Estatuto do Idoso.
E Para que haja a imputabilidade penal do menor de 18 anos
de idade, é suficiente a aprovação de uma lei ordinária no
Congresso Nacional.
37'561

No Brasil, de acordo com a Constituição Federal e com o
Código Eleitoral, o alistamento eleitoral e o voto são
obrigatórios para a maioria dos cidadãos com 18 anos ou mais
de idade. Com relação a esse assunto, julgue os itens seguintes.
I O alistamento e o voto são obrigatórios para os analfabetos.
II O voto não é obrigatório para quem tem 70 anos ou mais de
idade.
III Adolescentes com idade entre 16 e 18 anos podem votar
sem alistar-se em cartório eleitoral.
IV Estrangeiros e oficiais das forças armadas não podem
alistar-se em cartório eleitoral.
V O Código Eleitoral exclui da obrigatoriedade de alistamento
os inválidos.

No Brasil, o voto é obrigatório, ressalvadas as exceções citadas na
Constituição Federal e no Código Eleitoral. O eleitor que deixou de
votar na última eleição e não justificou sua ausência está impedido
de
I
II
III
IV
V

inscrever-se em concursos públicos.
obter empréstimos de bancos públicos e privados.
renovar a matrícula em universidade pública federal.
obter passaporte.
ser proprietário de empresa comercial.

Constituem impedimentos apenas os itens
A I, II e V.
B I, III e IV.
C I, IV e V.

D II, III e IV.
E II, III e V.

37'561

A justiça eleitoral no Brasil é considerada internacionalmente uma
das mais desenvolvidas. A respeito dessa modalidade de justiça,
julgue os itens que se seguem.
I
II

III
IV
V

A jurisdição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alcança todo
o país.
Os tribunais regionais são compostos por sete integrantes, mas,
conforme o Código Eleitoral, esse número pode ser aumentado
para nove.
As juntas eleitorais fazem parte da justiça eleitoral.
Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais eleitorais são
indicados pelos próprios membros efetivos.
Um dos integrantes do TSE é indicado pelo Ministério Público.

A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

E 5.

37'561

A respeito da repartição de competências entre os órgãos da justiça
eleitoral, no sistema constitucional brasileiro, considerando as
atribuições que o Código Eleitoral confere a cada órgão, julgue os
itens subseqüentes.
I
II
III
IV
V

Cabe ao TSE julgar conflito de jurisdição entre juízes eleitorais
de estados diferentes.
Compete ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) julgar crimes
eleitorais cometidos por juízes eleitorais.
Compete ao TSE julgar recursos contra atos das juntas
eleitorais.
Compete aos juízes eleitorais julgar crimes comuns conexos a
crimes eleitorais.
A expedição de títulos eleitorais é de competência do TRE.

Estão certos apenas os itens
Estão certos apenas os itens
A I e IV.
B I e V.

C II e III.
D II e V.
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E III e IV.

A I, II e III.
B I, II e IV.
C I, IV e V.

D II, III e V.
E III, IV e V.
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37'561

37'561

O sistema eleitoral adotado pelo Brasil, definido na
Constituição Federal e no Código Eleitoral, é objeto de severas
críticas nos dias atuais. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal constituíram comissões técnicas especializadas para
revisar amplamente esse sistema. Não obstante as reservas,
alguns critérios vigentes são aplicados desde a edição do
Código Eleitoral, em 1965, e são compreendidos pela maioria

Para evitar a formação e a manutenção de oligarquias, a
Constituição Federal determina a inelegibilidade do cônjuge e dos
parentes consanguíneos ou afins no território da jurisdição do
titular, e a Lei das Inelegibilidades (Lei Complementar n.º 64/1990)
estabelece outras restrições. Acerca desse tema, julgue os itens que
se seguem.
I

do eleitorado. A respeito desse tema, julgue os seguintes itens.
I

Na eleição para o cargo de senador, adota-se o princípio

II
III

majoritário.
II Na eleição para vereador, elege-se o representante de cada

IV

distrito do município.
III Nas eleições para o cargo de deputado federal, a
V

circunscrição é o país.
IV As eleições para governador e presidente da República
ocorrem no mesmo dia.
V É admitida candidatura de pessoa sem filiação partidária.

Um dos objetivos das inelegibilidades é proteger a probidade
administrativa e a moralidade para o exercício do mandato.
Analfabetos e inalistáveis são inelegíveis para qualquer cargo.
O TSE é competente para declarar inelegibilidade de candidato
a deputado federal.
A declaração de inelegibilidade de candidato a governador
implica a inelegibilidade automática do candidato a vicegovernador com ele registrado.
O tribunal, ao julgar representação de abuso de poder
econômico, deve formar sua convicção adstrito ao exame das
provas que constam dos autos. Não pode, dessa forma, levar em
conta fatos notórios que não sejam alegados pelas partes.

Estão certos apenas os itens
Estão certos apenas os itens
A I e IV.

C II e III.

B I e V.

D II e IV.

E III e V.

A I e II.
B I e IV.

C II e V.
D III e IV.

E III e V.

Texto I – questões 34 e 35

37'561

Uma das grandes conquistas democráticas da Constituição
Federal de 1988, amplamente registrada pelos comentaristas da
nossa Carta Magna, é a ampla liberdade de organização
partidária. Para regulamentar a Constituição, foi editada a Lei
n.º 996/1995, que dispõe sobre os partidos políticos. Nesse

A história brasileira é rica em casuísmos eleitorais. Até
1997, costumávamos ter uma lei nova a cada eleição. Com a
vigência da Lei n.º 9.504/1997, que estabelece normas para as
eleições, passamos a ter uma lei de natureza permanente e geral,
aplicável a todos os pleitos, e não mais uma lei conjuntural.

contexto, julgue os itens a seguir.
37'561

I

Os partidos adquirem personalidade jurídica na forma de
leis administrativas.

Acerca do disposto na Lei n.º 9.504/1997, a que se refere o texto I,
assinale a opção correta.

II Partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público.
III Para concorrer às eleições, a pessoa deve estar filiada a um
partido político um ano antes da data das eleições.
IV A perda dos direitos políticos implica o cancelamento da
filiação.
V Aos partidos políticos é vedado receber auxílio pecuniário
de entidade sindical.
Estão certos apenas os itens
A I, II e III.

D II, III e V.

B I, II e IV.

E III, IV e V.

C I, IV e V.
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A Nas eleições proporcionais, os votos em branco são computados
como votos válidos.
B O partido que não participa de coligação pode registrar
candidatos às casas legislativas até 200% do número de lugares
a preencher.
C É vedada a utilização de edificações públicas pelos partidos
políticos, em face do princípio da moralidade pública.
D A idade mínima que a Constituição Federal estabelece como
condição de elegibilidade tem como referência a data das
eleições.
E Caso o partido ou a coligação não requeira o registro do
candidato no prazo legal, o próprio candidato pode fazer o
registro nas 48 horas seguintes ao encerramento desse prazo.

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

– 10 –

37'561

Considerando a lei explicitada no texto I, assinale a opção correta.
A A contribuição financeira de pessoa física a candidato é limitada a 1% dos seus rendimentos brutos no ano anterior à eleição.
B Doação feita diretamente em conta-corrente de candidato pode ser efetuada por meio de cheque ao portador.
C Antes de divulgar uma pesquisa, a empresa que a realizou deve registrar diversas informações junto à Justiça Eleitoral, como o
nome de quem pagou pela realização do trabalho.
D Aluguel de muro de uma residência para afixar propaganda eleitoral não é considerado gasto eleitoral do candidato.
E É proibida a veiculação de toda e qualquer propaganda paga, inclusive na imprensa escrita.
Texto II – questões 38 e 39

37'561

Acerca do Estado, do governo e da administração pública, assinale a
opção correta.
A Atualmente, considera-se que a característica essencial dos Estados
é a separação dos poderes. Em virtude dessa separação, cada um dos
órgãos com funções executivas, legislativas e judiciárias é
especializado em suas funções e não pratica atos com natureza
própria dos demais ramos.
B Do ponto de vista subjetivo, a administração pública não se compõe
apenas dos órgãos do Poder Executivo.
C Nos moldes das teorias publicistas historicamente consolidadas, a
Federação brasileira é constituída apenas pelos seguintes
componentes: União, estados-membros e Distrito Federal.
D O que caracteriza o governo e a administração pública é a produção
de atos políticos e a atuação politicamente dirigida, traduzida em
comando, iniciativa e fixação de objetivos do Estado.
E A Presidência da República, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
(TRE/GO), o Banco do Brasil S.A. (sociedade de economia mista
federal), os ministérios do Poder Executivo, a Fundação Nacional do
Índio (fundação pública federal) e a Caixa Econômica Federal
(empresa pública federal) são, tecnicamente, exemplos de órgãos da
chamada administração pública federal.
37'561

Ainda acerca do Estado, do governo e da administração pública, julgue
os itens seguintes.
I

II

III

IV

V

Um dos significados do princípio da impessoalidade acarreta a
validade, em alguns casos, dos atos do chamado funcionário de fato,
isto é, aquele irregularmente investido na função pública, por
entender-se que tais atos não são atribuíveis à pessoa física do
funcionário, mas ao órgão que ele compõe.
No direito administrativo, o princípio da legalidade significa que,
assim como os particulares, os agentes públicos podem fazer tudo
aquilo que o direito não lhes proibir, com a peculiaridade de que
precisam agir de maneira fundamentada e buscando atender ao
interesse público.
O princípio da supremacia do interesse público incide não apenas na
aplicação do direito, por parte dos agentes públicos, mas igualmente
na própria elaboração das normas jurídicas, ou seja, esse princípio
atinge também os legisladores.
O princípio da publicidade não possui caráter absoluto, pois, embora
obrigue a divulgação dos atos do poder público, pode ser
excepcionado em situações nas quais a defesa da intimidade dos
cidadãos ou o interesse social recomendem o sigilo.
Por força do princípio da presunção de validade dos atos do poder
público, esses atos devem ser considerados legítimos e produzir
efeitos até que sejam anulados. A anulação desses atos apenas pode
ocorrer pelo órgão competente do Poder Judiciário.

A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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E 5.

Organizado o Estado no que respeita à divisão do
território, à forma de governo, à investidura dos
governantes, à instituição dos Poderes e às garantias
individuais, estruturam-se, hierarquicamente, os órgãos
encarregados do desempenho de certas atribuições que
estão sob sua responsabilidade. A organização do Estado
é matéria constitucional, cabendo ao Direito
Constitucional discipliná-la, enquanto a criação,
estruturação, alteração e atribuições das competências dos
órgãos da Administração Pública são temas de natureza
administrativa, cuja normatização é da alçada do Direito
Administrativo. A primeira cabe à Constituição, enquanto
a segunda toca à lei.
Diogenes Gasparini. Direito administrativo.
6.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001 p. 41-2.

37'561

Considerando o texto II, assinale a opção correta em
relação à organização administrativa da União.
A As fundações instituídas pelo Estado podem ter
personalidade jurídica de direito público ou privado.
No primeiro caso, o regime jurídico delas equivale ao
das autarquias, no segundo, serão regidas, em
princípio, pelas leis civis, naquilo que não conflitarem
com as normas aplicáveis do direito público.
B A técnica da desconcentração administrativa implica
a repartição de competências entre a pessoa estatal e
outras pessoas jurídicas, tais como autarquias e
empresas públicas.
C As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito
privado e detêm capital integralmente público ou
público e privado, mas sempre com predominância de
recursos públicos.
D No vigente direito brasileiro, as sociedades de
economia mista são, de pleno direito, criadas por lei,
de modo que, a partir da publicação válida da norma
na imprensa oficial, essas pessoas jurídicas de direito
privado passam a ser detentoras de direitos e
obrigações.
E Devido à vinculação que os entes da administração
indireta possuem com o Estado, os agentes públicos
que neles trabalham têm legitimidade passiva para
figurar como autoridade impetrada em ações de
mandado de segurança que venham a ser ajuizadas
contra os atos deles.
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37'561

A respeito da organização administrativa da União e considerando
o texto II, julgue os itens seguintes.
I

II
III

IV

V

Os entes da administração pública indireta não podem ajuizar
ação civil pública; caso surja necessidade de ajuizar essa
espécie de ação, o ente interessado deverá solicitar a
propositura dela à pessoa política correspondente ou ao
Ministério Público.
É juridicamente possível o ajuizamento de ação popular contra
atos praticados por entes da administração pública indireta.
As empresas públicas e as sociedades de economia mista, por
terem personalidade jurídica de direito privado, não estão
sujeitas à regra constitucional da exigibilidade de licitação.
No Brasil, as agências executivas podem ser autarquias,
fundações, empresas públicas ou sociedades de economia
mistas.
Em relação às agências reguladoras, o princípio da
especialidade significa que cada uma atua em área que lhe foi
especificamente determinada pela lei. Elas podem, em certos
casos, exercer poder de polícia.

Estão certos apenas os itens

37'561

No que tange ao exercício dos poderes do Estado, assinale a
opção correta.
A Devido à presunção de validade dos atos administrativos,
a doutrina brasileira entende que o vício seja explícito,
ostensivo, para a invalidação do ato com base em alegação
de abuso de poder.
B Os órgãos estatais, nos três poderes e também no Ministério
Público, estruturam-se todos com base no princípio
hierárquico, seja em suas áreas administrativas, seja
naquelas ligadas à chamada atividade-fim. Com isso, os
órgãos superiores podem ordenar, rever e avocar as funções
dos inferiores.
C Com base no poder disciplinar, a administração pública
pode punir, nos termos da lei, tanto seus agentes públicos
quanto os de outras esferas de governo que infrinjam as
normas administrativas, desde que, em qualquer caso, seja
assegurado o exercício da ampla defesa.

A
B
C
D
E

I e III.
I e V.
II e IV.
II e V.
III e IV.

37'561

Quanto aos agentes públicos, assinale a opção correta.

D Com a promulgação da emenda constitucional que ampliou
o poder regulamentar do presidente da República, deixaram
de ser vedados, no Brasil, os chamados decretos contra
legem e præter legem.
E É juridicamente possível que o abuso de poder se caracterize
tanto em atos comissivos quanto em omissões da
administração pública, desde que, no segundo caso, se trate

A No Brasil, são agentes políticos apenas o presidente da
República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os
prefeitos, mais os integrantes do Congresso Nacional, das
assembléias legislativas e das câmaras municipais e, finalmente,
os juízes.
B Para o provimento de todos os cargos do serviço público, após
a Constituição Federal de 1988, passou a ser necessária a
aprovação em concurso público, que pode ser de provas e
títulos ou apenas de provas. No caso da contratação de
servidores temporários para atender a necessidade transitória de
excepcional interesse público, a seleção dá-se por meio de
processo simplificado.
C A Constituição Federal proíbe a vinculação de vencimentos,
mas não é vedada a fixação, pela União, pelos estados, pelo
Distrito Federal e pelos municípios, mediante lei em sentido
formal da respectiva esfera de poder, de reajustes periódicos
dos vencimentos, com base em índices oficiais de correção
monetária, apurados pelo governo federal, a fim de preservar o
poder aquisitivo da remuneração.
D Para a aplicação da pena de demissão a servidor público, por
ato que, ao mesmo tempo, configure ilícito administrativo e
penal, é indispensável ter havido, antes, a condenação do réu na
órbita criminal.
E Para a responsabilização criminal do servidor público, por ato
praticado no exercício da função, é suficiente, em certos casos,
a prática de ato culposo; no entanto, dependendo da situação,
poderá haver condenação criminal sem que a administração
pública haja sofrido dano de índole econômica.
UnB / CESPE – TRE / GO
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de ato ao qual o poder público estava obrigado.
37'561

Acerca dos serviços públicos, assinale a opção incorreta.
A O conceito de serviço público não é uniforme, pois varia em
função do país e do momento histórico, e, além disso, é a
legislação de cada Estado soberano que define, em cada
época, quais atividades são classificáveis como serviço
público.
B A concessão de obra pública não se restringe à realização da
obra, pois esta, na verdade, está ligada à prestação de um
serviço público.
C No contrato de concessão de serviço público, não podem ser
inseridas as chamadas cláusulas exorbitantes de que trata o
direito administrativo.
D Embora o regime de permissão, na prestação de serviços
públicos, seja menos rígido do que o da concessão, em
ambos é, em princípio, necessário realizar licitação.
E Tanto a permissão quanto a concessão podem ser revogadas
ou rescindidas (conforme o caso), unilateralmente, pelo
poder público.
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37'561

No que se refere a controle da administração pública, assinale a opção
correta.

37'561

Considerando que Luciano tomou posse em cargo de
provimento efetivo no TRE/GO, é correto afirmar que,

A O controle dos atos administrativos não pode abranger os aspectos de
mérito do ato, sob pena de o órgão competente para o controle
substituir a autoridade administrativa competente para a prática
do ato.
B Teoricamente, quanto ao momento, o controle da administração
pública pode ser prévio, concomitante ou posterior; o direito
brasileiro contempla mecanismos dessas três espécies de controle do
poder público.
C Considerando que o Ministério Público seja órgão de natureza
administrativa, é juridicamente correto afirmar que a modalidade de
controle por ele desenvolvida é do tipo interno.
D Os recursos administrativos são uma das maneiras de controle
administrativo, mas, devido às incidências dos princípios
constitucionais da eficiência e da economicidade, eles não possuem
efeito suspensivo e, como regra geral, são destinados ao próprio
órgão produtor do ato, para que o reexamine.
E No controle legislativo dos atos do poder público, as comissões
parlamentares de inquérito desempenham importante papel. Elas
detêm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e
podem aplicar certas sanções de natureza administrativa e penal,
excetuando-se, nesse caso, a aplicação de penas privativas de
liberdade.

durante os doze primeiros meses de exercício nesse cargo,
a ele é permitido

A gozar de férias marcadas para os meses de janeiro ou
julho, desde que, no início do período de férias,
Luciano já conte com ao menos seis meses de efetivo
exercício.
B gozar de licença para tratar de interesses particulares,
desde que tenha expressa permissão de seu superior
hierárquico imediato.
C gozar de licença para capacitação, no interesse da
administração.
D tomar posse em cargo comissionado no próprio
TRE/GO.
E afastar-se por 120 dias consecutivos caso comprove
ter adotado uma criança de 1 ano de idade.

37'561

Com relação ao controle e à responsabilização da administração, assinale
a opção correta.
A Por força do princípio constitucional da legalidade, não há prazo para
que a administração pública reconheça a nulidade de um ato
administrativo que haja praticado e o invalide, por esse motivo.
B De acordo com a maior parte da doutrina administrativista, são
inconstitucionais, por ofensa aos princípios da isonomia, da paridade
de armas e do devido processo legal, as normas infraconstitucionais
que estabelecem tratamento processual diferenciado em favor dos
entes públicos.
C Até os chamados atos políticos e os atos interna corporis podem ser
objeto de controle judicial, desde que atendidos certos requisitos.
D Apenas os atos do Poder Executivo são capazes de gerar
responsabilidade civil extracontratual para o Estado, pois os
praticados pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo decorrem
da soberania estatal e da supremacia do interesse público sobre o
particular, de maneira que não dão direito a indenização.
E Em virtude do gênero de responsabilidade civil do Estado adotado
pelo direito brasileiro, não é juridicamente admissível a discussão do
elemento subjetivo envolvido na prática do ato por parte do agente
público, nos processos relacionados com a responsabilidade do poder
público por atos contrários ao direito.
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37'561

Considerando que Rodrigo seja um servidor público
estável em efetivo exercício, ocupante de cargo lotado no
TRE/GO, pode-se afirmar com certeza que

A Rodrigo conta com mais de 5 anos de efetivo exercício
no serviço público.
B Rodrigo é brasileiro nato.
C a duração do trabalho regular de Rodrigo não pode
ultrapassar 7 horas diárias e 36 horas semanais.
D Rodrigo ocupa cargo de provimento efetivo na
administração pública federal direta.
E se Rodrigo tiver faltado ao trabalho por dois dias
consecutivos, então esses dois dias deverão ser
descontados do seu período de férias, exceto se ele
apresentar justificativa adequada para sua ausência.
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37'561

Carla atualmente reside em Brasília – DF, onde ocupa
cargo técnico na administração indireta da União, exercendo

37'561

No que se refere ao TRE/GO e à justiça eleitoral, assinale a
opção correta.

função de administradora de recursos humanos. Em breve, Carla
será nomeada para cargo técnico de provimento efetivo no

A Considerando que o prazo para a interposição de embargos

TRE/GO para exercer funções administrativas na sede do próprio

de declaração é de 3 dias e que um acórdão do TRE/GO

Tribunal, cargo no qual pretende tomar posse e entrar em

tenha sido publicado em uma quarta-feira, dia 19 de junho,

exercício o mais rapidamente possível.

seria tempestivo embargo de declaração interposto contra esta
decisão no dia 24 do mesmo mês.

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

B Para ter direito à isenção de custas no TRE/GO, as partes dos
processos precisam declarar juridicamente que são

A Se Carla pedir exoneração do cargo que atualmente ocupa,
terá direito a receber gratificação natalina de valor igual ao
último vencimento por ela recebido.
B São inacumuláveis o cargo que Carla atualmente ocupa e
aquele para o qual será nomeada.
C Se Carla outorgasse a seu pai procuração para tomar posse em
seu nome no cargo do TRE/GO, essa procuração seria nula
porque o direito administrativo brasileiro veda a posse por
intermédio de procuração.
D A posse de Carla deverá ocorrer no prazo de 20 dias contados
da publicação de sua nomeação.
E A partir do momento em que entrar em exercício, Carla
somente poderá perder seu cargo mediante sentença judicial

juridicamente pobres.
C Se um partido político ingressar com recurso contra a
expedição do diploma de um deputado estadual, alegando a
inelegibilidade do candidato, esse recurso deverá ser
indeferido porque a inelegibilidade deve ser argüida mediante
ação de impugnação de mandato eletivo.
D Se um juiz que atua na justiça eleitoral de primeira instância
apresentar ao TRE/GO projeto de instrução eleitoral, esse
projeto deverá ser arquivado, pois somente os membros desse
Tribunal podem apresentar esse tipo de projeto.
E O presidente do TRE/GO pode vetar resoluções que alterem
o regimento interno do Tribunal, veto esse que somente pode
ser derrubado pelo voto de três quintos dos membros do
Tribunal.

transitada em julgado.
37'561
37'561

O TRE/GO possui competência originária para processar e julgar
Acerca do procurador regional eleitoral (PRE) que atua no
TRE/GO, assinale a opção correta.

crimes eleitorais cometidos por alguns agentes públicos. Assinale
a opção que descreve um agente público que não será
originariamente julgado pelo TRE/GO, em caso de crime

A O PRE é indicado pelo chefe do Ministério Público do Estado

eleitoral.

de Goiás.
B A atuação do PRE é facultativa nos processos administrativos
instaurados contra juiz eleitoral, mas obrigatória nos processos
judiciais instaurados contra tais autoridades.
C O PRE é um membro integrante do TRE/GO.
D Nas sessões do TRE/GO, o PRE deve manifestar-se por até
15 minutos, depois de os juízes emitirem seus votos.
E O PRE, apesar de não votar nas sessões do TRE/GO, pode
pedir preferência para julgamento de processo em pauta.
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A Um juiz eleitoral de uma zona eleitoral da capital do estado
de Goiás.
B Um deputado estadual da Assembléia Legislativa do estado
de Goiás.
C Um mesário, por crime cometido no exercício de suas
funções, durante eleições estaduais.
D O prefeito de um município goiano.
E Um secretário de estado do governo de Goiás.
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