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P R O VA

INSTRUÇÕES
Quando autorizado pelo fiscal
de sala, transcreva a frase
ao lado, com sua caligrafia
usual, no espaço apropriado
na Folha de Respostas.

Planejamento e disciplina são fatores importantes para o sucesso.

- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis,
lapiseira, marca-texto, borracha ou líquido corretor de texto durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- A duração da prova é de 3 horas para responder a todas as questões objetivas e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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1.
CONHECIMENTOS GERAIS

Depreende-se corretamente do texto:
(A)

A arte renascentista floresceu devido ao sistema
fundamentado no mérito pessoal, sistema semelhante ao valorizado hoje pelas corporações modernas.

(B)

Segundo os relatos da época, o temor da responsabilidade de criar o futuro túmulo do papa Júlio II
fez com que Michelangelo abandonasse Roma rumo
a Florença.

(C)

Obcecado pelo corpo humano, Michelangelo criou
esculturas de corpos atléticos, como o Davi, cujas
feições infantis, no entanto, distanciavam-no da
imagem dos deuses gregos.

(D)

Na juventude, Michelangelo foi influenciado pelo
talento do veterano Leonardo da Vinci, com quem
teve a oportunidade de trabalhar.

(E)

Mesmo sendo um artista já consagrado, Michelangelo demonstrou insegurança ao ser convidado a
trocar a escultura pela pintura.

Gramática e Interpretação de Texto
da Língua Portuguesa
Atenção:

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 7.

Recém-chegado

a

Roma

em

1505,

Michelangelo

Buonarroti foi contratado para fazer aquela que vislumbrava
como a obra de sua vida. O jovem que acabara de se consagrar
como escultor do Davi recebeu a incumbência de criar o futuro
túmulo do papa Júlio II. O projeto consistia no maior conjunto
de esculturas desde a antiguidade. Mas Júlio II mudou de
ideia: antes de fazer o túmulo, resolveu reconstruir a Catedral
de São Pedro. Com o adiamento, Michelangelo recebeu um
prêmio de consolação: pintar o teto de uma capela de uso
reservado que se encontrava em estado deplorável.

_________________________________________________________

2.

...aquela que vislumbrava como a obra de sua vida.
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo do sublinhado acima se encontra também sublinhado em:

Michelangelo resistiu a pintar a capela não apenas por
julgar que seria um projeto menor. Relatos indicam que, na raiz
disso, havia uma forte insegurança. O artista, que se considerava um escultor, cortava de forma peremptória quando lhe

(A)

... quando lhe pediam uma pintura....

(B)

... o criador do teto da Capela Sistina possa ter
resistido...

(C)

... questões que afligem os seres humanos...

(D)

Relatos indicam que...

(E)

... o Davi tem musculatura de homem adulto...

pediam uma pintura: “não é minha profissão”. Hoje, é curioso
imaginar que o criador do teto da Capela Sistina possa ter
resistido a seu destino.
Michelangelo fez fortuna servindo a sete papas e a
outros tantos notáveis, como o clã florentino dos Medici. Nem
sempre, porém, entregava o que prometia. Para sobreviver,

_________________________________________________________

3.

enfim, Michelangelo teve de enfrentar questões que afligem os

Está gramaticalmente correta, de acordo com a norma
culta, a redação do comentário que se encontra em:

seres humanos em qualquer tempo. Como no caso de sua

(A)

Quando trabalhava as pressas ou sem motivação,
até um artista como Michelangelo não conseguia
superar as realizações médias de seu tempo; por
vezes parava e retomava seus projetos, conforme se
revezava no poder os seus clientes.

(B)

O espírito indomável de Michelangelo causava temor: diante de dissabores como um bloco de mármore defeituoso, presenciava-se ataques de fúria.

(C)

A concorrência com outros artistas, ativaram os motores da superação criativa de Michelangelo, que
com o também florentino Leonardo da Vinci,
envolveram-se numa disputa célebre sobre qual
forma de arte era mais elevada.

(D)

A bela Pietá de Florença, da fase tardia de Michelangelo, foi salva por pouco da destruição, uma vez
que conservam às marcas de golpes do artista, que
estava descontente com a obra.

(E)

A noção de que Michelangelo conferia uma graça
genial a tudo o que tocava é falsa. Embora respeitáveis, as imagens que fez para a Catedral de Siena
revelam-se aquém de seus melhores trabalhos.

resistência a trocar a escultura pela pintura, quem nunca tremeu
nas bases ao ser forçado a sair de sua zona de conforto? Em
matéria de pressão competitiva, a arte renascentista não diferia
tanto do ambiente de busca pelo alto desempenho das
corporações modernas. O jovem Michelangelo penou para
demonstrar o valor de seu gênio numa Florença dominada por
estrelas veteranas como Leonardo da Vinci.
O corpo humano foi o campo de batalha artística de
Michelangelo. Como definiu o pintor futurista Umberto Boccioni
(1882-1916), essa era sua “matéria arquitetônica para a
construção dos sonhos”. Michelangelo criou corpos perfeitos,
mas irreais: o Davi tem musculatura de homem adulto, mas
compleição de menino. Com isso, o artista resgatava a imagem
juvenil dos deuses gregos.
(Adaptado de Revista VEJA. Edição 2445, 30/09/2015)
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4.

Michelangelo resistiu a pintar a capela...

Atenção:

...que afligem os seres humanos...
O jovem Michelangelo penou para demonstrar o valor de
seu gênio...

A primeira toca de preguiças gigantes da região ama-

Fazendo-se as alterações necessárias, os elementos sublinhados acima foram corretamente substituídos por um
pronome, respectivamente, em:

zônica, extintas há milhares de anos na América do Sul, foi

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

Geológico do Brasil. A caverna já era conhecida por moradores

lhe pintar
pintar-lhe
pintá-la
pintá-la
pintar-lhe

–
–
–
–
–

lhes afligem
afligem-nos
afligem-lhes
os afligem
os afligem

–
−
–
–
–

o demonstrar
demonstrar-lhe
demonstrá-lo
demonstrá-lo
lhe demonstrar

descoberta no último mês por pesquisadores do Serviço

da região, mas não havia sido classificada como paleotoca, ou
seja, cavada por animais extintos.
De acordo com o geólogo Amilcar Adamy, responsável

_________________________________________________________

5.

...antes de fazer o túmulo, resolveu reconstruir a Catedral
de São Pedro.

pela descoberta, a paleotoca existe há pelo menos 10 mil anos
e tem no mínimo 100 metros de extensão. A toca tem marcas

O elemento que possui a mesma função sintática do
sublinhado acima se encontra também sublinhado em:

de garra que indicam que foi escavada por espécies de grande

(A)

Recém-chegado a Roma em 1505...

porte. “Não temos na fauna atual da região nenhum animal

(B)

... havia uma forte insegurança.

capaz desse tipo de escavação”, explica.

(C)

O corpo humano foi o campo de batalha artística de
Michelangelo.

(D)

Como definiu o pintor futurista Umberto Boccioni...

(E)

Mas Júlio II mudou de ideia...

_________________________________________________________

6.

Atente para o que se afirma abaixo.

I. No segmento Com o adiamento, Michelangelo recebeu um prêmio de consolação: pintar o teto de
uma capela de uso reservado..., os dois-pontos
introduzem um esclarecimento.

II. Sem prejuízo do sentido, podem ser suprimidas as

A primeira visita dos geólogos ao local foi em 2010.
Segundo Adamy, desde o primeiro momento a estrutura da toca
despertou o interesse dos pesquisadores pelo formato circular e
semicircular de grandes dimensões, pelos numerosos túneis
interligados e por conter uma extensão indefinida, mas faltavam
informações para classificar a caverna. “É possível ficar em pé
lá dentro e circular livremente, somente em algumas partes é
preciso se abaixar para passar”, destaca.

vírgulas do segmento: O artista, que se considerava
um escultor, cortava de forma peremptória...

III. No terceiro parágrafo, o sinal de interrogação pode
ser suprimido por se tratar de uma pergunta
retórica.
Está correto o que se afirma APENAS em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e III.
I e II.
I.
II.
I e III.

_________________________________________________________

7.

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 8 e 9.

Michelangelo fugiu de Roma ao ser comunicado que,
antes de produzir as estátuas da futura tumba do papa
Júlio II, deveria pintar o teto da Capela Sistina. Só a
muito custo foi convencido a se aventurar na pintura, meio
que julgava não dominar tão bem quanto a escultura. ...... ,
ao ser tirado da zona de conforto, o artista criaria sua obra
máxima.
Mantendo-se as relações de sentido e a correção gramatical, preenche corretamente a lacuna acima o que se
encontra em:
(A)

Porquanto

(B)

Embora

(C)

Contudo

(D)

Uma vez que

(E)

Conquanto
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Serão feitos estudos complementares na região para
buscar novas tocas, além de detalhar a paleotoca descoberta e
determinar sua extensão total. Também serão feitas escavações de pequeno porte em busca de fósseis dos antigos moradores do local. Segundo Adamy, ainda não há previsão de
data para a abertura da caverna à visitação.
(Adaptado de: www.correiobraziliense.com.br. Acessado em
6/10/15)

8.

Depreende-se corretamente do texto:
(A)

Mesmo antes da chegada de geólogos, os moradores locais já sabiam que a caverna havia sido
cavada por preguiças extintas.

(B)

Com o avanço nas pesquisas, já foi possível
especificar as medidas dos animais responsáveis
pela escavação da toca.

(C)

Por faltarem informações para classificar a caverna,
houve atraso nas escavações dos fósseis.

(D)

O termo “paleotoca” designa um tipo de cavidade
com indícios de ter sido construída por animais que
já não existem.

(E)

A primeira hipótese levantada por geólogos em 2010
era a de que animais existentes na fauna local
teriam escavado a paleotoca.
3
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9.

Mantendo-se a correção e, em linhas gerais, o sentido
original, um segmento do texto reescrito com correção e
clareza está em:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

13.

O menu Iniciar do sistema operacional Windows 7, em
português, tem três partes básicas:

Há perspectiva de dar prosseguimento às investigações na região, visando obter informações mais
precisas acerca das preguiças gigantes.
Extintas há milhares de anos na América do Sul, a
primeira paleotoca de preguiças gigantes da região
amazônica, foi descoberta por pesquisadores no
último mês.

−

O painel esquerdo grande mostra uma pequena lista
de programas no computador. Pode haver variações
na aparência dessa lista porque o fabricante do
computador tem autonomia para personalizá-la. O
usuário deve clicar em I para exibir uma lista
completa de programas.

Segundo o geólogo responsável pela descoberta da
paleotoca, Amilcar Adamy, existente há pelo menos
10 mil anos, que tem no mínimo 100 metros de
extensão.
Estudos complementares, ainda por serem realizados, na região em busca de novas tocas tem o
intuíto de determinar a extensão total da paleotoca e
detalhar a descoberta.
O formato circular e semicircular da toca, despertou
o interesse dos pesquisadores pelos numerosos
túneis interligados, cuja estrutura contêm uma
extensão indefinida.

−

II , que
Na parte inferior do painel esquerdo está a 

permite que o usuário procure programas e arquivos
no computador digitando os termos desejados.

−

II
O painel direito dá acesso a pastas, arquivos, I
 ,
configurações e recursos mais usados. Nele também
é possível fazer logoff do Windows ou desligar o
computador.

As lacunas I, II e III são, correta e respectivamente,
preenchidas com:

_________________________________________________________

10.

Pesquisas que ...... a identificar sítios geoturísticos
poderão favorecer o turismo em bases sustentáveis. O
geoturismo, assim, ...... assumir um grau de importância
estratégica para o futuro do desenvolvimento turístico do
Brasil, desde que não ...... danos aos sítios geológicos,
como a remoção ilegal de fósseis e minerais.

(A)

Acessórios – função Pesquisar – Prompt de Comando

(B)

Todos os Programas – caixa de pesquisa – Painel
de Controle

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na
ordem dada:
(A) se proporem
–
deverá
–
ocorrem
(B) se proporiam
–
devia
−
ocorresse
(C) proporem-se
–
deveria
–
ocorram
(D) se propuserem
−
deve
−
ocorram
(E) propuserem-se –
deverá
−
ocorrem

(C)

Todos os Programas – função Localizar – Prompt
de Comando

(D)

Painel de Controle – caixa
de Controle

(E)

Programas Padrão – caixa Pesquisar ou Locali-

Computador – Painel

zar – Opções da Internet.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Noções de Informática

11.

14.

Em uma planilha do Libreoffice Calc 4.1 e do Microsoft
Excel 2013 em português, um técnico deseja contar a
quantidade de células de E2 até E20 que possuem algum
conteúdo, desconsiderando as que estão vazias. Para
isso, o cursor deve estar posicionado em uma célula fora
deste intervalo e deverá utilizar a fórmula:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=CONTAR(E2:E20)
=CONT.PREENCHIDAS(E2:E20)
=CONTAR.VALORES(E2;E20)
=CONT.VALORES(E2:E20)
=CONTAR.CÉLULAS(E2:E20)

_________________________________________________________

12.

Um sistema operacional
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

4

possui um kernel, que é responsável pelas funções
de baixo nível, como gerenciamento de memória, de
processos, dos subsistemas de arquivos e suporte
aos dispositivos e periféricos conectados ao computador.
é do tipo BIOS quando se encarrega de ativar os
recursos da máquina, como processador, placa de
vídeo, unidades de disco e memória ROM e RAM.
é do tipo firmware quando precisa ser carregado para a memória RAM de um dispositivo de hardware,
como scanners e impressoras a laser.
multiusuário permite que diversos usuários utilizem
simultaneamente os recursos de um computador
monotarefa.
monotarefa deve se certificar que as solicitações de
vários usuários estejam balanceadas, de forma que
cada um dos programas utilizados disponha de
recursos suficientes para sua execução.

Um usuário de computador observou que, ao conectar um
pendrive no computador, os arquivos do pendrive foram
transformados em atalhos, não conseguindo acessar os
arquivos originalmente armazenados. Esse sintoma é
característico de um malware do tipo
(A)

Spyware.

(B)

Keylogger.

(C)

Worm.

(D)

Vírus.

(E)

Adware.

_________________________________________________________

15.

Um usuário da internet está realizando uma busca sobre
terremotos que aconteceram entre os anos de 1970 e
1980 utilizando o site de busca Google. Para restringir e
otimizar a busca para apresentar apenas os resultados
que atendem ao desejado, ele deve inserir o seguinte
texto de busca
(A)

Terremoto+1970+1980.

(B)

Terremoto 1970-1980.

(C)

“Terremoto 1970 1980”.

(D)

Terremoto-1970-1980.

(E)

Terremoto 1970..1980.
TREAP-Conhecimentos Gerais3
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19.

Considere os seguintes itens:

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais

I. Edição de atos de caráter normativo.
16.

Considere os itens relacionados aos servidores públicos
civis da União.

II. Decisão de recursos administrativos.

I. Servidor teve despesas com sua instalação por ter

III. Matérias de competência exclusiva do órgão ou

mudado de domicílio em caráter permanente, no
interesse público, passando a ter exercício em nova
sede.

autoridade.
Sobre a competência exercida pelos órgãos administrao
tivos no âmbito da Lei n 9.784/99, é INCABÍVEL a delegação do constante em

II. Servidor teve despesas com locomoção urbana por
ter se afastado de sua sede para outro ponto do
território nacional, a serviço, em caráter transitório.

(A)

I, apenas.

III. Servidor teve despesas por utilizar meio próprio de

(B)

I e II, apenas.

locomoção para execução de serviços externos, por
força das atribuições próprias do cargo.

(C)

I, II e III.

(D)

II e III, apenas.

(E)

II, apenas.

o

Nos termos da Lei n 8.112/90, esses servidores farão jus,
respectivamente, a
(A)

diária, diária e ajuda de custo.

(B)

ajuda de custo, diária e indenização de transporte.

(C)

indenização de transporte, indenização de transporte
e indenização de transporte.

(D)
(E)

_________________________________________________________

20.

I. Perceber vantagem econômica para intermediar a
liberação ou aplicação de verba pública de qualquer
natureza.

ajuda de custo, ajuda de custo e indenização de
transporte.

II. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se
enriqueça ilicitamente.

diária, diária e indenização de transporte.

III. Frustrar a licitude de concursos públicos.

_________________________________________________________

17.

o

Sobre o provimento, nos termos da Lei n 8.112/90, é
correto afirmar que
(A)

o

Nos termos da Lei n 8.429/92, configura ato de improbidade administrativa, que atenta contra os Princípios da
Administração Pública, o constante em

a investidura no cargo se dá com a entrada em
exercício.

(B)

a nomeação é ato feito exclusivamente no caso de
cargos de confiança vagos.

(C)

a posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da
realização da inspeção médica.

(D)

o servidor estável só perderá o cargo em virtude de
processo administrativo disciplinar no qual lhe seja
assegurado a ampla defesa.

(E)

Considere os seguintes itens:

(A)

I, II e III.

(B)

I, apenas.

(C)

II, apenas.

(D)

III, apenas.

(E)

II e III, apenas.

_________________________________________________________

Regimento Interno do TRE do Amapá

a promoção não interrompe o tempo de exercício.

_________________________________________________________

18.

Considere as seguintes atividades:

I. Planejamento.

21.

Considere os seguintes itens:

I. Férias de 30 dias.
II. Aposentadoria na Justiça de origem.

II. Organização.
III. Elaboração de laudos.

III. Perda definitiva do cargo.

Nos termos da Lei n 11.416/06, essas são atribuições do
cargo de

Nos termos do Regimento Interno do TRE/AP, é hipótese
de cessação do exercício da função eleitoral do juiz o
constante em

(A)

analista judiciário.

(A)

I, II e III.

(B)

técnico judiciário.

(B)

II e III, apenas.

(C)

auxiliar judiciário.

(C)

II, apenas.

(D)

auditor.

(D)

I e II, apenas.

(E)

inspetor de segurança judiciária.

(E)

III, apenas.

o

TREAP-Conhecimentos Gerais3
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22.

Considere os seguintes itens:
Noções gerais de Administração e
Comportamento Organizacional

I. Promover a publicidade das atividades executadas
e dos programas mantidos pela Corte.
26.

II. Defender a jurisdição do Tribunal.
III. Presidir a Comissão Apuradora do Tribunal.
São atribuições que competem ao Vice-Presidente do
Tribunal o constante APENAS em

O processo de comunicação é o método pelo qual um
emissor alcança um receptor. Consiste em seis etapas. A
etapa 1 é desenvolver a ideia ou pensamento; a 2 é codificar a ideia em palavras adequadas; a 3 é a transmissão; a 4 é permitir que a outra pessoa receba a mensagem; a 5 é a decodificação da mensagem pelo receptor
e a etapa 6 refere-se ao

(A)

III.

(A)

uso da mensagem pelo receptor.

(B)

II.

(B)

emoção emitida pelo receptor.

(C)

I e III.

(C)

pensamento emitido pelo emissor.

(D)

I e II.

(D)

código utilizado pelo receptor.

(E)

II e III.

(E)

código utilizado pelo emissor.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

23.

27.

Considere os seguintes itens:

I. No caso de restauração de autos.
II. Na execução, em feito de competência originária.
III. Na reiteração de pedido de habeas corpus.
A distribuição ocorrerá por prevenção conforme o que
consta em
(A)

III, apenas.

(B)

I e II, apenas.

(C)

I, II e III.

(D)

I e III, apenas.

(E)

II, apenas.

28.

Sobre as sessões, é correto afirmar que
(A)

a destinada a comemorações ou recepção a
pessoas eminentes será administrativa.

(B)

o número máximo de sessões por mês é vinte.

(C)

o Tribunal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
semana, para uma sessão judiciária, uma
administrativa e outra solene.

(D)

não pode haver convocação para sessões no
período de recesso forense.

(E)

o Tribunal deliberará com quórum mínimo de quatro
de seus membros.

(A)

assediante.

(B)

violenta.

(C)

não-verbal.

(D)

assertiva.

(E)

destrutiva.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

24.

Muitas vezes as pessoas não compreendem que suas
ações comunicam do mesmo modo que suas palavras. De
fato, a mensagem recebida de uma ação frequentemente
é mais forte do que a proveniente de palavras. Conforme
diz o ditado “as ações falam mais alto do que as palavras”.
As ações que comunicam são chamadas de comunicação

Uma prática útil para formar comunicação ascendente é
fazer reuniões com os empregados. Nestas reuniões os
empregados são encorajados a falar a respeito dos problemas do cargo, necessidades e práticas da administração, tanto daqueles que ajudam quanto dos que interferem no desempenho do trabalho. Essas reuniões também são chamadas de reuniões
(A)

horizontais.

(B)

verticais.

(C)

semiestruturadas.

(D)

situacionais.

(E)

matriciais.

_________________________________________________________

29.

Herzberg e seus associados desenvolveram um modelo
de motivação baseado em fatores motivacionais e de
(A)

expectativa.

_________________________________________________________

(B)

autorrealização.

25.

(C)

manutenção.

(D)

valência.

(E)

reforço intermitente.

Sobre a consulta no âmbito do TRE/AP, é correto afirmar
que
(A)

6

pode ser feita por autoridade pública, órgão de direção regional de partido político ou candidato a
cargo eletivo.

(B)

o prazo para o relator submetê-la à apreciação do
Tribunal é de 15 dias após o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.

(C)

o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral não é
obrigatório.

(D)

só admite decisão colegiada.

(E)

será conhecida somente se formulada em tese.

_________________________________________________________

30.

O comprometimento com a organização pode ser compreendido como vínculo que articula cognição e afeto e
ação. Por ação compreende-se o conjunto de comportamentos manifestos em prol da
(A)

crença aos valores empresariais.

(B)

organização.

(C)

identificação com os métodos de trabalho.

(D)

obediência manifesta.

(E)

aceitação de todas práticas corporativas.
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34.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções de Direito Constitucional
31.

João é brasileiro nato, advogado, tem 70 anos de idade,
notável saber jurídico e reputação ilibada. Francisco é brasileiro nato, desembargador do Tribunal Regional Federal,
tem 40 anos de idade, notável saber jurídico e reputação
ilibada. João
(A)

não poderá compor o Supremo Tribunal Federal
nem o Superior Tribunal de Justiça; Francisco poderá compor o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça.

(B)

e Francisco poderão compor o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça.

(C)

não poderá compor o Supremo Tribunal Federal,
mas sim o Superior Tribunal de Justiça; Francisco
poderá compor o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça.

(D)

(E)

poderá compor o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça; Francisco não poderá
compor nem o Supremo Tribunal Federal nem o
Superior Tribunal de Justiça.

Akira, japonês, faleceu no seu país de origem, onde estava domiciliado, deixando filhos brasileiros e dois imóveis
em Sergipe, em relação aos quais, será aplicável à sucessão a lei
(A)

brasileira, ainda que a legislação japonesa seja mais
favorável, tendo em vista a nacionalidade brasileira
dos filhos de Akira.

(B)

brasileira, ainda que a legislação japonesa seja mais
favorável, pois é a lei aplicável quando existirem
bens imóveis em território nacional.

(C)

japonesa, ainda que não seja a mais favorável aos
filhos de Akira, em razão de ser o último domicílio do
de cujus.

(D)

japonesa, ainda que não seja a mais favorável aos
filhos de Akira, tendo em vista a nacionalidade do de
cujus.

(E)

brasileira, salvo se a lei do Japão for mais favorável
aos filhos de Akira.

_________________________________________________________

35.

e Francisco não poderão compor o Supremo Tribunal Federal nem o Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público da União compreende, além do
Ministério Público Federal,
(A)

o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e
tem por chefe o Promotor de Justiça.

(B)

os Ministérios Públicos dos Estados, e tem por chefe
o Procurador-Geral da República.

(C)

o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público
Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, e tem por chefe o Procurador-Geral da
República.

(D)

o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público
Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, e tem por chefe o Promotor de Justiça.

(E)

os Ministérios Públicos dos Estados, e tem por chefe
o Promotor de Justiça.

_________________________________________________________

32.

Frederico é membro do Conselho Nacional do Ministério
Público e Fabrício é membro do Conselho Nacional de
Justiça. Se ambos cometerem crime de responsabilidade,
deverão ser processados e julgados:
(A)

Frederico pelo Tribunal de Justiça e Fabrício pelo
Senado Federal.

(B)

Frederico pelo Senado Federal e Fabrício pelo Tribunal de Justiça.

(C)

ambos pelo Senado Federal.

(D)

Frederico pela Câmara dos Deputados e Fabrício
pelo Senado Federal.

(E)

_________________________________________________________

Frederico pelo Senado Federal e Fabrício pela Câmara dos Deputados.

_________________________________________________________

33.

Fausto foi condenado por sentença transitada em julgado
por crime cometido em 2010, encontrando-se em cumprimento da pena de 10 anos. Em 2015, entrou em vigor
uma lei que não mais considera como crime a conduta
que levou Fausto à prisão. Neste caso, Fausto
(A)

será beneficiado pela nova lei, pois a lei penal retroage.

(B)

não será beneficiado pela nova lei, pois a Constituição Federal garante a irretroatividade da lei penal.

36.

A exploração dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e o estabelecimento e implantação política de educação para a segurança do trânsito são, respectivamente, de competência
(A)

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios; da União, apenas, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão.

(B)

da União, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão; da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

(C)

dos Estados, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão; da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

(C)

será beneficiado pela nova lei apenas se esta favorecer ao menos 10 condenados.

(D)

não será beneficiado pela nova lei, pois a Constituição garante a retroatividade apenas da lei civil.

(D)

da União, diretamente apenas; dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, apenas.

(E)

não será beneficiado pois a nova lei não pode prejudicar a coisa julgada.

(E)

dos Estados, diretamente apenas; da União, dos Estados e do Distrito Federal, apenas.
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37.

Caio é professor remunerado de Direito em uma Universidade Pública e prestou concursos para ministrar aulas em
outras duas Universidades Públicas. Caio
(A)

poderá acumular os três cargos públicos, pois não
há vedação ou limitação para o exercício de função
pública de professor.

(B)

poderá acumular até quatro cargos de professor,
desde que haja compatibilidade de horários.

(C)

não poderá acumular nenhum cargo público remunerado.

(D)

poderá acumular até três cargos de professor, desde
que as Universidades estejam situadas em diferentes cidades.

(E)

41.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
42.

poderá acumular apenas dois cargos de professor,
desde que haja compatibilidade de horários.

Tício é Presidente da República e Mévio o Vice-Presidente.
Lair é Presidente do Senado Federal; Lauro é Presidente da
Câmara dos Deputados; José é Presidente do Supremo
Tribunal Federal. Em caso de impedimento de Tício e de
Mévio, ou vacância dos seus respectivos cargos, serão
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

45 dias.
30 dias.
90 dias.
60 dias.
20 dias.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

38.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá realizou licitação na
modalidade concurso para a escolha de determinado
trabalho técnico. Assim, publicou, na Imprensa Oficial, o
edital referente ao aludido procedimento licitatório e, posteriormente, foram apresentados os respectivos trabalhos.
o
Nos termos da Lei n 8.666/1993, o prazo mínimo que deve
ser respeitado entre a publicação do edital na Imprensa
Oficial e a apresentação dos trabalhos é

Lauro, José e Lair.
José, Lair e Lauro.
Lair, José e Lauro.
Lauro, Lair e José.
José, Lauro e Lair.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá pretende contratar
empresa para a execução de obra de engenharia, sendo o
valor da contratação estimado em dez mil reais. Já o Tribunal Regional Eleitoral de outro Estado da Federação
também pretende contratar empresa para a execução de
obra de engenharia, sendo o valor da contratação estimado em trinta mil reais. Nas hipóteses narradas, a licitação é
(A)

inexigível e dispensável, respectivamente.

(B)
(C)

dispensável em ambas as hipóteses.
dispensável e obrigatória na modalidade convite,
respectivamente.
obrigatória na modalidade convite em ambas as hipóteses.
inexigível e obrigatória na modalidade tomada de
preços, respectivamente.

(D)
(E)

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Noções de Direito Administrativo

39.

43.

Clodoaldo, servidor público e chefe de determinada repartição pública, decidiu anular ato administrativo, pois detectou vício em um de seus requisitos. Esmeralda, atingida
pela anulação do ato, questionou o ocorrido, alegando ser
hipótese de convalidação e não de anulação do ato administrativo. Posteriormente, constatou-se que Esmeralda
tinha razão. No caso narrado, o ato administrativo em
questão continha vício de
(A)

objeto, por ser diverso do previsto na lei para o caso.

(B)

motivo, haja vista conter situação fática que não
ocorreu.

(C)

finalidade, pois desviou-se da finalidade pública.

(D)

competência, pois não se tratava de competência
outorgada com exclusividade.

(E)

forma, por ser indispensável à existência do aludido
ato.

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

8

Considere a seguinte situação hipotética: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá emitiu certidão a Ariovaldo,
atestando a inexistência de registro de inscrição (título de
eleitor) em nome do interessado perante a Justiça Eleitoral. No dia seguinte à emissão da certidão e antes de
entregá-la a Ariovaldo, o Tribunal decidiu revogá-la por razões de conveniência e oportunidade. No caso narrado, a
revogação
(A)

é possível, desde que o Tribunal tenha constatado
algum equívoco na citada certidão.

(B)

é possível, mas deve ser feita pelo Judiciário e não
pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral.

(C)

é possível, por ter ocorrido antes que a certidão produzisse seus efeitos.

(D)

não é possível, pois a certidão já produziu seus efeitos.

(E)

não é possível, pois a certidão é ato administrativo
que não comporta revogação.

moralidade.
publicidade.
eficiência.
impessoalidade.
motivação.

_________________________________________________________

44.

A autorização e a licença constituem exemplos clássicos
do exercício do poder de polícia e são medidas consideradas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

40.

Considere a seguinte situação hipotética: Dimas, ex-prefeito de um Município do Amapá, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado, tendo em vista que adotou na
comunicação institucional da Prefeitura logotipo idêntico
ao de sua campanha eleitoral. O Tribunal considerou tal
fato ofensivo a um dos princípios básicos que regem a
atuação administrativa. Trata-se especificamente do princípio da

repressivas.
preventivas.
judiciárias.
normativas.
normativas e punitivas.

_________________________________________________________

45.

O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento,
negou pedido formulado por servidor público em ação por
ele ajuizada perante a Corte Suprema. O mencionado servidor sustentou, na demanda, a inexistência de nepotismo.
No entanto, exercia função comissionada em Tribunal ao
qual seu irmão era vinculado como juiz. Assim, a Corte
Suprema negou o pedido, reconheceu a configuração do
nepotismo e, por consequência, a violação a um dos
princípios básicos da Administração pública. Trata-se
especificamente do princípio da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

motivação.
impessoalidade.
publicidade.
proporcionalidade.
supremacia do interesse privado.
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46.

Considere as assertivas abaixo concernentes ao poder
disciplinar.

Noções de Direito Eleitoral
49.

I. É sempre vinculado.
II. Há discricionaridade no momento da aplicação da
pena, podendo a Administração pública levar em
consideração, para a escolha da pena, dentre outros aspectos, a natureza e a gravidade da infração.

Paulo é Desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá.
Ele pode vir a integrar o
(A)

Tribunal Superior Eleitoral se for eleito, pelo voto secreto, pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

(B)

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá se for eleito,
pelo voto secreto, pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

(C)

Tribunal Superior Eleitoral se for nomeado pelo Presidente da República, independentemente de escolha ou eleição pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

(D)

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá se for nomeado pelo Presidente da República, independentemente de escolha ou eleição pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Amapá.

(E)

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá se for nomeado pelo Presidente da República, independentemente de escolha ou eleição pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Amapá e tiver mais de
vinte anos de serviço público e dez anos de exercício do cargo de Desembargador.

III. Há discricionaridade no momento de decidir se instaura ou não o processo administrativo disciplinar.

IV. Deve, em regra, ser aplicado a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração pública.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

_________________________________________________________

47.

Considere as assertivas abaixo.

I. No Poder Legislativo, inexiste hierarquia no sentido
de relação de coordenação e subordinação, no que
diz respeito às suas funções institucionais.

_________________________________________________________

50.

II. No Poder Legislativo, a distribuição de competências entre Câmara e Senado se faz de forma que
haja absoluta independência funcional entre uma e
outra Casa do Congresso.

III. A relação hierárquica caracteriza-se como uma relação estabelecida entre órgãos, de forma necessária e permanente.

Cabe aos Tribunais Regionais Eleitorais apurar, com os
resultados parciais enviados pelas Juntas Eleitorais, os resultados finais das eleições para
(A)

Vice-Presidente da República.

(B)

Presidente da República.

(C)

Prefeitos Municipais do respectivo Estado da Federação.

(D)

membros das Câmaras Municipais do respectivo Estado da Federação.

(E)

membros do Congresso Nacional.

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

I, II e III.
II, apenas.
III, apenas.
I e III, apenas.
I, apenas.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

48.

51.

O Estado do Amapá realizou procedimento licitatório na
modalidade concorrência. No entanto, não acudiram interessados, isto é, nenhum interessado apresentou a documentação exigida na proposta. Tendo em vista que a
realização de novo certame será prejudicial ao Estado, a
licitação é
(A)

inexigível, não sendo necessariamente mantidas as
mesmas condições do instrumento convocatório,
posto que a licitação anterior é denominada licitação
deserta.

(B)

dispensável, não sendo necessariamente mantidas
as mesmas condições do instrumento convocatório,
posto que a licitação anterior é denominada licitação
fracassada.

(C)

inexigível, desde que mantidas, na contratação direta, todas as condições constantes do instrumento
convocatório.

(D)

(E)

O prazo para interposição de recurso especial contra decisão de Tribunal Regional Eleitoral proferida contra expressa disposição da lei, de recurso ordinário contra decisão de Tribunal Regional Eleitoral que versar sobre expedição de diplomas nas eleições estaduais, e de recurso de
agravo de instrumento contra a decisão do Presidente de
Tribunal Regional Eleitoral que denegar o recurso especial
é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5 dias.
3 dias.
3 dias, 5 dias e 5 dias, respectivamente.
5 dias, 3 dias e 5 dias, respectivamente.
5 dias, 5 dias e 3 dias, respectivamente.

_________________________________________________________

52.

Pedro, candidato a Prefeito Municipal, sabendo que Paulo
era simpatizante de seu adversário no pleito eleitoral, ofereceu-lhe dinheiro para conseguir a sua abstenção, mas a
oferta não foi aceita por Paulo. A conduta de Pedro é
(A)

simples irregularidade na campanha eleitoral, passível de multa.

dispensável, desde que mantidas, na contratação
direta, todas as condições constantes do instrumento convocatório.

(B)

penalmente irrelevante, pois não visava obter o voto
do eleitor para si.

(C)

crime eleitoral punido com reclusão e multa.

inexigível, também ocorrendo quando, em licitação
anterior tiver acudido interessados, mas nenhum for
selecionado, em decorrência da inabilitação ou da
desclassificação.

(D)

crime eleitoral punido com detenção.

(E)

penalmente irrelevante, porque a oferta não foi aceita.
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53.

Peter é candidato a Vereador e pretende divulgar anúncios de propaganda eleitoral paga na imprensa escrita.
Nesse caso, observadas as demais exigências legais, tais
anúncios poderão ser divulgados
(A)

sem constar o valor pago pela inserção.

(B)

até o dia das eleições.

(C)

até a véspera das eleições.

(D)

em número não superior a cinco anúncios por dia no
mesmo veículo.

(E)

em número não superior a dez, por veículo, em datas diversas.

57.

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

58.

No que concerne às pesquisas eleitorais, é correto afirmar
que:
(A)

Após o termo final do prazo de registro de candidaturas,
Tício, candidato a Deputado Estadual pelo Partido Gama,
teve seu registro cancelado pela Justiça Eleitoral. Nesse
caso, é facultado ao Partido Gama substituir o candidato e
requerer o registro do candidato indicado em substituição

quando a pesquisa, para conhecimento público, for
realizada por partido político, é dispensado o prévio
registro desta na Justiça Eleitoral.

(B)

a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das
informações necessárias na Justiça Eleitoral constitui crime eleitoral punido com reclusão e multa.

(A)

no prazo de 30 dias, contados da data da decisão
que deu origem à substituição.

(C)

a divulgação de pesquisa fraudulenta sujeita aos
responsáveis somente a multa de R$ 5.000,00 a
R$ 10.000,00.

(B)

em até 5 dias, contados da notificação do partido da
decisão que deu origem à substituição.

(D)

(C)

no prazo de 30 dias, contados da notificação do partido da decisão que deu origem à substituição.

é permitida, no período de campanha eleitoral, a
realização de enquetes relacionadas ao processo
eleitoral.

(E)

o valor e a origem dos recursos dispendidos no trabalho de pesquisa deverão constar das informações
prévias registradas na Justiça Eleitoral.

(D)
(E)

no prazo de 10 dias, contados da notificação do partido da decisão que deu origem à substituição.

_________________________________________________________

59.

em até 10 dias antes do pleito.

_________________________________________________________

55.

João e José foram escolhidos, em convenção, candidatos
a Deputado Estadual pelo partido Delta. Todavia, o partido
Delta não requereu o registro de suas candidaturas no
prazo legal. Nesse caso, João e José

As investigações judiciais por desvio ou abuso do poder
econômico em benefício de candidato ou de partido político nas eleições municipais serão processadas
(A)

pelo Juiz Eleitoral da respectiva circunscrição e julgadas originariamente pelo Tribunal Regional Eleitoral.

(B)

pelo Corregedor Regional Eleitoral e julgadas pelo
Juiz Eleitoral da respectiva circunscrição.

(C)

deverão requerer ao Tribunal Regional Eleitoral que
obrigue o partido Delta a formular o requerimento de
registro de suas candidaturas.

e julgadas pelo Juiz Eleitoral da respectiva circunscrição.

(D)

(C)

deverão requerer ao Tribunal Superior Eleitoral que
obrigue o partido Delta a formular o requerimento de
registro de suas candidaturas.

pelo Juiz Eleitoral da respectiva circunscrição e julgadas originariamente pelo Tribunal Superior Eleitoral.

(E)

e julgadas originariamente pelo Tribunal Regional
Eleitoral.

(D)

não poderão concorrer ao pleito, mas poderão pleitear indenização ao partido Delta.

(E)

poderão concorrer ao pleito independentemente do
registro de suas candidaturas.

(A)

(B)

poderão requerer o registro de suas candidaturas no
prazo de 48 horas seguintes à publicação da lista
dos candidatos pela Justiça Eleitoral.

_________________________________________________________

60.

É assegurado ao partido político com estatuto registrado
no Tribunal Superior Eleitoral:

I. O direito à utilização gratuita de escolas públicas ou
Casas Legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se por danos eventualmente causados com a realização do
evento.

_________________________________________________________

56.

As convenções partidárias
(A)

(B)

10

O município do Futuro.
José Prefeito.
ABC, com José e você.
Três partidos por um homem só: José.
Vote em José e nos partidos ABC, agora coligados.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

54.

Os partidos A, B e C coligaram-se para disputar as eleições municipais, tendo José como candidato a Prefeito.
o
De acordo com a Lei n 9.504/97, a coligação só poderá,
dentre as cinco alternativas sugeridas abaixo, denominarse Coligação

somente poderão deliberar a respeito da escolha
dos candidatos às eleições majoritárias ou proporcionais.
poderão deliberar a respeito da escolha dos candidatos às eleições majoritárias ou proporcionais e a
respeito de coligações.

(C)

somente poderão deliberar a respeito de coligações.

(D)

deverão ser realizadas em qualquer data do mês de
agosto do ano das eleições.

(E)

deverão constar de termo interno do partido, dispensada a rubrica da Justiça Eleitoral e a respectiva publicação em qualquer meio de comunicação.

II. O poder de requisitar qualquer prédio de uso particular para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se por danos eventualmente causados com a realização do evento.

III. Indicar, no respectivo estatuto, seu nome, a denominação abreviada, bem como o estabelecimento
de sua sede em qualquer Estado da Federação.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e III.
I e II.
I e III.
I.
III.
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