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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.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto I – questões de 1 a 3

1 Todos os dias acordo de manhã com esse propósito,

que está ao alcance de todos. Mas não dá para mudar o

mundo sozinho. É preciso ter parceiros.

4 Eu sei, falar é fácil. Mas sei também que é possível

mudar de vida e, assim, mudar o mundo. Comece vivenciando

o presente: preste atenção à postura do seu corpo enquanto

7 você lê, como seus pés estão apoiados no chão, se sua coluna

está ereta, se a respiração está tranqüila. Pronto: você está

vivendo o momento presente com a intensidade que os

10 momentos únicos merecem ser vividos.

Márcia de Luca. Que tal mudar o mundo? In:

Revista GOL n.º 32, nov./2004, p. 34 (com adaptações).

Q UESTÃ O 1

No texto I, a expressão “esse propósito” (R.1) refere-se a

A acordar de manhã todos os dias.

B mudar o mundo.

C ter parceiros.

D mudar de vida.

E vivenciar o momento presente.

Q UESTÃ O 2

Desconsiderando os ajustes necessários nas iniciais maiúsculas e

minúsculas, assinale a opção em que a substituição proposta para

o texto I provoca erro e incoerência textual. 

A Na linha 3, porque no lugar do ponto depois de “sozinho”.

B Na linha 4, que no lugar da vírgula depois de “sei”.

C Na linha 5, por isso, precedido de vírgula, no lugar do ponto

antes de “Comece”. 

D Na linha 8, e no lugar da vírgula depois de “ereta”.

E Na linha 8, se no lugar de dois-pontos depois de “Pronto”.

Q UESTÃ O 3

Assinale a opção em que a flexão de singular ou plural do verbo,

na primeira coluna, não é justificada pelo termo do texto I

transcrito na segunda coluna.

A “dá” (R.2): “para mudar o  mundo

sozinho” (R.2-3) 

B “É” (R.3): “ter parceiros” (R.3) 

C “Comece” (R.5): “você” (R.7) 

D “está” (R.8, primeira ocorrência): “você” (R.7) 

E “merecem” (R.10): “momentos únicos” (R.10)

Texto II – questões 4 e 5

1 Vamos começar pelas boas notícias: o Brasil teve um

bom 2004. Além de termos promovido mais uma megaeleição

que honra e reforça nossa democracia, a economia

4 cresceu cerca de 5%, nossas exportações aumentaram

dramaticamente, nosso endividamento (em relação ao PIB)

encolheu, começamos finalmente a criar mais empregos e

7 praticamente todos os outros indicadores econômicos

mostram um país que progride em todas as frentes.

Roberto Civita. Meus votos para 2005. Veja, 5/1/2005 (com adaptações).

Q UESTÃ O 4

O desenvolvimento do texto II inclui autor e leitores na

argumentação, com o emprego da primeira pessoa do plural.

Assinale a opção em que a substituição proposta resultaria em

erro gramatical ou incoerência textual, se a argumentação fosse

alterada, para focalizar o Brasil na terceira pessoa do singular. 

A “termos” (R.2) por ter

B “nossa” (R.3) por a

C “nossas” (R.4) por as

D “aumentaram” (R.4) por aumentou

E “nosso” (R.5) por o

Q UESTÃ O 5

Julgue as propostas de continuidade para o texto II expressas nos

itens abaixo.

I Assim, nem sempre o progresso significa sucesso no campo

econômico ou social. Antes de prolongarmos a comemoração

de ano novo, convém fazer uma pausa para investigar esses

resultados que ainda podem nos envergonhar.

II Contudo, antes de mais nada, para continuar com as boas

notícias, devemos prosseguir com as reformas indispensáveis.

Para tanto, será necessário muito empenho e árduo trabalho,

além da vigilância permanente das instituições.

III Por outro lado, devemos nos perguntar: isso é

desenvolvimento sustentável, ou apenas um fugidio momento

positivo na longa sucessão de altos e baixos? Tudo depende

de como nos comportarmos daqui para a frente.

A coerência textual seria mantida com a(s) proposta(s) de

continuidade apresentada(s) 

A no item II, apenas.

B nos itens I e II, apenas.

C nos itens I e III, apenas.

D nos itens II e III, apenas.

E em qualquer um dos itens.
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Texto III – questões 6 e 7

1 Precisamos de menos debates sobre diferentes modelos

de desenvolvimento e mais ênfase na indispensabilidade

de governos eficazes. Isso implica — fundamentalmente —

4 fazer mais com menos, e não pouco de cada vez. Isso exige

competência, disciplina, persistência. E deve resultar numa

máquina pública que gaste menos do que arrecada para poder

7 investir maciçamente em saúde e nutrição, habitação e

educação de qualidade — as únicas coisas realmente capazes

de acabar com o círculo vicioso da pobreza.

Idem, ibidem.

Q UESTÃ O 6

Considerando as relações entre os elementos lingüísticos do

texto III, assinale a opção incorreta.

A “Isso” (R.3) refere-se às idéias expressas pelo primeiro

período.

B Na linha 4, “Isso” refere-se a “fazer mais com menos, e não

pouco de cada vez”.

C Na linha 6, “que” (primeira ocorrência) refere-se a “máquina

pública”.

D Na linha 6, “que” (segunda ocorrência) refere-se a “máquina

pública”.

E “as únicas coisas” (R.8) refere-se a “saúde e nutrição,

habitação e educação de qualidade” (R.7-8).

Q UESTÃ O 7

No texto III, a correção gramatical e a coerência textual serão

mantidas, caso se substitua

A “sobre” (R.1) por a cerca.

B “de” (R.3) por pelos.

C “com” (R.4) por por.

D “numa” (R.5) por em uma.

E “com o” (R.9) por no.

Texto IV – questões de 8 a 10

1  Os brasileiros fazem pouco para mudar a realidade

social do país. A conclusão é do estudo Índice de

Participação Cidadã. O trabalho surgiu com a necessidade de

4 se entender a dimensão social da participação na América

Latina. O desinteresse dos brasileiros pode ser verificado na

baixa participação em assembléias de movimentos grevistas.

7 “É comum as pessoas não comparecerem às manifestações

para reivindicar seus direitos. Deixam que outros resolvam

por elas e a representação acaba sendo mínima”, analisa o

10 cientista político Humberto Dantas. A socióloga Rosely

Coimbra fez análise dos dados levantados ao participar da

execução da pesquisa. Ela acredita que os brasileiros se

13 motivam em cima de causas pontuais e depois esquecem.

Segundo Coimbra, a espontaneidade para ajudar está

relacionada à vocação filantrópica e paternalista do país.

Correio Braziliense, 4/1/2005, p. 12 (com adaptações).

Q UESTÃ O 8

A argumentação do texto IV permite inferir que

A a socióloga Rosely Coimbra participou de uma pesquisa de

abrangência latino-americana.

B o cientista político Humberto Dantas coordenou um estudo

sobre a cidadania brasileira.

C a representação política dos brasileiros se reduz à participação

em assembléias de movimentos grevistas.

D o brasileiro vem substituindo a vocação filantrópica e

paternalista do país pela espontaneidade.

E a realidade social do país muda pouco devido à pouca

participação dos brasileiros nas causas pontuais.

Q UESTÃ O 9

No texto IV, provoca-se erro gramatical, caso se elimine o termo

A “se” (R.4).

B ‘as pessoas’ (R.7).

C ‘seus’ (R.8).

D “os” (R.12).

E “se” (R.12).

QUESTÃO 10

A respeito das estruturas lingüísticas do texto IV, julgue os itens

a seguir.

I A primeira oração do texto representa a “conclusão”

mencionada no segundo período.

II As palavras “estudo” (R.2), “trabalho” (R.3) e “pesquisa” (R.12)

estão sendo usadas para se referir à mesma coisa.

III A frase “a necessidade de se entender a dimensão social da

participação na América Latina” (R.3-5) expressa o motivo da

realização “do estudo Índice de Participação cidadã” (R.2-3).

IV O emprego de letras maiúsculas no texto indica, além do

início de períodos sintáticos, a singularização de pessoas,

lugares e títulos de trabalhos.

A quantidade de itens certos é igual a

A 0. B 1. C 2. D 3. E 4.
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Texto V – questões 11 e 12

1 A realização do Fórum Social Mundial no Brasil é
parte da tomada da decisão do povo brasileiro na edificação
de um novo modelo de sociedade e é a expressão mais externa

4 de sua preocupação com todos os povos da Terra, sobretudo
os mais pobres. A quinta edição do Fórum, sobretudo no
momento em que o país se apresenta como uma importante

7 referência mundial na implementação de políticas sociais de
combate à fome e à pobreza, não é coincidência ou obra do
acaso, é justamente fruto de um processo democrático que

10 vem se construindo e ora participamos de sua consolidação.

Patrus Ananias. Portas do fórum. In: Correio Braziliense, 26/1/2005 (com adaptações).

QUESTÃO 11

No texto V, haveria erro gramatical ou incoerência textual, caso
se procedesse à

A substituição de “na” (R.2) por para a.
B substituição de “e” (R.3) por ponto-e-vírgula.
C retirada de “em” (R.6).
D substituição de “de um” (R.9) por do.
E inserção de vírgula imediatamente antes de “e ora” (R.10).

QUESTÃO 12

A respeito das idéias e estruturas lingüísticas do texto V, julgue
os itens que se seguem.

I Depreende-se do texto que, se o Fórum Social Mundial não se
realizasse no Brasil, o povo brasileiro não se decidiria por um
novo modelo de sociedade.

II A argumentação do texto indica que o processo democrático
no Brasil é um trabalho coletivo e está em consolidação.

III O pronome “sua” (R.4) está empregado no feminino singular
porque refere-se a “sociedade” (R.3).

IV As relações sintáticas e de sentido entre as orações do
segundo período sintático do texto permitem substituir a
vírgula depois de “acaso” (R.9) por dois-pontos.

Assinale a opção correta.

A Apenas os itens I e II estão certos.
B Apenas os itens I e III estão certos.
C Apenas os itens II e IV estão certos.
D Apenas os itens III e IV estão certos.
E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 13

Acerca da gestão de documentos correntes, assinale a opção
correta com referência à atividade de arquivamento de
documentos novos.

A O arquivamento de documentos é uma atividade anterior à de
classificação de documentos.

B Essa atividade consiste em agrupar os documentos de acordo
com a codificação a eles atribuída.

C Na etapa de arquivamento, os documentos são inseridos em
unidades de arquivamento, como pastas e maços.

D No intuito de se evitarem falhas, o arquivamento dos
documentos é realizado sistematicamente por um único
profissional.

E O empréstimo de documentos entre os setores ocorrerá
sistematicamente, desde que sejam obedecidos os
procedimentos operacionais de registro, de arquivamento e
de desarquivamento dos documentos.

QUESTÃO 14

O instrumento auxiliar das atividades de gestão de documentos

que tem por finalidade facultar o arquivamento correto dos

documentos das instituições públicas e privadas denomina-se

A tabela de temporalidade.

B plano de classificação.

C quadro de classificação.

D tabela de classificação.

E plano de arquivamento.

QUESTÃO 15

Assinale a opção que contém uma das diretrizes a ser obedecida

no estabelecimento dos documentos de cunho arquivístico a

serem arquivados em caráter permanente.

A A freqüência de utilização dos dados e informações

registrados nos documentos.

B O fato de determinados documentos conterem a assinatura dos

agentes e diretores das instituições públicas.

C A preservação dos documentos de valor unicamente primário.

D Os documentos definidos pelos acionistas da instituição como

sendo de valor histórico.

E Todo e qualquer documento com produção anterior ao século

XIX.

QUESTÃO 16

Acerca dos métodos de arquivamento adotados nas instituições

arquivísticas, assinale a opção correta.

A O método de arquivamento numérico decimal possibilita a

criação de mais de 10 classes.

B No método de arquivamento enciclopédico, os temas criados

são relacionados obedecendo a uma ordem alfabética.

C O método de arquivamento duplex apresenta como

desvantagem a definição de apenas dez classes.

D Uma das desvantagens do método de arquivamento alfabético

é a utilização de instrumentos auxiliares para a recuperação

das informações.

E O método de arquivamento dígito-terminal apresenta como

desvantagem a lentidão na recuperação da informação.

QUESTÃO 17

Considere que o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

(TRE/MT) adotará o método de arquivamento alfabético e fará

uso das regras de alfabetação. Segundo essas regras, assinale a

opção cujo nome de pessoa física está representado de modo

correto para o referido arquivamento.

A Neto, Antonio Pereira de Souza

B De Camargo, Luisa Maria Pontes

C Branco, Solange Ribeiro Castelo

D Sato, Akiko Yamamoto

E Müller, Paul
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QUESTÃO 18

Em relação ao método de arquivamento geográfico, assinale a

opção correta.

A Na adoção do método de arquivamento geográfico em que o

elemento diferenciador seja a unidade da federação, na

seqüência são ordenadas as capitais, seguidas dos demais

municípios.

B O método de arquivamento geográfico é considerado um

sistema indireto de arquivamento.

C Uma das desvantagens do método de arquivamento

geográfico consiste em ser de difícil manuseio.

D Devido às possibilidades de ordenação, o método geográfico

é um dos métodos padronizados de arquivamento.

E No método de arquivamento geográfico, a partir do nome do

interessado é que serão definidas as entradas principais para

a ordenação dos documentos. 

QUESTÃO 19

Os procedimentos operacionais adotados no tratamento dos

documentos de cunho arquivístico acumulados pelo TRE/MT

devem atender aos ditames da teoria arquivística. Assinale a

opção correta quanto à organização dos acervos arquivísticos.

A Cada setor e(ou) departamento definirá os prazos de guarda

para os documentos produzidos internamente.

B A gestão de documentos atende, fundamentalmente, os

documentos da fase corrente.

C Os documentos encaminhados ao arquivo intermediário

devem ser devidamente identificados, incluindo o prazo de

guarda e a destinação final.

D Na fase intermediária, os documentos serão reclassificados a

fim de atender aos procedimentos operacionais internos.

E No que se refere ao acompanhamento do nível de crescimento

do acervo arquivístico, é indicada a eliminação a qualquer

momento, desde que o documento não atenda mais as

exigências administrativas e legais para a instituição.

QUESTÃO 20

A respeito dos procedimentos administrativos adotados no

arquivamento dos documentos de caráter permanente, assinale a

opção correta.

A Segundo a teoria arquivística, os documentos produzidos pelo

TRE/MT que reflitam a origem da instituição são de caráter

permanente.

B Na fase permanente, obedecendo o ciclo vital, os documentos

cumprem um prazo de guarda e serão preservados aqueles que

obedeceram a um trâmite interno, cuja finalização ocorreu na

instituição produtora, sendo os demais descartados.

C A legislação arquivística brasileira coíbe o acesso aos

documentos da fase permanente para o público externo.

D Cumprindo o ciclo vital, os documentos são transferidos do

arquivo intermediário para o arquivo permanente.

E Devido ao caráter permanente, é indicada a encadernação dos

atos normativos produzidos pelo TRE/MT.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 

A sapataria Couro Bom é especialista em consertos de

artigos de couro, roupas, sapatos, malas e utensílios. Atuando há

mais de 15 anos, a Couro Bom possui em seu corpo trinta

profissionais: dois caixas, oito atendentes, dezenove profissionais

do setor de produção e um gerente geral, que é superior imediato

de todos estes integrantes da organização. Essa sapataria tem

agregado algumas tecnologias de produção para melhoria dos

serviços ofertados, fato este que aumentou em 10 % o seu número

de clientes.

Com relação à situação hipotética acima, assinale a opção correta

relativamente a conhecimentos de administração e administração

gerencial.

A Sob a ótica da amplitude de controle, a estrutura da sapataria

Couro Bom é do tipo verticalizada.

B Por não se tratar mais de uma organização de pequeno porte

e devido à ampla diversificação dos seus serviços, a

departamentalização mais adequada para a sapataria Couro

Bom é a do tipo funcional.

C O estilo de departamentalização do tipo matricial é uma forma

híbrida de organização em que, tradicionalmente, as formas

de departamentalização funcional e geográfica se sobrepõem.

D Considerando que o modelo orgânico é o tipo de

administração da sapataria Couro Bom, é correto concluir que

os integrantes do setor produtivo da sapataria devem ser

profissionais especializados que atuam em equipe e que o

gerente geral tem sua gestão descentralizada, apesar da ampla

esfera de controle que possui. A baixa formalização existente

deve criar alguns conflitos relativos à estrutura hierárquica de

poder, no entanto, a estrutura vigente é eficaz.

E Supondo que a Só Couros é a principal fornecedora da

sapataria Couro Bom e que está contratando, pela primeira

vez, um assessor que será responsável por sugerir formas de

flexibilização da empresa às tendências do mercado, é correto

concluir que esse assessor terá a autoridade e a

responsabilidade na execução das tarefas sugeridas, alterando

a estrutura organizacional da empresa.
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QUESTÃO 22 

A ONG Pura Vida atua na defesa da produção de

alimentos organicamente cultivados e, para tal, fornece aos

produtores rurais de micro e pequenas unidades agrícolas a

orientação gratuita para a produção orgânica, a distribuição e a

venda desses produtos. Carla é a diretora dessa ONG.

Acerca dessa situação hipotética e do processo organizacional,

assinale a opção incorreta.

A Quando a ONG Pura Vida identifica e analisa os desafios

relativos à mudança cultural dos produtores rurais que estão

acostumados a aplicar os defensivos na lavoura, essa

organização desempenha uma atividade inerente ao processo

de planejamento.

B Quando a referida ONG envia folhetos explicativos para os

produtores rurais associados a respeito dos benefícios e

vantagens da cultura orgânica, a comunicação utilizada é do

tipo mão única.

C Sabendo que, no primeiro encontro com os produtores rurais

de uma nova localidade, Carla foi capaz de convencer todos

os participantes da reunião a se associarem e alterarem seus

sistemas de produção agrícola, então pode-se considerar que

Carla é uma líder, pois foi capaz de convencer aquelas

pessoas a respeito dos ideais visionários da ONG Pura Vida.

D Considere que Carla esteja identificando um conjunto de

aspectos que impactam no desempenho da ONG em atingir os

seus objetivos, após 3 anos de existência. Nesse caso, é

correto afirmar que Carla está desempenhando uma atividade

inerente ao processo de planejamento.

E Quando a ONG Pura Vida vai a campo avaliar a qualidade

das sementes e a tecnologia de plantio que será empregada,

ela está desempenhando uma atividade de controle preliminar.

 QUESTÃO 23

A Elétrica AK atua basicamente com a venda de materiais

elétricos e hidráulicos e vende também alguns produtos básicos

para reforma. Possui em seu quadro de empregados cinco

vendedores, um caixa, um motorista freelancer — João —, um

estoquista e uma gerente geral — Marisa.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem, relativos ao comportamento organizacional.

I Considere que João, apesar de gostar do que faz, de ver

reconhecida sua competência pelos outros e de ganhar, em

média, cerca de 50% a mais que um motorista exclusivo da

empresa, com carteira assinada, está insatisfeito com a sua

situação em relação à empresa. Nessa situação, é correto

afirmar que João não está motivado, segundo a hierarquia das

necessidades de Maslow, pois sua necessidade básica de

segurança não está sendo atendida.

II Supondo que Marisa tem atuado de forma controladora na

Elétrica AK, que toma as decisões de forma meticulosa, que

possui muita competência na atividade de gestão da empresa

e que é uma excelente orientadora para os empregados da

empresa, é correto afirmar, portanto, que Marisa é uma líder

do tipo autocrática.

III Admitindo que Carlos, estoquista da Elétrica AK, trabalha em

um local um pouco abafado, situado à margem da principal

rodovia de acesso à cidade, e que lida diariamente com poeira

oriunda do trânsito de carros e dos produtos estocados, como

gesso, cimento, argamassa etc., mas gosta muito de trabalhar

na Elétrica AK, então, segundo a teoria de Herzberg (Teoria

dos dois fatores — higiênicos e motivacionais), é correto

afirmar que, se o depósito em que Carlos trabalha for

reestruturado de modo a tornar-se mais ventilado, com

menos barulho e quantidade menor de poeira, Carlos estará

certamente mais motivado. 

IV Sabendo que Domingues é o mais antigo e experiente

vendedor da Elétrica AK e que é normalmente referência para

os outros vendedores, é correto concluir que Domingues

possui uma liderança baseada na sua autoridade formal em

relação aos outros vendedores. 

V Assuma que Natália é empregada da referida empresa há mais

de 10 anos. Quando iniciou as suas atividades no caixa, ela

estava terminando o ensino médio. Atualmente, é formada em

administração, com habilitação em logística de distribuição.

Natália continua com um desempenho muito bom nas

atividades de caixa. Nessa situação, é correto concluir que

suas atuais habilidades e o trabalho estão em sintonia, pois o

seu desempenho no caixa continua bom, o que significa que

a Elétrica AK não corre o risco de Natália tornar-se

insatisfeita.

Estão certos apenas os itens

A I e II. C II e III. E IV e V.

B I e V. D III e IV.
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 QUESTÃO 24

A respeito da estrutura e do funcionamento do serviço público no
Brasil, julgue os itens subseqüentes.

I O Programa Nacional de Desburocratização tinha como
característica a simplificação de procedimentos, documentos
e decretos.

II O texto constitucional de 1988, entre outras mudanças, trouxe
inovações para o setor público brasileiro, a exemplo da
descentralização de recursos orçamentários e da execução de
serviços públicos para estados e municípios.

III A década de 30 do século passado caracterizou-se por uma
significativa centralização no nível político e econômico,
modelo clássico de Estado autoritário, e a condução do início
do processo de modernização e industrialização do país, no
qual o DASP foi o órgão central coordenador do processo de
modernização.

IV O governo de Fernando Collor caracterizou-se pela extinção
de órgãos, corte de pessoal e pelo programa de privatização
de empresas estatais.

V O governo de Fernando Henrique Cardoso possibilitou a
flexibilização das relações de trabalho no setor público.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

 QUESTÃO 25

Uma companhia circense que viaja pelo Brasil,
apresentando peças teatrais e espetáculos, é composta por
palhaços, malabaristas e contorcionistas. Seus integrantes somam
trinta e duas pessoas e existe aceitação dos clientes, mas com
tendência de declínio.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

I Considere que Tontom, um dos malabaristas, está cada vez
mais apreensivo, pois tem visto muitos colegas de trabalho
saírem da companhia neste último ano. Então, é correto
concluir que o que torna Tontom apreensivo deve ser também
foco de preocupações do gestor da companhia: o nível de
rotatividade.

II Se os novos artistas da companhia são recrutados por
intermédio de escolas e cursos especializados em arte
dramática e circense, então o recrutamento utilizado é do tipo
interno.

III Um processo de seleção eficaz para os novos malabaristas a
serem contratados deve basear-se exclusivamente na análise
do currículo dos candidatos, do qual serão colhidos dados
relativos a experiências anteriores e referências, e na técnica
de entrevista, para comparar os candidatos e checar detalhes
sobre cada um.

IV Se uma contorcionista estiver fazendo um curso de
aperfeiçoamento de suas técnicas de contorcionismo, é
correto afirmar que ela está sendo treinada.

V Considere que Tânia é malabarista e está participando de um
conjunto de cursos oferecidos pelo SEBRAE sobre gestão
moderna das empresas. Sendo assim, é correto afirmar que
Tânia está sendo treinada.

Estão certos apenas os itens

A I e IV. C II e III. E III e V.
B I e V. D II e IV.

 QUESTÃO 26

A Sports & Shoes tornou-se uma grande empresa graças

ao desenho e à produção de calçados personalizados para atletas

profissionais. A Sports & Shoes decidiu ampliar a sua atuação,

produzindo calçados para atletas amadores também. Atualmente,

a empresa produz calçados, roupas, equipamentos de proteção,

entre outros, para atletas profissionais, para atletas de fim de

semana e para os times.

Nessa situação hipotética, a empresa Sports & Shoes utiliza

departamentalização

A do tipo funcional.

B do tipo matricial.

C por cliente.

D por produto.

E do tipo geográfica.

QUESTÃO 27

Acerca dos princípios orçamentários, assinale a opção correta.

A Os princípios orçamentários podem ser divididos em quatro

categorias: fundamentais, assessórios, técnicos e operacionais.

B Existe uma liberdade na fixação de receitas e despesas que

não precisam ser necessariamente proporcionais e o eventual

desequilíbrio entre elas está previsto no princípio do

desequilíbrio orçamentário.

C O princípio da unidade determina que cada programa

orçamentário só é válido por um único período fiscal.

D O princípio da especificação determina que o montante das

despesas deve ser especificado, permitindo, contudo,  no que

tange às receitas, que apenas montantes agregados sejam

utilizados.

E O princípio da exclusividade determina que a lei orçamentária

não contenha qualquer matéria estranha à estimativa de

receita e fixação de despesa.

 QUESTÃO 28

Em relação ao processo de elaboração orçamentária e da proposta

orçamentária, assinale a opção incorreta.

A O plano plurianual (PPA), que veio substituir o orçamento

plurianual de investimento (OPI), estabelecerá, de forma

regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da

administração pública federal para as despesas de capital e

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de

duração continuada.

B A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve conter as

regras, os limites e as prioridades para executar a fatia anual

do PPA.

C O projeto da LDO deve ser enviado ao Congresso Nacional

até 3 meses antes do final do ano fiscal.

D A iniciativa da proposição do projeto de lei orçamentária é

privativa do presidente da República.

E O modelo orçamentário definido pela Constituição Federal

de 1988 prevê a elaboração de 3 instrumentos básicos,

elaborados e executados de forma integrada: o PPA, a LDO

e a Lei Orçamentária Anual (LOA).



UnB / CESPE – TRE/MT É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 6: Técnico Judiciário – Área: Administrativa – 7 –

 QUESTÃO 29

Quanto à classificação orçamentária das receitas e das despesas,

assinale a opção correta.

A A classificação por elemento de despesa — a menos analítica

das classificações — só serve para dar uma visão agregada de

como as despesas serão executadas.

B Na estrutura do orçamento, a receita envolve um número bem

maior de questões de interesse que a despesa. Por isso, ficou

definida a classificação central, em que receitas correntes

dizem respeito às oriundas da alienação de bens e receitas de

capital são as provenientes das rendas financeiras da

aplicação dos recursos orçamentários.

C A classificação receita de contribuições é uma subdivisão do

método de classificação por existência ou não de vinculação.

D A classificação funcional-programática é a mais moderna das

classificações orçamentárias e sua finalidade básica é mostrar

as realizações do governo.

E A principal finalidade da classificação institucional da

despesa é evidenciar a forma como as instituições da

sociedade civil irão se beneficiar com a execução do

orçamento anual.

 QUESTÃO 30

Acerca das modalidades de licitação e da dispensa e

inexigibilidade de licitação, assinale a opção incorreta.

A São modalidades de licitação: concorrência, tomada de

preços, convite e pregão.

B O procedimento mais simplificado entre as modalidades de

licitação é o convite.

C Uma das possibilidades de caracterização da dispensa de

licitação ocorre quando o custo econômico do processo

licitatório é superior ao benefício dela extraível.

D Segundo a fórmula legal, a inexigibilidade de licitação deriva

da inviabilidade de competição.

E A inviabilidade de competição é um conceito simples e de

fácil configuração, ocorre com freqüência e é claramente

caracterizável.

QUESTÃO 31

Um brasileiro naturalizado que tenha 35 anos de idade pode

exercer o cargo de

I vereador.

II prefeito.

III governador de estado.

IV deputado federal.

A quantidade de itens certos é igual a

A 0. B 1. C 2. D 3. E 4.

QUESTÃO 32

Por força da Constituição da República, um brasileiro nato de 16

anos de idade

A pode ser investido em cargo público de provimento efetivo.

B tem o dever de alistar-se como eleitor.

C pode candidatar-se a cargo de vereador.

D não pode exercer trabalho noturno.

E não pode ser preso em flagrante delito, exceto em caso da

prática de crime inafiançável.

QUESTÃO 33

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações

destinadas a assegurar diversos direitos, inclusive os direitos

ligados

A à previdência social, que deve ter caráter contributivo.

B à assistência social, que deve proporcionar benefícios como

o seguro-desemprego e a aposentadoria por invalidez. 

C à educação fundamental, que deve ser prestada gratuitamente

a todos os brasileiros.

D ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é direito

de todos.

E à saúde, prestada por meio de um sistema único de saúde

centralizado na União.

QUESTÃO 34

Considerando as mutações constitucionais e

infraconstitucionais no decorrer dos tempos, pode-se afirmar a

posição de que os textos básicos da legislação eleitoral no Brasil

são: a Lei Maior, o Código Eleitoral, a Lei de Inelegibilidades

(Lei Complementar n.º 64/1990); a Lei das Eleições

(Lei n.º 9.504/1997) e a Lei dos Partidos Políticos (Lei

n.º 9.096/1995).

Marcos Ramaiana. Código eleitoral comentado. Rio

de Janeiro: Roma Victor, 2004 (com adaptações).

A respeito dos preceitos do Código Eleitoral brasileiro relativos

à composição e à competência dos TREs, assinale a opção

incorreta.

A O presidente do TRE será sempre um dos desembargadores

indicados pelo tribunal de justiça do respectivo ente.

B O corregedor regional da justiça eleitoral será um juiz federal.

C Compete aos TREs processar e julgar, originariamente, os

conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do mesmo

estado.

D As decisões dos TREs são irrecorríveis, em princípio, mas o

código admite exceções. 

E Os TREs deliberam por maioria de votos, presente a maioria

dos seus integrantes. 
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QUESTÃO 35

Com relação aos órgãos da justiça eleitoral, nos termos do

Código Eleitoral, assinale a opção correta.

A O registro de candidatura a presidente da República é feito

perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

B Não cabe recurso contra decisão de TSE denegatória de

habeas corpus.

C Compete ao TSE julgar os recursos contra decisões dos

tribunais regionais eleitorais, exceto os que versarem sobre

matéria administrativa.

D A competência para o julgamento dos crimes eleitorais

cometidos por juízes eleitorais é do TRE.

E O presidente do TSE é, necessariamente, um ministro do

Superior Tribunal de Justiça.

QUESTÃO 36

Julgue os itens que se seguem, considerando o que estatui o

Código Eleitoral sobre a competência e a jurisdição das juntas e

dos juízes eleitorais.

I Um magistrado pode ter competências sobre mais de uma

zona eleitoral. 

II Integrante de diretório de partido político pode trabalhar

como escrivão eleitoral, na hipótese legal.

III A nomeação dos integrantes das mesas receptoras é de

competência do juiz eleitoral.

IV Além do juiz eleitoral, integram as juntas eleitorais cidadãos

nomeados pelo TRE do estado respectivo.

V A expedição do boletim de apuração é da competência do juiz

eleitoral.

Estão certos 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.

QUESTÃO 37

Com base no que dispõe o Código Eleitoral a respeito dos juízes

eleitorais, julgue os itens subseqüentes.

I Os juízes eleitorais são juízes de direito. 

II Nas comarcas em que houver mais de uma vara, o serviço

eleitoral será de competência de todos os juízes.  

III É da competência dos juízes eleitorais fazer o registro das

candidaturas a prefeito. 

IV O juiz eleitoral é competente para dividir a zona eleitoral em

seções.

V O juiz eleitoral é competente para constituir as juntas

eleitorais. 

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 38

A respeito da composição e das atribuições das juntas eleitorais,

nos termos do Código Eleitoral, assinale a opção correta.

A As juntas eleitorais são compostas de sete integrantes.

B Compete às juntas eleitorais a expedição dos títulos de eleitor.

C Compete ao presidente da junta eleitoral nomear os

escrutinadores das eleições.

D Servidor da justiça eleitoral, em situações específicas

previstas no código, pode ser designado membro de junta

eleitoral.

E Policiais militares podem ser designados membros de junta

eleitoral. 

QUESTÃO 39

Além de outras providências, a Resolução do TSE n.º 21.538, de

14 de outubro de 2003, dispõe sobre alistamento e serviços

eleitorais mediante processamento eletrônico de dados. Com base

nesse diploma legal, assinale a opção correta.

A Somente pode alistar-se a pessoa que contar com dezesseis

anos de idade, ou mais, no início do ano da eleição.

B O alistamento do analfabeto é obrigatório, o voto, facultativo.

C Para solicitar a transferência do domicílio eleitoral, o eleitor

deve comprovar residência no novo domicílio por pelo menos

dois meses.

D A certidão de casamento não constitui documento hábil para

substituir a certidão de nascimento para efeito de alistamento

eleitoral.

E A revisão do eleitorado é obrigatória sempre que o número de

eleitores for superior à metade da população.

QUESTÃO 40

Ainda com relação ao que dispõe a Resolução n.º 21.538/2003 do

TSE, julgue os itens subseqüentes.

I As informações de caráter personalizado, sobre o eleitor,

somente são acessíveis ao Ministério Público, comprovado o

exercício dos seus deveres funcionais. 

II As informações constantes do cadastro de eleitores são, em

princípio, reservadas, não podendo ser fornecidas a qualquer

instituição, pública ou privada.

III Na hipótese de duplicidade de inscrições, o cancelamento

recairá preferencialmente sobre a inscrição mais recente. 

IV A decisão sobre os casos de duplicidade de inscrições

compete, em princípio, ao juiz eleitoral da zona em que foi

efetuada a inscrição mais antiga. 

V O juiz eleitoral é competente para determinar a regularização,

o cancelamento de qualquer inscrição, ainda que não esteja

vinculada à sua jurisdição.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e V.

D III e IV.

E IV e V.
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QUESTÃO 41

Ao atuar como mesário em uma eleição, um profissional liberal

A exerce cargo público temporário.

B exerce função pública.

C exerce emprego público por tempo determinado.

D atua como permissionário de serviço público.

E atua como concessionário de serviço público.

QUESTÃO 42

Assinale a opção que apresenta uma entidade que integra a

administração indireta federal.

A TSE

B Ministério da Justiça

C Congresso Nacional

D partido político de âmbito nacional

E fundação pública instituída pela União

QUESTÃO 43

Considerando que um servidor público federal tenha solicitado o

parcelamento de suas férias e esse pedido tenha sido negado sob

o argumento de que o parcelamento seria contrário aos interesses

da administração, julgue os itens seguintes, acerca do ato que

indeferiu o pedido do servidor.

I O ato viola o princípio administrativo da finalidade.

II O ato é anulável porque foi praticado com abuso de poder.

III O ato pode ser impugnado mediante mandado de segurança

porque viola direito líquido e certo do servidor.

IV O ato caracteriza exercício de poder disciplinar.

A quantidade de itens certos é igual a

A 0. C 2. E 4.

B 1. D 3.

QUESTÃO 44

Se um cidadão for nomeado para cargo de provimento efetivo

lotado no TRE/MT, mas não tomar posse no prazo determinado

em lei, a administração deve

A exonerá-lo de ofício.

B tornar sem efeito a sua nomeação.

C revogar o provimento do seu cargo.

D anular sua investidura.

E demiti-lo, a bem do serviço público.

QUESTÃO 45

Considerando que um servidor ocupa cargo público efetivo no

TRE/MT há exatos 6 anos e jamais gozou nenhuma licença,

assinale a opção que indica uma licença de caráter remunerado

que pode ser concedida a ele.

A licença para atividade política

B licença para tratar de interesses particulares

C licença-prêmio

D licença para capacitação

E licença por motivo de afastamento do companheiro

QUESTÃO 46

Acerca dos direitos e vantagens dos servidores públicos federais,

assinale a opção correta.

A É devido adicional de serviço extraordinário aos ocupantes

de cargo comissionado que tenham carga horária semanal

superior a 48 horas.

B É devido aos servidores públicos adicional de serviço noturno

pelos trabalhos realizados entre as 20 h de um dia e as 7 h do

dia seguinte.

C A gratificação natalina é calculada com base na média salarial

do servidor nos doze meses que antecedem o seu pagamento.

D Uma pessoa que mora em Brasília – DF e é nomeada para

cargo efetivo no TRE/MT tem direito a ajuda de custo para se

mudar do Distrito Federal para o estado de Mato Grosso.

E A indenização de transporte não se incorpora ao vencimento

do servidor, mesmo quando concedida habitualmente por

mais de dois anos seguidos.

QUESTÃO 47

Assinale a opção que apresenta uma conduta que, por si só, não

justifica a aplicação de penalidade de demissão a um servidor.

A Inassiduidade habitual.

B Revelação de segredo do qual teve conhecimento em razão do

cargo.

C Ausência intencional ao serviço por dez dias consecutivos.

D Recebimento, em razão do exercício de suas atribuições,

de presente de valor correspondente à metade de sua

remuneração mensal.

E Participação na gerência de empresa privada.

QUESTÃO 48

André serviu como juiz do TRE/MT entre 1999 e 2001 e iniciou,

há um mês, seu segundo biênio no cargo.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

I Se um irmão de André for escolhido como candidato a

deputado federal pelo estado de Mato Grosso, nas eleições de

2006, André deverá afastar-se de sua atividade no TRE/MT

desde a homologação da convenção partidária que indicar seu

irmão como candidato até a apuração final das referidas

eleições.

II Seria nula a recondução de André, ao final do biênio em

curso, pois é vedado servir como juiz no TRE/MT por mais

de dois biênios.

III Se André se afastar do exercício de suas atividades no

TRE/MT por três meses, em virtude de licença médica, esse

período deverá ser descontado na contagem do atual biênio de

atuação de André no tribunal.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.



UnB / CESPE – TRE/MT É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 6: Técnico Judiciário – Área: Administrativa – 10 –

QUESTÃO 49

Considere que, neste momento, o procurador regional eleitoral

esteja sustentando oralmente seu parecer em processo que está

sendo julgado pelo TRE/MT. Nessa situação, assinale a opção

correta.

A No julgamento do referido processo, a palavra ainda não deve

ter sido dada a nenhum dos juízes, pois o procurador regional

eleitoral deve pronunciar-se antes mesmo do relatório.

B O relator já deve ter feito seu relatório, mas ainda não deve

ter proferido seu voto.

C Todos os juízes já devem ter manifestado seu voto, pois a

palavra é facultada ao procurador regional eleitoral após o

pronunciamento de todos os juízes.

D O procurador regional eleitoral apenas pode conceder apartes

aos juízes do TRE/MT que já pronunciaram seus votos.

E A referida sustentação pode ocorrer em qualquer momento da

sessão de julgamento, pois ao procurador regional eleitoral é

facultado intervir sempre que julgar necessário, mesmo após

o encerramento dos debates.

QUESTÃO 50

Considere que o presidente e o vice-presidente do TRE/MT

tenham se ausentado simultaneamente do país. Nessa situação,

durante o período em que eles estiverem ausentes, deverá exercer

a presidência do tribunal

A o juiz mais antigo da Corte.

B um juiz proveniente da justiça federal.

C o procurador regional eleitoral.

D o suplente do presidente.

E o corregedor regional eleitoral.



 

 


