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Nas questões de 1 a 60, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras;
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões de 1 a 3
1

4

7

10

13

16

19

22

25

“Quando a gente não sabe resolver um problema, não
é preciso lutar, nem insistir, cansar-se bobamente. Basta
entregá-lo à alma, ela cuida de tudo”. Fiquei devendo à
Vicentina Correias essa pérola. Foi o Soledade que me
ensinou, ela disse. Engraçado, foi exatamente o que fiz, não
por virtude, mas por fraqueza, quando parei de falar e pensar
no dente. Ainda assim deu certo. Não fui ao Clemente e tenho
levado uma vida normal com meu molar de parede derruída,
faz uns catorze meses já. Até o esqueço. Vicentina disse que
quando respondeu ao Soledade já haver perdoado a mãe, ele
insistiu: não perdoou, não. Mas, se eu mesma não sei disso,
como vou perdoar de novo, se acho que já perdoei, ela falou.
“Entregue para sua alma, ela resolve para você”. Como ele
disse, aconteceu. Da última vez que visitei minha mãe,
conversei com ela naturalmente, sem nenhum esforço, pela
primeira vez em muitos anos. Minha alma perdoou, resolveu
o assunto. Começo a achar ser este o processo ideal e
maravilhoso que procuro para comer menos. Vou também
entregar o assunto à minha alma e continuar comendo à beça.
Um dia descobrirei estar comendo apenas o necessário. Tenho
fé absoluta nesse processo que o Soledade ensinou à Correias.
Ele, sim, é um místico. Contudo, a Correias tem mais coisas
a perdoar, seu sofrimento é visível, a canga no seu pescoço.
Regimes para emagrecer e regras conventuais? Pois quero é
comer um prato fundo de doces e em horas não canônicas
rezar. Qualquer dia destes visito o Soledade.
Adélia Prado. O homem da mão-seca. São Paulo:
Siciliano, 2.ª ed., 1994, p. 17-8 (com adaptações).

QUESTÃO 2

Assinale a opção correta com relação às estruturas linguísticas do
texto.
A

No trecho ‘cansar-se bobamente’ (R.2), o pronome ‘se’ indica
reciprocidade.

B

Obedecem à mesma regra de acentuação gráfica os
vocábulos “pérola”, “derruída” e “visível”.

C

No trecho “mas por fraqueza” (R.6), a conjunção “mas”
estabelece uma relação de causalidade com a oração que a
antecede.

D

No trecho “Até o esqueço” (R.9), o pronome “o” se refere ao
antecedente “meu molar de parede derruída” (R.8).

E

No trecho “Como ele disse, aconteceu” (R.13-14), a
conjunção “como” estabelece uma comparação entre o que
foi dito e o que aconteceu.

QUESTÃO 3

No que se refere ao emprego da pontuação no texto, assinale a
opção correta.
A

QUESTÃO 1

Nas linhas 1 e 3, o emprego de aspas indica que o trecho
assim pontuado constitui uma explicação adicional ao texto,

Com relação às ideias e à estrutura do texto, assinale a opção
correta.

realizada por meio de isolamento sintático.
B

A O texto descreve a trajetória de uma personagem com
escasso conhecimento teológico em busca de uma religião
para professar.
B De acordo com o texto, os problemas físicos de pessoas que
cultivam a fé são resolvidos por meio de orientações místicas
e regras conventuais.
C Depreende-se do texto que a narradora, que manifesta uma
atitude contrária a cerceamentos e repressões, aprova o
ensinamento do Soledade.
D De acordo com o texto, a narradora encontrou-se com o
místico Soledade para resolver problemas relacionados à sua
mãe e ao seu excesso de peso.
E Infere-se do texto que os personagens consideram os
relacionamentos familiares um fardo espiritual, cuja
transigência resulta da descrença.
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No trecho ‘Basta entregá-lo à alma, ela cuida de tudo’
(R.2-3), a vírgula foi empregada para marcar que a oração
‘Basta entregá-lo à alma’ foi deslocada de sua posição
original.

C

Em “ele insistiu: não perdoou, não” (R.10-11), os dois-pontos
foram empregados para indicar a mudança de sujeito
oracional.

D

No trecho “Minha alma perdoou, resolveu o assunto”
(R.16-17), a vírgula foi empregada para separar orações
coordenadas.

E

Na linha 24, o ponto de interrogação foi empregado no
diálogo para indicar o estado de dúvida e incerteza da
personagem diante do conselho de Soledade.
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Texto para as questões 4 e 5
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

QUESTÃO 5

O primeiro místico e o primeiro cientista foram uma
mesma pessoa, um Homo sapiens qualquer que, olhando para
o céu noturno há 30.000 anos, viu a lua cheia e se encheu de
devoção e conjecturas. Partes diferentes de seu cérebro
processaram à sua maneira a informação visual captada pelos
olhos. Uma delas, o lobo temporal, registrou aquela luz pálida
emanada de um disco que parecia flutuar no espaço como
uma experiência sublime, inexplicável, superior, poderosa,
acachapante, religiosa. Ao mesmo tempo, outras regiões do
cérebro tentavam avaliar se aquele objeto luminoso oferecia
algum perigo, se podia despencar causando dano, se era
comestível, se sua aparição na abóbada celeste se repetiria
ou se poderia ser relacionada com algum outro fenômeno,
como a escassez ou a abundância de caça. Como sugeriu
poeticamente o astrônomo francês Guillaume Bigourdan
(1851-1932), o último Homo sapiens do planeta será talvez
surpreendido pela morte quando, entretido com a mesma lua
cheia — por maiores que sejam sua educação e seu treino
científico, mais exata sua noção de tamanho, das distâncias e
dos formatos das órbitas —, ela lhe parecerá sublime,
inexplicável, superior, poderosa, acachapante, religiosa. Disse
Bigourdan: “Isso é do homem. Contar lunações, medir órbitas,
calcular frequências, mas se prostrar extático diante da
imensidão do universo”.
Por muitas eras o lado místico e o científico
conviveram sem conflitos na mente humana. Com o excedente
econômico trazido pelo desenvolvimento tecnológico, as
sociedades primitivas deram-se ao luxo de ter indivíduos
dedicados a tarefas específicas. Mesmo depois disso, com as
tarefas práticas entregues a certos indivíduos, enquanto outros
se dedicavam a rituais e magia, a fé e a razão continuaram
como campos complementares da experiência humana.

A correção gramatical e o sentido original do texto serão
mantidos caso se substitua
A

“olhando para o céu noturno há 30.000 anos” (R.2-3) por ao
olhar para o céu noturno a 30.000 anos atrás.

B

“Partes diferentes de seu cérebro processaram à sua maneira
a informação visual captada pelos olhos” (R.4-6) por Partes
diferentes do cérebro deles processaram a informação
visual a maneira que foi captada por seus olhos.

C

“se aquele objeto luminoso oferecia algum perigo” (R.10-11)
por se àquele objeto luminoso fosse oferecido algum
perigo.

D

“como a escassez ou a abundância de caça” (R.14) por
conforme a escassez ou a abundância de caça.

E

“as sociedades primitivas deram-se ao luxo de ter indivíduos
dedicados a tarefas específicas” (R.27-29) por as sociedades
primitivas se deram ao luxo de ter indivíduos dedicados
a tarefas específicas.

QUESTÃO 6

Veja, ano 42, n.º 6, 14/1/2009, p. 88 (com adaptações).

QUESTÃO 4

Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas do
texto.
A Nos trechos “um Homo sapiens qualquer que, olhando para
o céu noturno há 30.000 anos, viu a lua cheia” (R.2-3) e
“aquela luz pálida emanada de um disco que parecia flutuar
no espaço” (R.6-7), o pronome “que” exerce a mesma função
sintática.
B No trecho “Uma delas, o lobo temporal, registrou aquela luz
pálida” (R.6), a expressão “lobo temporal” exerce a função
sintática de vocativo.
C No trecho “se era comestível” (R.11-12), o termo
“comestível” qualifica a forma verbal “era”.
D No trecho “ela lhe parecerá sublime, inexplicável, superior,
poderosa, acachapante, religiosa” (R.20-21), o pronome “ela”
se refere ao antecedente “aquela luz pálida” (R.6).
E No trecho “enquanto outros se dedicavam a rituais e magia”
(R.30-31), a substituição de “enquanto” por porquanto
manteria a correção gramatical e o sentido original do texto.
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Considerando a janela do Word 2003 ilustrada acima, que contém
um documento em processo de edição no qual o título está
selecionado, assinale a opção correta.
A

O parágrafo que se inicia com a palavra “Começa” está
formatado com alinhamento à esquerda.

B

O documento em edição possui duas páginas e está
formatado para uma única coluna.

C

O título do texto está formatado com fonte Arial, tamanho
10, em negrito e itálico, e está sublinhado e centralizado.

D

Ao se clicar a ferramenta

, será aberta uma nova

página em branco.
E

A ferramenta
, quando clicada, permite ativar a opção
de letra maiúscula e minúscula.
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 9

Com relação ao Windows XP, assinale a opção correta.

A

O Painel de controle disponibiliza recursos por meio dos quais
é

possível

alterar

configurações

do

computador,

relacionadas, por exemplo, com som, energia, segurança e
impressora.
B

O programa Internet Explorer 7.0 permite a navegação em
páginas internas e externas, além de possibilitar a
organização de pastas e arquivos.

Com base na janela do Excel 2003 apresentada na figura acima,
que mostra uma planilha em processo de edição, assinale a opção
incorreta.

C

O Windows XP é um programa de exibição de informações
facilitada pelo uso de janelas dinâmicas, enquanto as outras
versões do Windows são sistemas responsáveis pela gestão

A O valor numérico contido na célula B7 pode ter sido obtido
a partir da fórmula =SOMA(B7;C7;D7).
B O Microsoft Excel 2003 possui ferramentas de ajuda para a
localização e a correção de problemas surgidos no uso de
fórmulas.
C É possível que o recurso Autoformatação tenha sido utilizado
para se obter o atual estado da planilha em edição.
D A média dos valores numéricos contidos nas células de B4 a
B14 pode ser corretamente calculada pela fórmula
=(B4:B14)/11.
E O valor contido na célula E15, que corresponde à soma dos
valores numéricos contidos nas células de B4 a B14, pode ter
sido corretamente calculado por meio do seguinte
procedimento, com a célula E15 inicialmente vazia, ou seja,
sem conteúdo: selecionar as células B15, C15, D15 e E15 e
clicar a ferramenta

.

de informações estáticas.
D

acessados no computador.
E

A O Outlook Express permite criar grupo de pessoas desde que
essas pessoas possuam o mesmo endereço eletrônico.
B Um grupo de discussão é formado por usuários da Internet,
que dialogam entre si, acerca de temas de interesse mútuo,
mediante a troca de mensagens eletrônicas em determinado
sítio da Web.
C Para que um usuário realize buscas na Internet, é necessário
cadastrá-lo no provedor Google.
D Uma mensagem eletrônica enviada por webmail pode conter,
no máximo, três arquivos anexados.
E O navegador de internet é um programa que tem por função
principal a edição de páginas web.
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A barra de iniciação rápida permite acelerar a velocidade de
processamento do computador.

QUESTÃO 10

Considerando a segurança da informação, assinale a opção
correta.

A

QUESTÃO 8

Considerando os conceitos e os modos de navegação na Internet,
assinale a opção correta.

A opção Documentos armazena os primeiros arquivos

A instalação de antivírus garante a qualidade da segurança
no computador.

B

Toda intranet consiste em um ambiente totalmente seguro
porque esse tipo de rede é restrito ao ambiente interno da
empresa que implantou a rede.

C

O upload dos arquivos de atualização é suficiente para a
atualização do antivírus pela Internet.

D

O upload das assinaturas dos vírus detectados elimina-os.

E

Os antivírus atuais permitem a atualização de assinaturas de
vírus de forma automática, sempre que o computador for
conectado à Internet.
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QUESTÃO 11

RASCUNHO

Proposições são sentenças que podem ser julgadas somente como
verdadeiras ou falsas. A esse respeito, considere que p represente a
proposição simples “É dever do servidor promover o atendimento
cordial a clientes internos e externos”, que q represente a proposição
simples “O servidor deverá instruir procedimentos administrativos de
suporte gerencial” e que r represente a proposição simples “É tarefa
do servidor propor alternativas e promover ações para o alcance dos
objetivos da organização”. Acerca dessas proposições p, q e r e das
regras inerentes ao raciocínio lógico, assinale a opção correta.
A ~ ( p w q w r ) é equivalente a ~p v ~q v ~ r.
B p ÷ q é equivalente a ~p ÷ ~q.
C p v ( q w r ) é equivalente a p v q v r.
~ (~ ( ~ r ) ) ø r.

D

E A tabela-verdade completa das proposições simples p, q e r tem
24 linhas.
QUESTÃO 12

Considere que
A = {1, 2, 3, 4, 5} e B = {(x, y) 0 A × A : 2*(x ! y)},
ou seja, B é o subconjunto de pares ordenados (x, y) 0 A × A tais que
x ! y seja múltiplo de 2. Nessa situação, a quantidade de elementos
do conjunto B é igual a
A 0.
B 2.
C 5.
D 13.
E 25.
QUESTÃO 13

Um argumento é uma afirmação na qual uma dada sequência finita —
p1, p2, ..., pn, n $1 — de proposições tem como consequência uma
proposição final q. A esse respeito, considere o seguinte argumento.

<
<
<
<
<

Ou Paulo fica em casa, ou ele vai ao cinema.
Se Paulo fica em casa, então faz o jantar.
Se Paulo faz o jantar, ele vai dormir tarde.
Se Paulo dorme tarde, ele não acorda cedo.
Se Paulo não acorda cedo, ele chega atrasado ao seu trabalho.

Sabendo-se que Paulo não chegou atrasado ao seu trabalho, de
acordo com as regras de raciocínio lógico, é correto deduzir-se que
Paulo
A ficou em casa.
B foi ao cinema.
C fez o jantar.
D dormiu tarde.
E não acordou cedo.
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QUESTÃO 14

Em um restaurante que ofereça um cardápio no qual uma refeição
consiste em uma salada — entre salada verde, salpicão e mista
—, um prato principal — cujas opções são bife com fritas, peixe
com purê, frango com arroz ou massa italiana — e uma
sobremesa — doce de leite ou pudim —, a quantidade n de
refeições possíveis de serem escolhidas por um cliente será
A
B
C
D
E

n # 9.
10 # n # 14.
15 # n # 19.
20 # n # 24.
n $ 25.

QUESTÃO 15

Se, no departamento de recursos humanos de uma empresa em
que trabalhem 5 homens e 4 mulheres, for preciso formar, com
essa equipe, comissões de 4 pessoas com pelo menos 2 homens,
a quantidade de comissões diferentes que poderão ser formadas
será
A
B
C
D
E

superior ou igual a 200.
superior ou igual a 170 e inferior a 200.
superior ou igual a 140 e inferior a 170.
superior ou igual a 110 e inferior a 140.
inferior a 110.

RASCUNHO

QUESTÃO 16

As características que distinguem os arquivos das bibliotecas e
dos museus não incluem
A o fato de a exclusividade de criação e recepção ser atribuída
a um órgão, uma empresa ou uma instituição.
B o fato de os documentos de arquivo se originarem no curso
das atividades de um órgão, uma empresa ou uma instituição.
C a organicidade, de forma que um documento se ligue a
outros do mesmo conjunto.
D a existência de uma coleção de manuscritos de valor
histórico ajuntados por um órgão, uma empresa ou uma
instituição.
E o caráter probatório dos documentos nas transações
realizadas pelo órgão, pela empresa ou pela instituição
responsável por eles.
QUESTÃO 17

Acerca do gerenciamento da informação e das três idades
documentais, assinale a opção correta.
A O arquivo corrente é constituído de documentos com grande
possibilidade de uso e com valor primário.
B Os documentos de idade intermediária são os que são
consultados frequentemente e aos quais se tem livre acesso.
C O arquivo permanente é formado por documentos de valor
administrativo, legal ou fiscal.
D O arquivo intermediário, conhecido também como arquivo
inativo, é resultante da transferência de documentos do
arquivo corrente.
E O recolhimento de documentos no arquivo intermediário
deve ser feito após o encerramento do valor probatório
desses documentos.
QUESTÃO 18

A política arquivística brasileira reconhece a gestão de
documentos como um dos principais instrumentos de apoio à
administração, à cultura e ao desenvolvimento científico.
A respeito da gestão de documentos, assinale a opção correta.
A A criação, o arquivamento e a eliminação de documentos são
as três fases básicas da gestão de documentos.
B A gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e
operações técnicas referentes à produção, à tramitação, ao
uso e ao arquivamento de documentos em fase corrente e
intermediária.
C A elaboração dos documentos decorrente das atividades de
um órgão ou setor, apesar da sua relevância, não se inclui
entre as atribuições da gestão de documentos.
D Na avaliação dos documentos, aplica-se o código de
classificação de documentos de arquivo.
E Com a gestão eficaz de documentos, impede-se que os
documentos com valor secundário sejam conservados
permanentemente.
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QUESTÃO 19

Assinale a opção que apresenta exemplo de ordenação de pastas
de funcionários de um órgão realizada de acordo com as regras

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Quanto ao conceito e às classificações de constituição, assinale
a opção correta.

de alfabetação.

A Bezerra, Alberto Luiz
Moreira, Maria Madalena
Santos Cruz, Antônio
B Torres, Alisson
Torres, A.
Torres, Beatriz
C

Barbosa Filho, Élson
Vianna Neto, Milton
Vianna Sobrinho, Marlene

D D’Almeida, Paulo
D’Andrade, Roberto
D’Carmo, Anísio
E José, Rogério São
Paulo, Carlos São
Rita, Simone Santa
QUESTÃO 20

A respeito da preservação, conservação e restauração de
documentos, assinale a opção correta.

A A constituição de determinado país constitui sua lei
fundamental, a qual prevê normas relativas a: estruturação do
Estado, formação dos poderes, forma de governo, aquisição
do poder, distribuição de competências, direitos, garantias e
deveres dos cidadãos. Portanto, para ser considerado como
constituição, é imprescindível que haja um único documento
escrito contendo tais regras.
B As constituições rígidas não podem, em nenhuma hipótese,
serem alteradas.
C A constituição material contém um conjunto de regras
escritas, constantes de um documento solene estabelecido
pelo chamado poder constituinte originário.
D A constituição de determinado país pode não ser escrita, já
que tem por fundamento costumes, jurisprudência, leis
esparsas e convenções, cujas regras não se encontram
consolidadas em um texto solene.
E As constituições outorgadas decorrem da participação
popular no processo de elaboração.
QUESTÃO 22

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF)
caracteriza-se por ser
A
B
C
D
E

rígida e material.
formal e outorgada.
escrita e rígida.
flexível e escrita.
promulgada e semirrígida.

QUESTÃO 23

Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, a CF
A Todos os documentos transferidos ao arquivo intermediário
devem ser higienizados e restaurados.
B A laminação é uma das técnicas de higienização mais
utilizada na conservação de documentos.
C A umidade mais alta e a baixa temperatura são condições
ideais para a preservação dos documentos arquivísticos
em papel.
D As principais operações de conservação dos documentos
são: desinfestação, limpeza, alisamento e restauração.
E A luz solar é menos nociva que a luz artificial na
conservação e na preservação dos documentos de arquivo.
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A estabelece o direito de reunião pacífica, sem armas, em
locais abertos ao público, desde que mediante autorização
prévia da autoridade competente.
B prevê a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas em caráter absoluto.
C reconhece ser livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença.
D prevê que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, de modo
que ninguém pode, em qualquer hipótese, nela penetrar sem
o consentimento do morador.
E estabelece ser inviolável a liberdade de consciência e de
crença, razão pela qual é vedado ao Estado garantir, na
forma da lei, proteção aos locais de culto e às suas liturgias.
Caderno A

–6–

QUESTÃO 24

QUESTÃO 27

Acerca dos preceitos aplicáveis ao servidor público, assinale a
opção correta.

Com relação às condições de elegibilidade e de inelegibilidade,
assinale a opção correta.

A Antes de adquirir a estabilidade, o titular do cargo efetivo
somente poderá ser exonerado mediante decisão judicial
transitada em julgado.
B Após três anos contados do início do exercício nas
atribuições do cargo, ocorre o encerramento do estágio
probatório, ocasião em que o servidor adquire
automaticamente a estabilidade.
C A estabilidade garante ao servidor a manutenção do vínculo
com o Estado, mesmo se o cargo de que é titular vier a ser
extinto.
D Na hipótese de invalidação da demissão de servidor estável,
por sentença judicial, este deverá ser reintegrado. O eventual
ocupante da vaga, se estável, deverá ser reconduzido ao
cargo de origem, com direito à respectiva indenização.
E O servidor público nomeado para cargo em comissão
adquire a estabilidade no serviço público após três anos de
efetivo exercício nesse cargo.

A Os estrangeiros podem alistar-se como eleitores.
B Os analfabetos são alistáveis, razão pela qual dispõem de
capacidade para votar e ser votado.
C Para concorrerem a outros cargos, o presidente da
República, os governadores de estado e do Distrito Federal
e os prefeitos não precisam renunciar aos respectivos
mandatos antes do pleito.
D Não são alistáveis os brasileiros conscritos, durante o serviço
militar obrigatório, e os policiais militares.
E Não é considerado elegível o nacional que esteja submetido
à suspensão ou à perda de direitos políticos.

QUESTÃO 25

Não constitui direito social dos trabalhadores urbanos e rurais
A a garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que
percebem remuneração variável.
B o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do
empregador, excluindo-se a indenização a que este está
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.
C a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção
ou acordo coletivo.
D a assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o
nascimento até cinco anos de idade, em creches e
pré-escolas.
E a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo
empregatício permanente e o trabalhador avulso.
QUESTÃO 26

De acordo com a CF, são brasileiros natos
A as pessoas nascidas no estrangeiro, de pai brasileiro ou de
mãe brasileira, desde que venham a residir na República
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela
nacionalidade brasileira.
B os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos
ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram
a nacionalidade brasileira.
C todas as pessoas nascidas no estrangeiro, de pai brasileiro ou
mãe brasileira.
D as pessoas nascidas no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe
brasileira, desde que sejam registradas em repartição
competente, ou venham a residir na República Federativa do
Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em
qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.
E as pessoas nascidas na República Federativa do Brasil, ainda
que de pais estrangeiros que estejam a serviço de seu país.
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QUESTÃO 28

Acerca dos partidos políticos, assinale a opção correta.
A Os partidos políticos têm autonomia para a definição de sua
estrutura interna, sua organização e seu funcionamento, bem
como para o recebimento de recursos financeiros de
procedência estrangeira.
B Somente após o reconhecimento da personalidade jurídica na
forma da lei civil, o partido político pode promover o
registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
C A CF estabelece o caráter estadual e municipal dos partidos
políticos.
D Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo
partidário e acesso remunerado ao rádio e à televisão.
E A CF veda a fusão de partidos políticos.
QUESTÃO 29

Assinale a opção correta quanto às disposições gerais relativas à
atuação da administração pública.
A É vedado o acesso de estrangeiros a cargos, empregos e
funções públicas, por se tratar de prerrogativa exclusiva de
brasileiro nato ou naturalizado.
B Serão computados ou acumulados os acréscimos pecuniários
percebidos por servidor público, para o fim de concessão de
acréscimos ulteriores.
C A contratação por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público
afronta o princípio constitucional do concurso público.
D A proibição de acumulação remunerada de cargos públicos
não se estende a empregos e funções, razão pela qual não
abrange autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista.
E O servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, investido no mandato de vereador, poderá
perceber as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, se houver
compatibilidade de horários.
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QUESTÃO 30

Não constitui ato de improbidade administrativa, considerado
pela Lei n.º 8.429/1992 como atentatório aos princípios da
administração pública,
A praticar ato administrativo que dispense ou declare a
inexigibilidade de processo licitatório.
B retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
C revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro,
antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida
política ou econômica capaz de afetar o preço de
mercadoria, bem ou serviço.
D negar publicidade aos atos oficiais.
E deixar de prestar contas quando for legalmente obrigado a
fazê-lo.
QUESTÃO 31

Considerando que há verdadeira relação de coordenação e de
subordinação entre os órgãos integrantes da administração
pública, não constitui decorrência do poder hierárquico
A a possibilidade de dar ordens aos subordinados.
B o controle da atividade de órgãos inferiores para exame
quanto à legalidade de atos e ao cumprimento de obrigações.
C a possibilidade de avocação de atribuições não-exclusivas do
órgão subordinado.
D a delegação de atribuições não-privativas.
E a limitação ao exercício de direitos individuais em benefício
do interesse público.
QUESTÃO 32

Quanto ao conceito e aos princípios inerentes ao regime jurídico
dos serviços públicos, assinale a opção correta.

QUESTÃO 33

O ato administrativo submete-se a regime jurídico de direito
público e sujeita-se ao controle pelo Poder Judiciário. Nesse
sentido,
A a imperatividade é atributo que não alcança todos os atos
administrativos, já que os atos meramente enunciativos ou os
que conferem direitos solicitados pelos administrados não
ostentam referido atributo.
B o atributo da autoexecutoriedade importa a presunção, até
prova em contrário, de que os atos administrativos foram
emitidos em consonância com a lei.
C a discricionariedade no âmbito da administração pública
alcança todos os elementos ou requisitos do ato
administrativo.
D a revogação é ato administrativo vinculado por intermédio
do qual a administração pública extingue um ato
incompatível com as disposições legais.
E a convalidação é ato administrativo por meio do qual é
suprido o vício constante de um ato ilegal. Trata-se de ato
privativo da administração pública, já que, em nenhuma
circunstância, a convalidação pode ser feita pelo
administrado.
QUESTÃO 34

Nos contratos administrativos, a administração pública não
dispõe de competência para
A extinguir unilateralmente o contrato, desde que fundada em
razões de ilegalidade.
B impor unilateralmente sanções ao particular.
C alterar unilateralmente a prestação a ser executada pela parte
contratada, desde que a alteração não incida sobre o objeto
e as especificações do contrato.
D alterar a equação econômico-financeira original do contrato.
E exercer estreita fiscalização quanto à execução do contrato,
desde que requerida pelo contratado.
QUESTÃO 35

A O conceito de serviço público compreende não somente a
execução de determinada atividade, como também sua
gestão, que deve ser desempenhada pelo Estado por
intermédio da atuação exclusiva da administração
centralizada.
B Todo serviço público tem por finalidade atender a
necessidades públicas, razão pela qual toda atividade de
interesse público constitui serviço público.
C Os serviços públicos, em qualquer hipótese, estão sujeitos ao
regime jurídico público.
D O princípio da mutabilidade do regime jurídico é aplicável
ao serviço público, motivo pelo qual são autorizadas
mudanças no regime de execução do serviço para adaptações
ao interesse público, o que implica ausência de direito
adquirido quanto à manutenção de determinado regime
jurídico.
E O princípio da igualdade dos usuários não é aplicável ao
serviço público, na medida em que devem ser considerados,
como regra, aspectos de caráter pessoal de cada usuário na
prestação do serviço público.
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Acerca do procedimento licitatório na esfera de atuação da
administração pública, assinale a opção correta.
A O procedimento licitatório deve observar, entre outros, os
princípios da impessoalidade, da subjetividade do
julgamento e da proporcionalidade.
B O princípio da obrigatoriedade de licitação orienta que a
contratação administrativa deve ser antecedida de licitação,
até mesmo quando a avença consubstancie natureza de
convênio.
C A concorrência é modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos de qualificação
previstos no edital para a execução do objeto.
D É inexigível a realização do procedimento licitatório nos
casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
E É dispensável a licitação na contratação de associação de
portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de
comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da
administração pública, para a prestação de serviços ou
fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado
seja compatível com o praticado no mercado.
Caderno A
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QUESTÃO 36

Segundo a Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo

QUESTÃO 38

Assinale a opção correta quanto aos juízes eleitorais.

administrativo no âmbito da administração pública federal,
A A designação dos locais das sessões, até sessenta dias antes
das eleições, é competência do tribunal regional eleitoral

A o órgão competente perante o qual tramita o processo

(TRE).

administrativo deve determinar a intimação do interessado
para ciência de decisão ou efetivação de diligência. Nesse

B Compete aos juízes eleitorais, na condição de titulares das

sentido, é nula a intimação feita sem a observância das

zonas eleitorais, dividir a circunscrição em zonas eleitorais

prescrições legais, não havendo a possibilidade de ser

e propor ao respectivo TRE a criação de novas zonas.

suprida sua falta ou irregularidade.

C Ressalvada a competência originária do TSE e dos TREs,
compete aos juízes eleitorais processar e julgar os crimes

B o interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir

eleitorais, mas não, os crimes comuns que lhe forem

total ou parcialmente do pedido formulado, ou renunciar a

conexos.

direitos disponíveis, o que não impede que a administração
pública dê prosseguimento ao processo, se considerar que o

D Está sob a responsabilidade dos juízes eleitorais a expedição
de títulos eleitorais, cabendo aos TREs a concessão de

interesse público assim o exige.
C o direito da administração pública de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os

transferência de eleitor.
E Os juízes integrantes de tribunais eleitorais servirão por
dois anos e nunca por mais de dois biênios consecutivos,

destinatários decai em dez anos, contados da data em que

salvo motivo justificado.

foram praticados.
QUESTÃO 39

D o processo administrativo é iniciado apenas por meio de
requerimento da parte interessada.
E o agravamento da sanção pode decorrer da revisão do

No que se refere às atribuições dos TREs, julgue os itens que se
seguem.

processo.
I
QUESTÃO 37

Com relação à composição e competência das juntas eleitorais,

Dos atos e decisões proferidos pelos juízes e juntas eleitorais
cabe recurso ao respectivo TRE.

II

É competência privativa dos TREs fixar a data das eleições
de governador, deputados estaduais, prefeitos e vereadores,

assinale a opção incorreta.

quando não determinada por disposição constitucional.
A As juntas eleitorais são compostas por um juiz de direito, um

III Para o aprimoramento de suas funções, cabe aos TREs
propor diretamente ao Congresso Nacional a criação ou

escrivão eleitoral e, obrigatoriamente, quatro cidadãos de

supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos.

notória idoneidade.
B Os funcionários ocupantes de cargos de confiança do Poder

IV Além de aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais,
os TREs podem, por necessidade imperiosa e inadiável,

Executivo, bem como os que integram o serviço eleitoral,
não podem ser nomeados membros das juntas eleitorais.
C As atribuições das juntas eleitorais incluem a resolução de
impugnações e incidentes verificados durante os trabalhos de

decidir pela criação de novas zonas.
V

Cabe ao TRE de cada estado da Federação ordenar o registro
e o cancelamento do registro dos candidatos aos cargos
eletivos municipais e estaduais.

apuração e a expedição dos boletins de apuração, uma vez
concluída a contagem dos votos.

Estão certos apenas os itens

D Nos municípios com mais de uma junta eleitoral, a
expedição dos diplomas será de competência da junta que

A I e II.

for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo.

B I e III.

E Constitui caso de afastamento imediato do presidente de

C II e V.

junta eleitoral deixar de receber ou de mencionar em ata os

D III e IV.

protestos recebidos.

E IV e V.
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QUESTÃO 40

Com relação às normas para as eleições, assinale a opção correta.

QUESTÃO 42

Considerando a organização e as competências do TSE, assinale
a opção correta.

A Será considerado eleito o candidato a governador que
obtiver a maioria absoluta de votos válidos, computados os
votos em branco como válidos, mas não, os nulos.

A Os advogados que compõem o TSE são nomeados pelo

B A eleição para prefeito se realizará em dois turnos apenas

presidente da República entre os indicados, em lista

nos municípios com mais de duzentos e cinquenta mil

sêxtupla, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados

habitantes, concorrendo, nessa eleição, os dois candidatos

do Brasil.

mais votados na primeira votação.
C Poderá participar das eleições o partido que, até a data da
realização do pleito, tenha registrado seu estatuto no TSE,
conforme o disposto em lei.
D Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas

B O presidente, o vice-presidente e o corregedor eleitoral do
TSE são escolhidos entre os ministros do Supremo Tribunal
Federal que compõem o tribunal.
C As funções de procurador geral junto ao TSE são exercidas

os votos para os candidatos regularmente inscritos e para as

pelo procurador geral da República, funcionando, em suas

legendas partidárias.

faltas e impedimentos, seu substituto legal.

E Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte,
desistência ou impedimento legal de candidato, serão
realizadas novas eleições, nas quais poderão concorrer
quaisquer candidatos, abrindo-se, assim, novo prazo de
registro eleitoral.
QUESTÃO 41

D Em razão de o TSE constituir a instância máxima da justiça
eleitoral, suas decisões são sempre irrecorríveis.
E Cabe ao TRE de cada estado da Federação enviar ao
presidente da República a lista organizada pelos tribunais de
justiça, entre cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade
moral, para, em número de dois, compor os TREs.

Acerca do sistema eletrônico de votação e totalização dos votos,
assinale a opção correta.

QUESTÃO 43

Crisóstomo, que é servidor público do TRE de
A No painel da urna eletrônica deverão constar o nome e a
fotografia do candidato, assim como o nome do partido,

determinado estado, foi investido no mandato de vereador.

podendo esses nomes ser substituídos pelo número do
registro de cada um.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

B Compete ao TSE colocar à disposição dos eleitores urnas
eletrônicas destinadas a treinamento.
C Cabe ao Serviço Federal de Processamento de Dados
(SERPRO), atuando em comum acordo com a justiça
eleitoral, definir a chave de segurança e a identificação da
urna eletrônica, bem como disciplinar a hipótese de falha na
urna que prejudique o regular processo de votação.
D Além dos membros das mesas eleitorais e dos fiscais dos
partidos, os candidatos poderão votar em qualquer seção,
mesmo que se adote a urna eletrônica, observando-se, nesse
caso, a necessidade de colher a assinatura em folha própria.
E Na votação para as eleições proporcionais, serão
considerados nulos os votos em que não seja possível a

A Crisóstomo deve ser afastado do cargo que ocupa no TRE.
B Independentemente

de

compatibilidade

de

horário,

Crisóstomo deve perceber as vantagens de seu cargo no
TRE, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
C Como servidor público, Crisóstomo não pode ser investido
em mandato de vereador.
D Caso se afaste de seu cargo no TRE, Crisóstomo não
precisará contribuir para a seguridade social.
E Se não houver compatibilidade de horário entre seu serviço
no TRE e suas atividades de vereador, Crisóstomo deverá ser

identificação do candidato, mesmo que o número

afastado do cargo no tribunal, sendo-lhe facultado optar pela

identificador do partido seja digitado de forma correta.

remuneração.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 47

Acerca das penalidades que podem ser aplicadas a servidores
públicos, assinale a opção correta com base na Lei
n.º 8.112/1990.

Acerca das concessões a que os servidores públicos fazem jus,
assinale a opção correta.

A Deve ser cassada a aposentadoria de servidor inativo que
tenha praticado, quando em atividade, falta punível com
suspensão.
B A demissão deve ser aplicada em caso de inassiduidade
habitual.
C A advertência deve ser aplicada verbalmente nos casos em
que haja inobservância de dever funcional previsto em lei,
em regulamentação ou em norma interna e que não
justifiquem imposição de penalidade mais grave.
D A destituição de cargo em comissão exercido por nãoocupante de cargo efetivo deve ser aplicada nos casos de
infração sujeita às penalidades de advertência, suspensão ou
demissão.
E Quando o servidor é demitido por abandono de cargo, a
demissão implica a indisponibilidade de seus bens e o
ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

A Servidor público não pode ausentar-se do serviço em razão
de falecimento da própria madrasta.

QUESTÃO 45

Considerando que um servidor público do TRE de determinado
estado tenha exercido irregularmente as atribuições de seu cargo,
assinale a opção correta.
A As sanções civis, penais e administrativas aplicáveis ao
servidor em questão não se podem cumular, sendo
dependentes entre si.
B A responsabilidade civil-administrativa desse servidor não
pode resultar de ato omissivo por ele praticado quando
desempenhava seu cargo.
C A responsabilidade penal a que o referido servidor está
sujeito abrange tanto os crimes quanto as contravenções
imputadas a ele, na qualidade de servidor.
D A responsabilidade administrativa do servidor em apreço não
deve ser afastada no caso de absolvição criminal que negue
a existência do fato.
E A responsabilidade civil do servidor em tela decorre apenas
de ato omissivo culposo que resulte em prejuízo ao erário ou
a terceiros.
QUESTÃO 46

Divino, servidor público do TRE de determinado estado,
tem o vencimento mensal de R$ 2.501,28, e sua remuneração
mensal é de R$ 3.711,74.
Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.
A Caso Divino receba gratificações, estas devem ser
incorporadas ao seu vencimento, nos casos e nas condições
indicados em lei.
B Se Divino receber diárias, estas deverão ser incorporadas ao
seu vencimento, nos casos e nas condições indicados em lei.
C Os adicionais que Divino vier a receber não devem ser
incorporados ao seu vencimento, para nenhum efeito.
D Caso Divino receba ajuda de custo, esta deve ser calculada
sobre o valor de seu vencimento, não podendo exceder a
importância correspondente ao valor percebido por três
meses de serviço.
E Caso Divino receba gratificação por encargo de curso ou
concurso, ela deve ser incorporada ao seu vencimento para
qualquer efeito, inclusive para fins de cálculo dos proventos
de aposentadoria ou pensão.
UnB/CESPE – TRE/MG
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B O servidor pode ausentar-se do serviço, sem qualquer
prejuízo, por até dois dias consecutivos em razão de
casamento.
C O servidor pode ausentar-se do serviço, sem qualquer
prejuízo, por, no máximo, um dia para se alistar como
eleitor.
D Deve ser concedido horário especial ao servidor estudante,
quando comprovada a incompatibilidade entre o horário
escolar e o da repartição em que trabalha, sem prejuízo do
exercício de seu cargo.
E O servidor pode ausentar-se do serviço, sem qualquer
prejuízo, por, no máximo, dois dias consecutivos em razão
de falecimento de irmãos.
QUESTÃO 48

A respeito do foro eleitoral, do escrivão e dos auxiliares de
cartório, à luz do Regimento dos Juízos e Cartórios da
Circunscrição de Minas Gerais, julgue os itens a seguir.
I

Haverá foro eleitoral em toda comarca cujo município-sede
for subdivido em mais de uma zona eleitoral, devendo ele ser
dirigido por um dos juízes eleitorais existentes na comarca.
II Não poderá servir como escrivão, sob pena de demissão, o
filiado a partido político, o cônjuge ou o companheiro e o
parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de
candidato a cargo eletivo.
III Ao juiz eleitoral compete, privativamente, a requisição de
servidores federais, estaduais e municipais da circunscrição
para auxiliar nos serviços do cartório eleitoral.
IV Compete ao diretor do foro eleitoral, entre outras
atribuições, registrar os candidatos nas eleições municipais
e estaduais.
V O gozo das férias ou das licenças dos servidores de cartório
será autorizado pelo respectivo juiz eleitoral ou diretor do
cartório, que comunicará essa ocorrência ao tribunal e à
repartição de origem do servidor.
Estão certos apenas os itens
A I, II e III.
B I, II e IV.
C I, III e V.
D II, IV e V.
E III, IV e V.
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QUESTÃO 49

No que se refere aos juízes eleitorais e à criação das zonas
eleitorais, assinale a opção incorreta segundo a Resolução
n.º 614 do TRE/MG.
A Compete ao corregedor regional eleitoral indicar ao TRE o
magistrado que se desincumbirá das funções eleitorais.
B As zonas são criadas por ato do juiz eleitoral, o qual entrará
em vigor após aprovação do TRE.
C Nas comarcas com mais de uma vara, caberá ao TRE, com
prévia indicação do corregedor regional eleitoral, designar
o juiz de direito que exercerá as funções de juiz eleitoral,
pelo período de dois anos.
D Entre três meses antes e dois meses após as eleições, não
serão feitas alterações na jurisdição eleitoral, prorrogando-se
automaticamente o exercício do juiz titular.
E As zonas eleitorais estão diretamente subordinadas à
Corregedoria Regional Eleitoral.
QUESTÃO 50

Conforme a Resolução n.º 614, do TRE/MG, assinale a opção
correta no que concerne à disciplina legal sobre os cartórios
eleitorais.
A Os diretores de cartório das zonas eleitorais da capital serão

QUESTÃO 51

Considerando as regras sobre alistamento eleitoral constantes do
Regimento dos Juízos e Cartórios da Circunscrição de Minas
Gerais, assinale a opção correta.
A O posto de atendimento eleitoral terá a função de
providenciar a inscrição, a transferência, a segunda via e a
revisão dos dados cadastrais do eleitorado do município.
B Os postos de atendimento eleitoral em caráter permanente
podem ser instalados a pedido do poder público municipal e
dos partidos políticos que tenham registro definitivo no TSE.
C Se a instalação do posto de atendimento em caráter
permanente se der a pedido do poder público municipal,
deverá este providenciar espaço físico destinado à sua
instalação, devendo as demais despesas ser assumidas pelo
TRE.
D Nos postos de atendimento eleitoral em caráter permanente,
só poderão atuar servidores que componham o quadro
efetivo do TRE.
E Apenas por iniciativa do juiz eleitoral pode ser instalado
posto de atendimento eleitoral em caráter transitório, tendo
por objetivo realizar revisão do eleitorado e campanha de
alistamento eleitoral.
QUESTÃO 52

Considerando a organização dos cartórios eleitorais,
regulamentada pela Resolução n.º 614 do TRE/MG, assinale a
opção correta.

obrigatoriamente designados entre servidores efetivos do
quadro da secretaria do TRE portadores de diploma do
ensino médio ou de curso superior.
B Cada uma das zonas eleitorais do interior do estado contará
com um chefe de cartório, ao qual será atribuída uma função
gratificada, independentemente de ser servidor requisitado
ou servidor efetivo da secretaria do tribunal.
C Nos cartórios eleitorais, apenas os juízes podem realizar
despesas sem prévia autorização da presidência do TRE, aí
incluídas as despesas com diárias e o deslocamento de
magistrado ou de servidor.
D Os escrivães e os chefes de cartório, tanto quanto os juízes
e os promotores, perceberão uma gratificação mensal, com
a natureza de pró-labore.
E A frequência de juízes, promotores, escrivães e chefes de
cartório constará de relação de frequência assinada pelo

A Os servidores indicados para auxiliar nos serviços do
cartório deverão apresentar certidão negativa de crime
eleitoral, admitindo-se que sejam filiados a partidos políticos
se não tiverem disputado mandato eletivo nos últimos
cinco anos.
B Na escrituração dos livros, só são admitidos espaços em
branco, entrelinhas, rasuras ou emendas que tiverem apostas,
ao lado, a rubrica do juiz eleitoral ou do chefe do cartório.
C Haverá, em cada cartório, livros devidamente autenticados
pelo juiz, com lavratura e subscrição dos termos de abertura
e encerramento, dos quais constará o total de folhas contidas
no respectivo livro, bem como a rubrica, à mão, de todas as
folhas.
D As requisições de servidores federais, estaduais e municipais
para servirem nos cartórios serão feitas por prazo
indeterminado.

mês seguinte.

E Os suprimentos de fundos destinados à realização de
despesas de caráter excepcional serão obrigatoriamente
concedidos a magistrados, ficando vedada sua concessão a
escrivães eleitorais ou chefes de cartório.
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QUESTÃO 53

De acordo com o que estabelece o Regimento Interno do
TRE/MG sobre a organização e as competências do tribunal,
julgue os itens que se seguem.
I

O tribunal reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo quatro
vezes por mês e, extraordinariamente, tantas vezes quantas
forem necessárias, mediante convocação do presidente ou do
vice-presidente do tribunal.
II A pauta de julgamentos será organizada pela assessoria de
sessões da presidência, devendo obrigatoriamente ser
publicada no Diário da Justiça Eletrônico, com, pelo menos,
24 horas de antecedência, seja qual for a natureza do feito.
III Sob nenhuma circunstância, um juiz poderá voltar a integrar
o tribunal após servir por dois biênios consecutivos.
IV O TRE elegerá, mediante votação, seu presidente e seu vicepresidente, entre os desembargadores do tribunal de justiça,
cabendo a este último o exercício cumulativo da
corregedoria regional eleitoral.
V O juiz que se aposentar na justiça comum ou for promovido
para cargo que não corresponda à sua referência como
membro do tribunal perderá a jurisdição eleitoral.
Estão certos apenas os itens
A I e II.

QUESTÃO 55

Considerando a ordem do serviço no TRE/MG, assinale a opção
correta.
A Os processos e as petições são registrados até 24 horas após
seu recebimento no protocolo judiciário do tribunal, devendo
a distribuição e a redistribuição desses documentos serem
efetuadas no prazo de 48 horas, por sistema
computadorizado.
B Ao presidente do tribunal são distribuídos os pedidos de
suspensão de segurança ou de liminar.
C A publicação dos processos distribuídos será efetivada no
Diário da Justiça Eletrônico e dela constarão a zona eleitoral,
o município, os nomes das partes e dos advogados, salvo
quando se tratar de processo que tramite em segredo de
justiça, caso em que não haverá sua publicidade.
D O juiz a quem tiver sido distribuído o processo é o seu
relator, mas a competência para determinar o arquivamento
do inquérito policial ou de peças informativas, quando assim
o requerer o Ministério Público, é do plenário do tribunal.
E Entre outros processos, haverá obrigatoriamente revisor
naqueles relativos a infrações apenadas com reclusão, salvo
se a pena prevista for inferior a quatro anos.
QUESTÃO 56

B I e III.
C II e IV.
D III e V.
E IV e V.
QUESTÃO 54

Assinale a opção correta a respeito das atribuições jurisdicionais
e administrativas regimentais do TRE/MG e de seus dirigentes.
A Cabe ao TRE/MG registrar as pesquisas de opinião pública
realizados no estado, sejam elas relativas às eleições federais
e estaduais ou a presidente e vice-presidente da República.
B Compete ao TRE/MG autorizar os juízes a requisitarem
servidores estaduais e municipais para auxiliar nos serviços
dos cartórios. No que se refere a servidores federais, a
competência é do TSE, ainda que estes venham a
desenvolver suas atividades nas zonas eleitorais do estado.
C O corregedor regional eleitoral terá jurisdição em todo o
estado, cabendo-lhe a inspeção e a correição dos serviços
das zonas eleitorais.
D Compete ao corregedor regional eleitoral decidir os conflitos
de competência suscitados pelos seus juízes.
E A instauração e o processamento de sindicância contra juízes
membros do tribunal é atribuição do corregedor regional
eleitoral.
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A respeito da ação penal de competência originária e dos
conflitos de competência no âmbito da justiça eleitoral segundo
o Regimento Interno do TRE/MG, assinale a opção correta.
A O processo criminal de competência originária do TRE terá
início com o oferecimento de denúncia pelo procurador
regional eleitoral, dispensada a apresentação dos documentos
que a comprovem ou do rol de testemunhas que dela tenham
conhecimento, pois competem ao relator a classificação do
crime e a indicação da respectiva sanção.
B O prazo para o oferecimento da denúncia é de trinta dias,
estando o réu em liberdade, e de quinze dias, se estiver
preso.
C Os conflitos de atribuições podem ocorrer entre juízes ou
juntas da circunscrição, mas não entre autoridades judiciárias
e administrativas.
D O conflito de competência deve ser sempre suscitado nos
próprios autos do processo.
E Além do Ministério Público Eleitoral e de órgão da justiça
eleitoral, qualquer interessado pode suscitar conflito de
competência, mediante requerimento dirigido ao presidente
do tribunal, com indicação dos fundamentos que deram
razão ao conflito.
Caderno A

– 13 –

QUESTÃO 57

Assinale a opção correta com relação aos impedimentos e à
suspeição, com previsão no Regimento Interno do TRE/MG.
A Os juízes do TRE podem dar-se por suspeitos nos casos
previstos na lei processual civil, vedada a alegação de
motivos de ordem íntima que os iniba de julgar.
B A arguição de suspeição do relator ou do revisor somente
pode ser suscitada até a publicação da distribuição do feito.
C Na hipótese de o juiz excepto ser o presidente do tribunal, a
petição será dirigida ao vice-presidente.
D O juiz excepto não está autorizado a assistir às diligências do
processo de exceção, ainda que possa participar, como
ouvinte, da sessão que o decidir.
E A arguição de suspeição ou de impedimento de juiz, escrivão
e chefe de cartório eleitoral será formulada em petição
endereçada ao TRE/MG.
QUESTÃO 58

QUESTÃO 59

Julgue os itens abaixo, a respeito das normas regimentais do
TRE/MG sobre a ação de impugnação de mandato eletivo
(AIME) e a investigação judicial.
I

Cabe ao TRE o julgamento originário da AIME de
governador, vice-governador, senador e deputado federal, e
aos juízes eleitorais o julgamento da AIME de mandato
eletivo de deputado estadual.
II A instrução da AIME será presidida pelo relator sorteado,
sendo indelegáveis as atribuições relativas a citações,
intimações e colheita de provas.
III A AIME terá curso em segredo de justiça, sendo público,
porém, o julgamento.
IV O pedido de abertura de investigação judicial para apurar
desvio de poder político ou abuso de poder econômico, nas
eleições estaduais, deverá ser dirigido ao presidente do
tribunal, a quem compete exercer o juízo de admissibilidade.
V A utilização indevida de meio de comunicação social, em
benefício de candidato ou partido político, nas eleições
estaduais, dá ensejo a pedido de abertura de investigação
judicial junto ao TRE.

Acerca dos processos administrativos de natureza disciplinar
instaurados contra servidores pertencentes ao quadro do

Estão certos apenas os itens

TRE/MG, assinale a opção correta.
A I e II.
A O regime disciplinar e o rito a serem observados para a
condução das sindicâncias administrativas e dos processos
administrativos disciplinares instaurados contra servidores
pertencentes ao quadro permanente do TRE/MG, incluindo
aqueles lotados em cartórios eleitorais e na corregedoria
eleitoral, será o previsto no Estatuto dos Servidores Públicos
Civis da União, aplicando-se, no que couberem, as
disposições da lei que regula o processo administrativo no

B I e III.
C II e IV.
D III e V.
E IV e V.
QUESTÃO 60

Com relação às matérias administrativas e às audiências no
âmbito do TRE/MG, segundo seu Regimento Interno, assinale a
opção incorreta.

âmbito da administração pública federal.
B Apenas o servidor punido detém legitimidade para interpor
recurso de natureza administrativa.
C A autoridade ou o órgão competente para decidir o recurso
poderá confirmar ou modificar a decisão de que se recorreu,
não sendo possível anulá-la total ou parcialmente.
D A simples alegação de injustiça da penalidade constitui
motivo para que os processos disciplinares de que resultem
sanções possam, a pedido do servidor punido, ser objeto de
revisão.
E O pedido de revisão do processo deverá ser dirigido ao
plenário do tribunal, que providenciará a instauração de
comissão revisora.
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A Dos atos de natureza administrativa, competência originária
do presidente e do corregedor, cabe recurso nos prazos
regimentais.
B Das decisões administrativas do tribunal, no exercício de sua
competência originária, cabe pedido de reconsideração.
C É de trinta dias o prazo para interposição de recurso quando
se tratar de matéria regulada pela Lei n.º 8.112/1990,
excetuadas as sanções disciplinares aplicadas a servidores do
quadro permanente do tribunal.
D As audiências serão públicas, salvo se o processo correr em
segredo de justiça.
E O poder de polícia, nas audiências, compete ao representante
do Ministério Público, que determinará as providências
necessárias à manutenção da ordem.
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