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PROVA I (MANHÃ) – PRETA 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não 
é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento com respectiva identificação de telefone 
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO).  

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Questões para os cargos de Analista Judiciário consta de 80 (OITENTA) questões objetivas de 
múltipla escolha e para os cargos de Técnico Judiciário, o Caderno de Questões consta de 70 (SETENTA) questões.  

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única resposta 
correta.  
 

08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com caneta azul 
ou preta, SEM RASURÁ-LA, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será anulada. 
 

09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o 
candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. Inclusive, 
o candidato deve verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no Caderno de 
Questões na parte superior esquerda da folha nº 02. 
 

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, única 
e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir. 
 

11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 120 (cento e vinte) minutos de seu 
início e só poderá levar o Caderno de Questões no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário 
previsto para o seu término. 
 

12 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da 
Consulplan.  Em nenhuma hipótese a Consulplan informará o resultado por telefone. 
 

13 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato. 
 

14 - O candidato deverá assinalar obrigatoriamente o campo da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) 
correspondente à cor de sua prova, caso contrário, o mesmo será EXCLUÍDO do CERTAME. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net , às 16h00min do dia 15 de dezembro de 2008. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no item 08 do Edital n°01/2008, não esquecendo 
principalmente dos seguintes aspectos: 
 

a) Caberá recurso contra questões das provas e contra erros ou omissões no gabarito, até 48(quarenta e oito) horas 
ininterruptas, iniciando-se às 16:00 horas do dia 16 de dezembro de 2008, encerrando-se às 16:00 horas do dia 18 de 
dezembro de 2008. 
 

b) A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 
 

c) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes a sua inscrição, apenas no prazo recursal à 
Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público. 
 

d) Serão rejeitados os recursos não fundamentados, enviados via postal, via fac-símile (fax) e os que não contiverem 
dados necessários à identificação do candidato.  

   
 

CONSULPLAN  
www.consulplan.net 

atendimento@consulplan.com  
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CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO/JUDICIÁRIA 
 

TEXTO:       A Criada 
Seu nome era Eremita. Tinha dezenove anos. Rosto confiante, algumas espinhas. Onde estava a sua beleza? 

Havia beleza nesse corpo que não era feio nem bonito, nesse rosto onde uma doçura ansiosa de doçuras 
maiores era o sinal da vida. 

Beleza, não sei. Possivelmente não havia, se bem que os traços indecisos atraíssem como água atrai. Havia, 
sim, substância viva, unhas, carnes, dentes, mistura de resistências e fraquezas, constituindo vaga presença que 
se concretizava porém imediatamente numa cabeça interrogativa e já prestimosa, mal se pronunciava um nome: 
Eremita. Os olhos castanhos eram intraduzíveis, sem correspondência com o conjunto do rosto. Tão 
independentes como se fossem plantados na carne de um braço, e de lá nos olhassem – abertos, úmidos. Ela 
toda era de uma doçura próxima a lágrimas. 

Às vezes respondia com má-criação de criada mesmo. Desde pequena fora assim, explicou. Sem que isso 
viesse de seu caráter. Pois não havia no seu espírito nenhum endurecimento, nenhuma lei perceptível. “Eu tive 
medo”, dizia com naturalidade. “Me deu uma fome”, dizia, e era sempre incontestável o que dizia, não se sabe 
por quê. “Ele me respeita muito”, dizia do noivo e, apesar da expressão emprestada e convencional, a pessoa 
que ouvia entrava num mundo delicado de bichos e aves, onde todos se respeitam. “Eu tenho vergonha”, dizia, 
e sorria enredada nas próprias sombras. Se a fome era de pão – que ela comia depressa como se pudessem tirá-
lo – o medo era de trovoadas, a vergonha era de falar. Ela era gentil, honesta. “Deus me livre, não é?”, dizia 
ausente. 

Porque tinha suas ausências. O rosto se perdia numa tristeza impessoal e sem rugas. Uma tristeza mais 
antiga que o seu espírito. Os olhos paravam vazios; diria mesmo um pouco ásperos. A pessoa que estivesse a 
seu lado sofria e nada podia fazer. Só esperar. 

Pois ela estava entregue a alguma coisa, a misteriosa infante. Ninguém ousaria tocá-la nesse momento. 
Esperava-se um pouco grave, de coração apertado, velando-a. Nada se poderia fazer por ela senão desejar que o 
perigo passasse. Até que num movimento sem pressa, quase um suspiro, ela acordava como um cabrito recém 
nascido se ergue sobre suas pernas. Voltara de seu repouso na tristeza. 

Voltava, não se pode dizer mais rica, porém mais garantida depois de ter bebido em não se sabe que fonte. 
O que se sabe é que a fonte devia ser antiga e pura. Sim, havia profundeza nela. Mas ninguém encontraria nada 
se descesse nas suas profundezas – senão a própria profundeza, como na escuridão se acha a escuridão. É 
possível que, se alguém prosseguisse mais, encontrasse, depois de andar léguas nas trevas, um indício de 
caminho, guiado talvez por um bater de asas, por algum rastro de bicho. E – de repente – a floresta. 

Ah, então devia ser esse o seu mistério: ela descobrira um atalho para a floresta. Decerto nas suas ausências 
era para lá que ia. Regressando com os olhos cheios de brandura e ignorância, olhos completos. Ignorância tão 
vasta que nela caberia e se perderia toda a sabedoria do mundo. 

Assim era Eremita. Que se subisse à tona com tudo o que encontrara na floresta seria queimada em 
fogueira. Mas o que vira – em que raízes mordera, com que espinhos sangrara, em que águas banhara os pés, 
que escuridão de ouro fora a luz que a envolvera – tudo isso ela não contava porque ignorava: fora percebido 
num só olhar, rápido demais para não ser senão um mistério. 

Assim, quando emergia, era uma criada. A quem chamavam constantemente da escuridão de seu atalho 
para funções menores, para lavar roupa, enxugar o chão, servir a uns e outros. 

Mas serviria mesmo? Pois se alguém prestasse atenção veria que ela lavava roupa – ao sol; que enxugava o 
chão – molhado pela chuva; que estendia lençóis – ao vento. Ela se arranjava para servir muito mais 
remotamente, e a outros deuses. Sempre com a inteireza de espírito que trouxera da floresta. Sem um 
pensamento: apenas corpo se movimentando calmo, rosto pleno de uma suave esperança que ninguém dá e 
ninguém tira. 

A única marca do perigo por que passara era o seu modo fugitivo de comer pão. No resto era serena. 
Mesmo quando tirava o dinheiro que a patroa esquecera sobre a mesa, mesmo quando levava para o noivo em 
embrulho discreto alguns gêneros da despensa. A roubar de leve ela também aprendera nas suas florestas. 

(Lispector, Clarisse. Felicidade clandestina. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, pág. 117/119) 
 

01) De acordo com o 1º e 2º parágrafos, é correto afirmar que a autora: 
A) Por mais que procurasse, não encontrou beleza alguma em Eremita. 
B) Refere-se a uma beleza, não necessariamente física. 
C) Nega qualquer possibilidade de atrativos na criada que possam conferir-lhe atributos estéticos. 
 



CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOO − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RS 

  ANALISTA JUDICIÁRIO/JUDICIÁRIA            
PROVA I (MANHÃ) PRETA                                               www.consulplanto@consulplan.com 

3

D) Estabelece uma oposição rígida entre carnes, dentes e unhas e a própria substância viva de Eremita. 
E) N.R.A. 

02) De acordo com os mesmos parágrafos 1º, 2º e parte do 3º, Eremita era: 
A) Avessa a trabalhos domésticos.    D) De péssimo humor cotidiano. 
B) Marcada por seu olhar libidinoso.    E) Extremamente descuidada. 
C) Normalmente solícita em seus afazeres. 

03) Pela leitura do 3º parágrafo, pode-se afirmar que as expressões usadas por Eremita eram: 
A) Impróprias a qualquer criada.     D) Inverossímeis. 
B) Agressivas em virtude da sua formação escolar.  E) Simples e convincentes. 
C) Muito cultas em relação ao nível escolar de Eremita. 

04) Nos parágrafos 4, 5 e 6, do texto, a autora descreve a criada como uma pessoa: 
A) Com momentos de introspecção que impressionavam. D) Extremamente depressiva. 
B) Impertinente.       E) Extremamente deprimente. 
C) De índole perigosa. 

05) De acordo com os 4 últimos parágrafos pode-se afirmar que a personagem Eremita, composta pela 
autora, era: 
A) Essencialmente subserviente. 
B) Resistente às ordens dos patrões. 
C) Capaz de aliar à sua condição de criada uma dose de altivez interior. 
D) Intempestiva nas relações interpessoais. 
E) Em nada diferente de qualquer criada. 

06) No texto, haverá alteração de sentido, caso se substitua: 
A) “prestimosa” (2º §) por obsequiosa    D) “atalho” (7º §) por vereda 
B) “enredada” (3º §) por envolvida    E) “emergia” (9º §) por escondia 
C) “indício” (6º §) por sinal 

07) O par de vocábulos, do texto, acentuados pela mesma razão é: 
A) atraíssem / espírito      D) lá / até 
B) água / substância      E) perceptível / mistério 
C) porém / caráter  

08) Em todas as frases abaixo, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, 
EXCETO em: 
A) “Onde estava a sua beleza?” 
B) “Beleza, não sei” 
C) “O rosto se perdia numa tristeza impessoal e sem rugas” 
D) “Eu tive medo” 
E) “...ela descobrira um atalho para a floresta” 

09) Na frase: “Que se subisse à tona com tudo...”, o emprego da crase está correto. Das orações feitas 
abaixo, aquela em que o emprego da crase está INCORRETO é: 
A) Ela fez referência à sua irmã. 
B) Mariana precisou sair às escondidas de todos. 
C) Os passageiros desceram à terra assim que o navio atracou no cais. 
D) Sempre que vou à Bahia visito o Pelourinho. 
E) O quarto de meu filho fica à direita do meu. 

10) Observe as orações: 
I. Por quê você demorou tanto? 

II. Eu não sei o porquê de tudo isso. 
III. A rua porque passei estava toda enfeitada. 

Há ERRO na grafia da(s) oração(ões): 
A) I   B) II   C) III  D) II e III  E) I e III 

11) Transpondo para a voz passiva a frase: “ela descobrira um atalho para a floresta”, obtém-se a forma 
verbal: 
A) era descoberto       D) estava descoberto 
B) fora descoberto      E) tinha descoberto 
C) foram descobertos 
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12) “...ela acordava como um cabrito recém-nascido se ergue sobre as pernas”.A palavra sublinhada na 
frase anterior faz o plural da mesma forma que: 
A) livre-pensador      D) alto-falante  
B) arco-íris      E) curta-metragem 
C) ano-luz    

 

13) O segmento de texto que tem o antecedente do pronome relativo que ERRADAMENTE indicado é: 
A) “Havia beleza nesse corpo que não era nem bonito...” – corpo 
B) “...constituindo vaga presença que se concretizava...” – presença 
C) “apesar de expressão emprestada e convencional, a pessoa que ouvia entrava num mundo...” – pessoa 
D) “...rosto pleno de uma suave esperança que ninguém dá...” – rosto 
E) “...tirava o dinheiro que a patroa esquecia sobre a mesa...” – dinheiro 

 

14) “Possivelmente não havia, se bem que os traços indecisos atraíssem...” (2º §) Assinale a alternativa que 
NÃO mantém na segunda oração a idéia de concessão: 
A) ...embora os traços indecisos atraíssem...  D) ...posto que os traços indecisos atraíssem... 
B) ...ainda que os traços indecisos atraíssem...  E) ...conquanto que os traços indecisos atraíssem... 
C) ...desde que os traços indecisos atraíssem... 

 

15) “Ignorância tão vasta que nela caberia...”, a oração – “que nela caberia” – traz uma idéia de: 
A) Conseqüência.      D) Causa. 
B) Conclusão.      E) Intensidade. 
C) Explicação.    

 

16) Em relação ao comentário gramatical, assinale o item INCORRETO: 
A) “...mal se pronuncia um nome: Eremita” – A palavra sublinhada é um advérbio. 
B) “Às vezes respondia com má-criação...” – O acento grave foi usado por ser uma expressão adverbial. 
C) “Se a fome era de pão...” O se é uma conjunção subordinativa. 
D) “...senão desejar que o perigo passasse.” – o que é um pronome relativo. 
E) “Sempre com a inteireza de espírito que trouxera da floresta.” – A palavra sublinhada é acentuada 

porque é proparoxítona. 
 

17) Assinale a opção em que a partícula “o” sublinhada aparece com o mesmo emprego que se apresenta 
no seguinte trecho do texto: “...e era sempre incontestável o que dizia...” (3º §) 
A) Este remédio foi o que o médico receitou.   D) Diga-me: o que você vai fazer hoje? 
B) É necessário que se conheça a história do menino.  E) Ela levava presentes para o noivo. 
C) Ela sempre o encontrava pelo caminho. 

 

18) “Havia (...) substância viva, unhas, carnes, dentes, mistura de resistências e fraquezas constituindo vaga 
presença...” Na frase anterior as vírgulas foram empregadas para: 
A) Separar orações adverbiais.    D) Separar os adjuntos adverbiais. 
B) Separar os vocativos.     E) Separar as orações reduzidas. 
C) Separar palavras de mesma função sintática. 

 

19) “Ratificou” tem significado distintivo de seu parônimo “retificou”. Das frases abaixo, assinale a que 
houve troca na escolha dos parônimos entre parênteses: 
A) Ele foi preso em flagrante (flagrante – fragrante). 
B) Pede-se muito a descriminação da maconha (discriminar – descriminar). 
C) A alta do petróleo é o reflexo da conjetura econômica atual (conjuntura – conjetura). 
D) O deputado exerce o seu segundo mandato (mandato – mandado). 
E) Agiu no restrito cumprimento do dever (cumprimento – comprimento). 

 

20) Assinale a alternativa em que a regência verbal é INCORRETA: 
A) Os colegas de Antônio implicam com o seu jeito de andar. 
B) José prefere vinho a cerveja. 
C) O policial visou toda a documentação do motorista. 
D) Ela sempre se levanta cedo para aspirar o ar da manhã. 
E) Um advogado assistiu ao motorista que atropelou aquele rapaz. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
21) Assinale alternativa correta sobre barramento: 

A) PCI (Peripheral Component Interconnect) é barramento com velocidade de trabalho de 32 bits, atuando 
com freqüência de 66 e 33 MHz e barramento de 64 bits. 

B) USB (Universal Serial Bus) é a espécie de barramento sem fio que tem sua funcionalidade baseada no 
sistema de infravermelho.  

C) EISA (Extended Industry Standard Architecture) é o tipo de barramento de dados igual ao do 
processador e frequência idêntica ao barramento local. 

D) AGP (Acelerad Graphics Port) é a espécie de barramento sem fio que tem sua funcionalidade baseada 
no sistema de infravermelho. 

E) VLB (VESA Local Bus) é o tipo de barramento que tem como velocidade 08 bits para computadores PC 
XT e logo após 16 bits. A freqüência deste barramento é de 08 MHz.  

22) Para acessar a grande rede de computadores “Internet”, quais são, basicamente, as três alternativas 
para se conectar? 
A) Via conexão ADSL, Via conexão ponte, Via expressa. 
B) Via Intranet, Via provedores de acesso, Via redes locais. 
C) Via conexão ponte, Via redes locais, Via intranet. 
D) Via redes locais, Via redes locais, Via Gateway.  
E) Via provedores de acesso, Via redes locais, Via redes locais. 

23) Sobre arquitetura simplificada de um computador, assinale a seqüência correta: 
A) Entrada, processamento e saída.   D) Barramento, processamento e saída. 
B) Processamento, entrada e saída.    E) Entrada, periféricos e processamento. 
C) Saída, processamento e entrada. 

24) Qual a maior unidade possível de informação que um computador é capaz de processar, também 
conhecida como contração do termo Binary Digit, que significa digito binário, onde só podem assumir 
o estado 0 (ligado) ou 1(desligado)? 
A) Bit ou bite. B) Byt e byte.  C) Baud.  D) Buffer.  E) Bps. 

25) Assinale o nome que se dá a uma cópia de segurança? 
A) Backup. B) Background. C) Backlog.  D) Backhand.  E) Backward. 
 

REGIMENTO INTERNO 
 

26) Analisando as atribuições elencadas a seguir, indique e correlacione os códigos corretos conforme as 
competências originariamente delegadas ao membro Relator e ao membro Revisor: 
1. Relator. 
 
2. Revisor. 

(   ) Completar o relatório. 
(   ) Redigir e assinar os acórdãos, salvo quando seu voto for vencido. 
(   ) Examinar autos de recursos interpostos contra a expedição de diplomas no prazo 

máximo de 04 (quatro) dias. 
(   ) Julgar recurso que versar exclusivamente matéria sumulada. 
(   ) Conceder e arbitrar fiança. 

A seqüência está correta em: 
A) 1, 2, 1, 2, 1 B) 2, 1, 2, 1, 1  C) 2, 2, 2, 1, 1  D) 1, 1, 2, 1, 1  E) 2, 1, 1, 2, 1 

27) Em se tratando de ação comum em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral, assim compreendida 
aquela não sujeita a cláusulas específicas quanto a prazos, ausente de solicitação de esclarecimentos 
adicionais, que não tenha sido requerida discussão e sem argüição de quaisquer preliminares, pode-se 
sintetizar, cronologicamente, o julgamento do feito por meio do seguinte esquema: 
A) Relatório  Pregão  Palavra do Procurador Regional Eleitoral  Sustentação Oral  Votação  

Decisão. 
B) Pregão  Despacho  Saneamento  Palavra do Procurador Regional Eleitoral  Votação  

Decisão. 
C) Despacho  Relatório  Palavra do Procurador Regional Eleitoral  Pedido de Vista  Votação  

Decisão. 
D) Pregão  Relatório  Sustentação Oral  Palavra do Procurador Regional Eleitoral  Votação  

Decisão. 
E) Sustentação Oral  Palavra do Procurador Regional Eleitoral  Despacho  Relatório  Votação  

Decisão. 
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28) Os juízes do Tribunal, efetivos ou substitutos, salvo motivo justificado, servem obrigatoriamente por 
dois anos e nunca por mais de dois biênios consecutivos. No tocante ao mandato dos juízes, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) Nenhum juiz poderá voltar a integrar o Tribunal, na mesma classe ou em classe diversa, após servir por 

dois biênios consecutivos, salvo se transcorridos dois anos do término do segundo biênio, podendo, 
então, o substituto vir a integrar o Tribunal como efetivo, sem limitar-se essa investidura pelas 
anteriores. 

B) O membro do Tribunal que vier a completar setenta anos ou cujo biênio terminar, assim como o 
magistrado que se aposentar, perderá automaticamente a jurisdição eleitoral. 

C) Após a vacância do cargo de juiz da classe de advogado, o Presidente comunicará a ocorrência ao 
Tribunal Regional Federal da jurisdição que abrange o Estado, esclarecendo-se, naquela hipótese, tratar-
se do primeiro ou do segundo biênio. 

D) Se entre a posse de um e outro biênio, não houver o interstício de 02 (dois) anos, considerar-se-ão 
consecutivos estes biênios. 

E) Ficam impedidos de servir como juízes no Tribunal o cônjuge, companheiro, parente consangüíneo ou 
afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado na Circunscrição, desde a 
homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição. 

 

29) Instado a proceder com a emissão de parecer técnico acerca de um banco de dados de informações 
que lhe foi encaminhado, um servidor se depara com a necessidade de registrar o andamento de 
determinados feitos em trâmite no Tribunal. Os processos em questão pertenciam às seguintes 
classes: 1) Registro de Candidatura; 2) Recurso Contra Expedição de Diploma; 3) Revisão Criminal; 
4) Habeas Corpus e 5) Pedido de Desaforamento. Assinale a alternativa que contém as siglas corretas 
a serem utilizadas pelo servidor em conformidade com a classificação adotada pelo Tribunal, na 
ordem em que foram apresentados os processos: 
A) RC – RCExpD – RevC – HC – PD    D) RC – RCED – RvC – HaCor – PD 
B) RCan – RCED – RvC – HaCor – PDes  E) RCan – RCED – RvC – HC – PD 
C) RCan – RCExpD – RCr – HC – PDes 

 

30) Constituem competências do Procurador Regional Eleitoral: 
I. Oficiar em todos os recursos encaminhados ao Tribunal.  

II. Proferir voto de desempate, quando for o caso.  
III. Presidir a Comissão Apuradora, quando se tratar de eleições gerais.  
IV. Representar ao Tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais, especialmente quanto a sua aplicação 

uniforme em toda a circunscrição. 
V. Atuar junto às turmas apuradoras do Tribunal. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) I, II, III, IV e V     D) I, II e III 
B) I, II, IV e V      E) I, IV e V 
C) II, III e IV   
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

31) De acordo com a Lei Federal nº 8112/90 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais), são formas de provimento de cargo 
público, EXCETO: 
A) Ascensão.      D) Reintegração. 
B) Reversão.      E) Recondução. 
C) Aproveitamento.   

 

32) “________________________ é a nova investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, 
ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão 
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) Readaptação.      D) Recondução.  
B) Reversão.      E) Redistribuição.  
C) Reintegração.    
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33) Analise as assertivas abaixo e assinale: 
I. O vencimento, a remuneração e o provento jamais serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora. 

II. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.  
III. Nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. 
IV. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. 

Assinale a alternativa correspondente: 
A) Somente uma das assertivas está correta.  D) Todas as assertivas estão corretas. 
B) Somente duas das assertivas estão corretas.   E) Todas as assertivas estão incorretas.  
C) Somente uma das assertivas está incorreta. 

 

34) NÃO constitui indenização ao servidor:  
A) Ajuda de custo. 
B) Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. 
C) Diárias. 
D) Transporte. 
E) Auxílio-moradia.  

 

35) Conceder-se-á ao servidor licença, EXCETO:  
A) Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 
B) Para atividade política. 
C) Prêmio por assiduidade.  
D) Para tratar de interesses particulares. 
E) Para desempenho de mandato classista. 

 

36) É INCORRETO afirmar que os contratos regidos pela Lei Federal nº 8666/93 (que institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências) poderão ser alterados, 
com as devidas justificativas, no seguinte caso: 
A) Unilateralmente pela Administração quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 

melhor adequação técnica aos seus objetivos. 
B) Unilateralmente pela Administração quando necessária a modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela 
mencionada lei. 

C) Unilateralmente pela Administração quando conveniente a substituição da garantia de execução. 
D) Por acordo das partes quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários. 

E) Por acordo das partes quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, 
com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento 
de bens ou execução de obra ou serviço.  

 

37) Sobre os contratos com a Administração pública é correto afirmar que, EXCETO: 
A) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

ao contratado a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

B) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista 
no instrumento convocatório ou no contrato. 

C) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida. 

D) A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo 
contratado. 

E) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
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38) Assinale a alternativa correta:  
A) Os atos do processo administrativo, como regra, dependem de forma determinada. 
B) A Administração tem a faculdade de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre 

solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.  
C) Os atos administrativos prescindem de motivação quando dispensem ou declarem a inexigibilidade de 

processo licitatório. 
D) O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 

destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-
fé. 

E) O recurso administrativo será sempre dirigido à autoridade superior àquela que proferiu a decisão.  
 

39) É suspeito de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: 
A) Tenha interesse direto na matéria. 
B) Tenha interesse indireto na matéria. 
C) Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante ou se tais situações 

ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. 
D) Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 

companheiro. 
E) Tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos 

cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. 
 

40) Quando houver inviabilidade de competição, em especial para aquisição de materiais, equipamentos 
ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através 
de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a 
obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes, a licitação será:  
A) Nula.  B) Inexigível.  C) Anulável.  D) Dispensável. E) Obrigatória.  

 
 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 
 

41) Conforme se depreende da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro: 
A) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, poderá revogar ou 

modificar a lei anterior. 
B) A lei revogada jamais se restaurará por ter a lei revogadora perdido a vigência. 
C) Consideram-se adquiridos os direitos que o seu titular ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles 

cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de 
outrem. 

D) A lei começa a vigorar em todo o país sempre quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. 
E) As correções a texto de lei já em vigor não se consideram lei nova.  

 

42) Corre em segredo de justiça o processo que diz respeito a, EXCETO: 
A) Casamento.      D) Alimentos.  
B) Filiação.      E) Guarda de menores. 
C) Ausência.    

 

43) Sobre a locação de imóvel urbano é correto afirmar que: 
A) Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que os mesmos são solidários, ainda 

que haja estipulação em sentido contrário. 
B) O contrato de locação pode ser ajustado, sem a vênia conjugal, por qualquer prazo. 
C) O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso escrito ou verbal ao 

locador, com antecedência mínima de 10(dez) dias. 
D) Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de 

noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver 
cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. 

E) Morrendo o locador, a locação não se transmitirá aos herdeiros. 
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44) O locatário de imóvel urbano NÃO é obrigado a: 
A) Pagar o prêmio do seguro de fiança. 
B) Pagar as despesas extraordinárias de condomínio. 
C) Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos. 
D) Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por 

si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. 
E) Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do 

seu uso normal.  
 

45) NÃO é causa interruptiva da prescrição: 
A) O protesto cambial. 
B) A pendência de ação de evicção. 
C) O despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e 

na forma da lei processual. 
D) A constituição do devedor em mora por ato judicial. 
E) O ato extrajudicial, que importa no reconhecimento do direito pelo devedor.  

 

46) Extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando: 
A) As partes transigirem. 
B) O juiz pronunciar a decadência ou a prescrição. 
C) O juiz pronunciar a prescrição. 
D) O autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação. 
E) O juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada.  

 

47) Quanto à responsabilidade pela reparação do dano causado por ato ilícito é correto afirmar que: 
A) O incapaz nunca responde pelos prejuízos que causar. 
B) Aquele que ressarcir o dano causado por outrem poderá sempre reaver o que houver pago daquele por 

quem pagou. 
C) A responsabilidade civil é dependente da criminal. 
D) O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, 

ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, 
embora estipulados e a pagar as custas em dobro. 

E) Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano 
causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão subsidiariamente pela reparação. 

 

48) Assinale a alternativa correta:  
A) A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, 

sob pena de decadência. 
B) É anulável o processo, quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva 

intervir. 
C) As citações e as intimações poderão ser convalidadas, caso sejam feitas sem observância das prescrições 

legais. 
D) O erro de forma do processo acarreta a anulação de todos os atos nele constantes. 
E) Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato 

se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 
 

49) Sobre a sociedade limitada, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 

pela integralização do capital social. 
B) O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade 

anônima. 
C) O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. 
D) Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, 

independentemente de audiência dos outros ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais 
de um quarto do capital social. 

E) A referida sociedade inadmite a figura do administrador não sócio.  
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50) Ao dar causa, por três vezes consecutivas, à extinção do processo por não pagar taxas, custas ou 
emolumentos que lhe competem, o autor fica impedido de propor nova ação contra o réu, sob o 
mesmo fundamento, visando o mesmo objetivo. No caso em testilha ocorrerá a: 
A) Decadência.     B) Deserção.  C) Perempção. D) Prescrição.  E) Caducidade.  
 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

51) Conforme se infere da Carta Política de 1988, a soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
A) Iniciativa popular e plebiscito, somente.   D) Iniciativa popular, referendo e plebiscito. 
B) Referendo e iniciativa popular, somente.  E) Plebiscito, somente.  
C) Plebiscito e referendo, somente. 

 

52) É da competência exclusiva do Congresso Nacional, EXCETO: 
A) Aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão 

diplomática de caráter permanente. 
B) Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos 

os da Administração indireta. 
C) Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros 

Poderes. 
D) Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. 
E) Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.  

 

53) Quando as normas de uma Constituição anterior são recepcionadas com o status de norma 
infraconstitucional pela nova ordem, dá-se o que os constitucionalistas de escola chamam de: 
A) Recepção material de normas constitucionais. D) Desconstitucionalização. 
B) Repristinação.      E) Revogação parcial.  
C) Reordenação. 

 

54) “As normas constitucionais de ____________________________ têm aplicabilidade direta e imediata, 
mas possivelmente não integral.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior: 
A) eficácia plena      D) eficácia exaurida 
B) eficácia contida ou prospectiva    E) eficácia absoluta  
C) eficácia limitada 

 

55) NÃO pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade:  
A) A mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 
B) O partido político com representação no Congresso Nacional. 
C) A entidade de classe de âmbito nacional.  
D) O Conselho Seccional da OAB. 
E) O Governador de Estado.  

 

56) Legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor é competência: 
A) Privativa da União.      
B) Privativa dos Estados.      
C) Privativa dos Municípios. 
D) Concorrente da União, Estados e Municípios. 
E) Exclusiva da União.  

 

57) Leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração são de iniciativa: 
A) Privativa da Câmara dos Deputados. 
B) Privativa do Senado Federal. 
C) Privativa do Presidente da República.  
D) De qualquer membro do Congresso Nacional. 
E) De qualquer membro ou comissão de ambas as Casas do Congresso Nacional.  
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58) Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de 

estado de sítio. 
B) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da 

Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 
C) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto obrigatório. 
D) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de 

nova proposta na mesma sessão legislativa. 
E) A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 

com o respectivo número de ordem. 
 

59) É competência privativa do Presidente da República, passível de delegação: 
A) Conceder indulto. 
B) Comutar penas. 
C) Extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei. 
D) Prover os cargos públicos federais, na forma da lei. 
E) Decretar e executar a intervenção federal.  

 

60) A instituição do imposto sobre produto industrializado, do imposto sobre propriedade de veículo 
automotor e do imposto sobre a transmissão de imóvel inter vivos compete, respectivamente: 
A) À União, aos Estados e aos Municípios.  D) Aos Estados, aos Municípios e à União. 
B) Aos Municípios, aos Estados e à União.  E) À União, aos Municípios e aos Estados.  
C) Aos Estados, à União e aos Municípios. 
 

DIREITO ELEITORAL 
 

61) Sobre os partidos políticos, é INCORRETO afirmar que: 
A) É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a 

soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa 
humana. 

B) O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime 
democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos 
na Constituição Federal. 

C) O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado-Membro onde foi criado. 

D) Os filiados de um mesmo partido político têm iguais direitos e deveres. 
E) Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como 

tal aquele que comprove o apoio de eleitores correspondente a, pelo menos, meio por cento dos votos 
dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os 
nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de um décimo por cento do 
eleitorado que haja votado em cada um deles. 

 

62) Analise as assertivas abaixo:   
I. Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao partido e ao Juiz de sua respectiva Zona 

Eleitoral, para cancelar sua filiação; se não o fizer no dia imediato ao da nova filiação, esta será 
considerada nula, perdurando os efeitos da primeira. 

II. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de morte, perda dos direitos 
políticos, expulsão e outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao atingido no 
prazo de quarenta e oito horas da decisão. 

III. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao Juiz 
Eleitoral da Zona em que for inscrito. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I  B) II   C) III   D) I e II  E) II e III  

63) Sobre coligações é correto afirmar que, EXCETO: 
A) É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição 

majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação 
para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. 
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B) A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a 
integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao 
processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e 
no trato dos interesses interpartidários. 

C) Na propaganda para eleição proporcional, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, as 
legendas de todos os partidos que a integram; na propaganda para eleição majoritária, cada partido usará 
apenas sua legenda sob o nome da coligação. 

D) Na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela 
integrante. 

E) Os partidos integrantes da coligação devem designar um representante, que terá atribuições equivalentes 
às de Presidente de partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, no que se 
refere ao processo eleitoral. 

64) “É condição de elegibilidade, na forma da lei, a idade mínima de _____________________ anos para 
Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) dezoito  B) vinte e um  C) trinta  D) trinta e cinco E) quarenta 

65) É INCORRETO afirmar que: 
A) Os veículos e embarcações, devidamente abastecidos e tripulados, pertencentes à União, Estados, 

Territórios e Municípios e suas respectivas autarquias e sociedades de economia mista, inclusive os de 
uso militar, ficarão à disposição da Justiça Eleitoral para o transporte gratuito de eleitores em zonas 
rurais e urbanas, em dias de eleição. 

B) Quinze dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará, pelo órgão competente, o quadro geral de 
percursos e horários programados para o transporte de eleitores, dele fornecendo cópias aos partidos 
políticos. 

C) A indisponibilidade ou as deficiências do transporte não eximem o eleitor do dever de votar. 
D) Verificada a inexistência ou deficiência de embarcações e veículos, poderão os órgãos partidários ou os 

candidatos indicar à Justiça Eleitoral onde há disponibilidade para que seja feita a competente 
requisição. 

E) Somente a Justiça Eleitoral poderá, quando imprescindível, em face da absoluta carência de recursos de 
eleitores da zona rural, fornecer-lhes refeições, correndo, nesta hipótese, as despesas por conta do 
Fundo Partidário.  

66) Assinale a alternativa correta: 
A) Mesmo sem a prova de que votou na última eleição, poderá o eleitor obter passaporte ou carteira de 

identidade. 
B) Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será suspensa a inscrição do eleitor 

que não votar em 3 (três) eleições consecutivas. 
C) O registro de candidatos a Presidente e Vice-Presidente, Governador e Vice-Governador ou Prefeito e 

Vice-Prefeito far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a indicação de aliança de 
partidos. 

D) O empregado não poderá deixar de comparecer ao serviço para o fim de se alistar eleitor ou requerer 
transferência. 

E) Podem ser nomeados mesários os membros de Diretórios de partidos que exerçam função executiva.  
 

67) De acordo com o Código Eleitoral, a votação, quando viciada de fraude, é: 
A) Inexistente. B) Nula.  C) Anulável.  D) Ineficaz.  E) Cancelada.  

 

68) É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, EXCETO: 
A) Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 
B) Incapacidade civil absoluta. 
C) Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. 
D) Condenação criminal recorrível. 
E) Improbidade administrativa.  

 

69) NÃO é privativo de brasileiro nato o cargo de: 
A) Presidente do Senado Federal. 
B) Ministro do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 
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C) Carreira diplomática. 
D) Oficial das Forças Armadas. 
E) Ministro de Estado da Defesa.  

70) Assinale a alternativa correta:  
A) É facultado ao partido político ou coligação que requerer o registro de candidato considerado inelegível 

dar-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgado tenha sido proferida após o termo final do 
prazo de registro, caso em que a respectiva Comissão Executiva do partido fará a escolha do candidato. 

B) A declaração de inelegibilidade do candidato à Presidência da República, Governador de Estado e do 
Distrito Federal e Prefeito Municipal atingirá, por conseqüência, o candidato a Vice-Presidente, Vice-
Governador ou Vice-Prefeito. 

C) As transgressões pertinentes a origem de valores pecuniários, abuso do poder econômico ou político, em 
detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas pelos 
Juízes Eleitorais das Comarcas. 

D) Constitui infração administrativa eleitoral a argüição de inelegibilidade ou a impugnação de registro de 
candidato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, 
deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé. 

E) São elegíveis para Prefeito e Vice-Prefeito os membros do Ministério Público em exercício na comarca, 
mesmo nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito.  

71) Compor-se-ão as Juntas Eleitorais de: 
A) 1 (um) juiz eleitoral, 1 (um) promotor eleitoral, 1 (um) mesário e 2 (dois) cidadãos de conduta ilibada. 
B) 1 (um) juiz de direito e 2 (dois) ou 4 (quatro) cidadãos de notória idoneidade. 
C) 1 (um) juiz eleitoral, 1 (um) mesário e 2 (dois) escriturários de notória idoneidade. 
D) 1 (um) juiz de direito, 1 (um) mesário e 2 (dois) escrutinadores de notória idoneidade. 
E) 1 (um) juiz de direito, 2 (dois) escrutinadores de notória idoneidade e 2 (dois) ou 4 (quatro) cidadãos de 

notória idoneidade. 
72) Tem legitimidade para impugnar registro de candidatura, EXCETO: 

A) Qualquer candidato.     D) Ministério Público. 
B) Partidos políticos.     E) Coligações.  
C) Entidade de classe de âmbito nacional. 

73) “A Lei Federal nº 9504/97 (que estabelece normas para as eleições), menciona que a idade mínima 
constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data 
do(a) __________________.” Considere a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior: 
A) registro da candidatura    D) posse 
B) eleição       E) efetivo exercício no cargo eletivo  
C) diplomação 

74) Antônio é Delegado de Polícia em exercício num determinado município do interior do estado do Rio 
Grande do Sul. Pretendendo candidatar-se a prefeito desta cidade, ficará sujeito ao seguinte prazo de 
desincompatibilização: 
A) 2 (dois) meses anteriores ao pleito.   D) 5 (cinco) meses anteriores ao pleito. 
B) 3 (três) meses anteriores ao pleito.   E) 6 (seis) meses anteriores ao pleito.  
C) 4 (quatro) meses anteriores ao pleito. 

75) São órgãos da Justiça Eleitoral: 
A) O TSE e o Ministério Público Eleitoral. 
B) As Juntas Eleitorais e as Mesas Receptoras. 
C) Os Juízes Eleitorais e as Seções Eleitorais. 
D) Os Juízes Eleitorais e as Juntas Eleitorais. 
E) Os TREs, os Juízes Eleitorais e os Promotores Eleitorais.  

 

DIREITO PENAL 
 

76) Sobre o concurso de pessoas é correto afirmar que, EXCETO: 
A) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 

culpabilidade. 
B) Na participação de menor importância a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. 
C) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, mesmo se elementares do crime. 
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D) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são 
puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. 

E) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa 
pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.  

77) É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do 
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A isenção de pena, in casu, é reconhecida 
em virtude da: 
A) Ausência de conduta penalmente relevante.  D) Ausência de culpabilidade. 
B) Existência de uma causa justificante.   E) Ausência de tipicidade.  
C) Existência de uma escusa absolutória.  

 

78) NÃO é elemento do crime culposo: 
A) Inobservância a um dever objetivo de cuidado. 
B) Resultado naturalístico lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente. 
C) Imprevisibilidade. 
D) Conduta humana voluntária. 
E) Tipicidade.  

79) “Haverá o _________________ quando o agente, mediante uma só conduta dolosa, praticar dois ou 
mais crimes, idênticos ou não, resultantes de desígnios autônomos.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) concurso material     D) concurso formal imperfeito 
B) concurso formal perfeito    E) crime continuado qualificado  
C) crime continuado simples 

80) No crime de lesões corporais leves (artigo 129, caput, CP) a ação penal será: 
A) Privada exclusiva.     D) Pública incondicionada. 
B) Privada personalíssima.    E) Pública condicionada à representação.  
C) Privada subsidiária. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


