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• Nas questões a seguir, 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 respostas.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponda
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

A soberania popular pode ser exercida, juridicamente,1

por meio de três modelos: democracia participativa ou direta,
democracia representativa ou indireta e democracia semidireta.
Na democracia direta, o povo participa diretamente da vida4

política do Estado, exercendo os poderes governamentais,
fazendo leis, administrando e julgando. É, pois, aquela em que
o povo exerce de modo imediato as funções públicas. Na7

democracia indireta ou representativa, o povo não exerce seu
poder de modo imediato, mas por meio de seus representantes,
eleitos periodicamente, a quem são delegadas as funções de10

governo. A democracia representativa pressupõe um conjunto
de instituições que disciplinam a participação popular no
processo político, que formam os direitos políticos que13

qualificam a cidadania, como, por exemplo, as eleições, o
sistema eleitoral, os partidos políticos; enfim, mecanismos
disciplinadores para a escolha dos representantes do povo. Na16

democracia semidireta, são assegurados instrumentos de
participação direta do povo nas funções de governo. Esses
instrumentos de participação dão ao povo, conservadas,19

embora em parte, as formas representativas, a palavra final
relativa a todo o ato governativo. Como exemplo desses
instrumentos, podem ser citados o referendo e o plebiscito.22

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

QUESTÃO 1

No texto, a palavra

A “vida”, na linha 4, está empregada com mesmo sentido que
essa palavra possui na seguinte frase: salvar a vida do paciente.

B “imediato” (R.7) está empregada com o sentido de direto, ou
seja, que age ou se produz sem intermediário.

C “processo” (R.13) poderia ser corretamente substituída por
decurso, sem prejuízo para o sentido original do texto.

D “instrumentos” (R.17) está empregada como sinônimo de
utensílios.

E “soberania” (R.1) poderia, sem prejuízo para o sentido original
do período, ser substituída por autoridade ou superioridade.

QUESTÃO 2

O sujeito da oração cujo núcleo do predicado é a forma verbal
“formam” (R.13) é

A o pronome “que” imediatamente antecedente.

B oculto.

C indeterminado.

D a expressão “um conjunto de instituições” (R.11-12).

E a expressão “os direitos políticos” (R.13).

QUESTÃO 3

Com relação a aspectos linguísticos do texto, assinale a opção
correta.

A Na linha 10, a expressão “a quem” exerce a função de
complemento indireto da locução verbal “são delegadas” e o
trecho “as funções de governo” (R.10-11), a função de
complemento direto dessa locução.

B O trecho “A democracia representativa pressupõe” (R.11)
poderia, sem prejuízo para os sentidos do texto ou para sua
correção gramatical, ser substituído por: Na democracia
participativa, pressupõe-se.

C A substituição de “são assegurados” (R.17) por assegura-se
preservaria a correção gramatical do período.

D No trecho “a palavra final relativa a todo o ato” (R.20-21), a
partícula a pertence à mesma classe gramatical em ambas as
ocorrências.

E A conjunção “pois” (R.6) exerce, na oração em que se insere,
função explicativa.

Texto para as questões de 4 a 9

Diversas são as naturezas dos instrumentos de que1

dispõe o povo para participar efetivamente da sociedade em
que vive. Políticos, sociais ou jurisdicionais, todos eles
destinam-se à mesma finalidade: submeter o administrador ao4

controle e à aprovação do administrado. O sufrágio universal,
por exemplo, é um mecanismo de controle de índole
eminentemente política — no Brasil, está previsto no art. 14 da7

Constituição Federal de 1988, que assegura ainda o voto direto
e secreto e de igual valor para todos —, que garante o direito
do cidadão de escolher seus representantes e de ser escolhido10

pelos seus pares. 
Costuma-se dizer que a forma de sufrágio denuncia,

em princípio, o regime político de uma sociedade. Assim,13

quanto mais democrática a sociedade, maior a amplitude do
sufrágio. Essa não é, entretanto, uma verdade absoluta. Um
sistema eleitoral pode prever condições legítimas a serem16

preenchidas pelo cidadão para se tornar eleitor, desde que não
sejam discriminatórias ou levem em consideração valores
pessoais. Segundo José Afonso da Silva, considera-se, pois,19

universal o sufrágio quando se outorga o direito de votar a
todos os nacionais de um país, sem restrições derivadas de
condições de nascimento, de fortuna ou de capacidade especial.22

No Brasil, só é considerado eleitor quem preencher os
requisitos da nacionalidade, idade e capacidade, além do
requisito formal do alistamento eleitoral. Todos requisitos25

legítimos e que não tornam inapropriado o uso do adjetivo
universal.

Internet: <http://jus.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 4

O texto é, essencialmente,

A prescritivo e normativo.
B dissertativo-argumentativo.
C narrativo.
D descritivo.
E informativo.
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QUESTÃO 5

O texto

A trata dos mecanismos sociais e políticos de controle do povo.

B afirma que os eleitores devem preencher o formulário de

alistamento com dados como nacionalidade.

C discute o significado da universalidade atribuída ao mecanismo

democrático do sufrágio.

D sustenta que, no Brasil, o sufrágio universal caracteriza-se pelo

fato de o voto ter “igual valor para todos” (R.9).

E defende a ideia de que o voto seja restrito.

QUESTÃO 6

Assinale a opção correta em relação à regência e ao emprego do

sinal indicativo de crase no texto apresentado.

A A correção gramatical do texto seria mantida, apesar de

haver alteração de seu sentido, caso o trecho “do

alistamento eleitoral” (R.25) fosse substituído por para o

alistamento eleitoral.

B Sem prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido

original do texto, o trecho “submeter o administrador ao

controle e à aprovação do administrado” (R.4-5) poderia ser

reescrito da seguinte forma: submeter ao administrador o

controle e a aprovação do administrado.

C Na linha 6, a expressão “de índole” exerce a função de

complemento de “controle” e, por isso, o emprego da

preposição “de” é exigido pela presença desse substantivo na

oração.

D Prejudicaria a correção gramatical do texto, assim como sua

coerência, a substituição do trecho “que garante o direito do

cidadão” (R.9-10) por que garante ao cidadão o direito.

E Na linha 21, caso o trecho “todos os nacionais de um país”

fosse substituído por todas as pessoas de um país, a partícula

“a” empregada imediatamente após “votar” (R.20) deveria

receber acento indicativo de crase.

QUESTÃO 7

Com relação aos aspectos linguísticos do texto, assinale a opção

correta.

A A palavra “capacidade” (R.22) está empregada no sentido de

volume.

B O artigo masculino plural os poderia ser corretamente inserido

após “Todos”, em “Todos requisitos” (R.25).

C Na linha 3, “sociais ou jurisdicionais” caracterizam “Políticos”.

D O pronome “eles” (R.3) retoma “povo” (R.2), cujo sentido

genérico é conjunto de pessoas.

E A expressão “desde que” (R.17) poderia ser corretamente

substituída por com a condição de que. 

QUESTÃO 8

Considerando que cada uma das opções abaixo apresenta uma

proposta de reescrita de trecho do texto — indicado entre aspas —,

assinale a opção em que a reescrita, além de manter o sentido da

informação originalmente apresentada, também preserva a correção

gramatical.

A “Segundo José Afonso da Silva, considera-se, pois, universal

o sufrágio quando se outorga o direito de votar a todos os

nacionais de um país” (R.19-21): Portanto, de acordo com José

Afonso da Silva, o sufrágio é considerado universal se o direito

ao voto é outorgado a todos os nacionais de determinado país

B “no Brasil, está previsto no art. 14 da Constituição Federal de

1988, que assegura ainda o voto direto e secreto e de igual

valor para todos” (R.7-9): a Constituição Federal de 1988

prevê, também no Brasil em seu art. 14, a garantia do voto

direto e secreto e com valor igual para todos

C “Costuma-se dizer que a forma de sufrágio denuncia, em

princípio, o regime político de uma sociedade” (R.12-13): É

costume falar de que, no princípio, o regime político de uma

sociedade é difundido pela forma de sufrágio

D “Assim, quanto mais democrática a sociedade, maior a

amplitude do sufrágio” (R.13-15): Maior amplitude do sufrágio

significa, então, que a sociedade seja mais democrática

E “Um sistema eleitoral pode prever condições legítimas a serem

preenchidas pelo cidadão para se tornar eleitor” (R.15-17): Em

um sistema eleitoral, é possível prever que o cidadão terá

condições legítimas para se tornar eleitor

QUESTÃO 9

De acordo com o texto,

A aqueles que escolhem os seus representantes são também por

ele escolhidos.

B no momento em se outorga o direito de votar, o sufrágio passa

a ser universal.

C apenas após o alistamento eleitoral, o brasileiro está apto a

votar.

D existe um adjetivo universal para qualificar requisitos não

legítimos.

E os instrumentos disponíveis garantem a participação efetiva do

povo na sociedade.
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QUESTÃO 10

Nas opções a seguir são apresentados trechos adaptados de Os

Novos Atores Políticos, de Vladimir Safatle, texto publicado em

Carta Capital. Assinale a opção em que o trecho apresentado está

gramaticalmente correto.

A A interpretação das leis não pode ser feita sem apelo a

interpretação das demandas políticas que circula no interior da

vida social de um povo.

B Interpretar uma lei é se perguntar sobre, o que os legisladores

procuravam realizar?

C Um dos fatos mais relevantes de 2012 foram a transformação

dos juízes do Supremo Tribunal Federal em novos atores

políticos.

D Há algum tempo, a Suprema Corte virou protagonista de

primeira grandeza nos debates políticos nacionais.

E Que juízes se vejam como atores políticos, não deveria ser

visto como um problema.

QUESTÃO 11

No que se refere às normas para elaboração de correspondência

oficial, assinale a opção correta.

A O expediente adequado para que um ministro de Estado

submeta um projeto de ato normativo à consideração da

presidenta da República é a exposição de motivos.

B Apesar da recomendação para que se empreguem os fechos

Atenciosamente e Respeitosamente, nas redações oficiais,

admite-se também o uso de Cordialmente, Saudações e Com

meus cumprimentos, se o conteúdo do documento for solene.

C Na comunicação entre um tribunal regional eleitoral e o

Tribunal Superior Eleitoral, deve-se utilizar um memorando.

D Em correspondências enviadas a deputado, juiz, embaixador e

diretor-geral de agência reguladora, deve-se empregar o

pronome de tratamento Vossa Excelência.

E Aviso é o expediente adequado para a comunicação entre o

gestor máximo de qualquer órgão da administração e outras

autoridades de mesma hierarquia.

QUESTÃO 12

Ainda em relação à correspondência oficial, assinale a opção

correta.

A A mensagem de correio eletrônico não tem valor documental,

uma vez que não há forma de confirmar a autenticidade da

assinatura do seu remetente.

B O documento adequado para a comunicação entre setores da

mesma instituição é o memorando.

C Nos documentos do padrão ofício, o signatário deve ser

identificado pelo nome, seguido do nome da instituição.

D Em documentos endereçados a um ministro de Estado, deve-se

empregar o vocativo Excelentíssimo Senhor Ministro.

E O telegrama é a forma de comunicação mais utilizada em

situações de emergência, dados seu baixo custo e a celeridade

por ele proporcionada.

QUESTÃO 13

Assinale a opção correta a respeito de correspondência oficial.

A O documento via fax possui formatação própria, diferindo-se

das demais correspondências oficiais.

B Considerando a concordância dos pronomes de tratamento,

uma comunicação dirigida ao presidente do Senado Federal

deverá ser redigida da seguinte maneira: Vossa Excelência será

informado da tramitação do projeto em pauta.

C Apesar de menos usuais, ilustríssimo e digníssimo são

pronomes de tratamento aceitos em comunicações oficiais.

D As páginas de um ofício devem ser numeradas, inclusive a

primeira, quando houver mais de uma. 

E Os ofícios e memorandos não podem ser impressos em frente

e verso, uma vez que é utilizado o papel timbrado.
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QUESTÃO 14

Acerca do padrão ofício de diagramação, assinale a opção correta.

A Não se aplica o padrão ofício à exposição de motivos nem à

mensagem.

B O destinatário do documento pode constar do final do

documento ou do rodapé, após a assinatura do emissor.

C Para dar destaque a trechos de documento, sua impressão pode

ser colorida.

D Não é necessário numerar os parágrafos de um ofício que tenha

apenas uma página.

E A informação de data e local deve ser alinhada à direita, logo

abaixo do tipo e número do expediente.

QUESTÃO 15

Considerando os princípios da impessoalidade, clareza,

uniformidade, concisão e uso de linguagem formal, constantes do

Manual de Redação da Presidência da República, assinale a

opção que apresenta um trecho adequado para compor um

documento oficial.

A Solicitamos a prorrogação do estágio da estudante de

administração alocada nesta Seção por mais um semestre,

tendo em vista que a mesma tem desempenhado as atividades

dela com extrema eficiência.

B O cancelamento de reunião deverá ser imediatamente

comunicado à Secretaria do Gabinete.

C É com grande honra e satisfação, que comunico que V. Exa.

será agraciada, pelo Presidente desta Instituição com a

Medalha de Condecoração.

D Venho por meio deste solicitar autorização para realização do

seminário sobre o tabagismo no salão de reuniões nos dias

27 e 28 de março.

E A senadora saudou a presidenta da República, em seu discurso,

e solicitou sua intervenção no seu Estado, mas isso não

surpreendeu-a.

QUESTÃO 16

Com relação ao sistema operacional Windows e à figura acima, que
mostra uma janela padrão do Windows, assinale a opção correta.

A É possível selecionar simultaneamente os dois ícones contidos

na pasta  aplicando-se um clique com o botão

direito no ícone  ou no ícone .
B Ao se aplicar um clique duplo no ícone, o arquivo associado a

esse ícone  será aberto.
C O arquivo denominado tabela tem um tamanho superior a

10 milhões de bytes.

D Ao se aplicar um clique simples sobre o ícone ,
será aberto o arquivo denominado tabela, associado a esse
ícone.

E Ao se clicar o botão , os dois ícones contidos na janela

serão selecionados, e, ao se pressionar a tecla � no teclado,
os dois arquivos associados a esses ícones serão movidos para
a lixeira.

QUESTÃO 17

Com relação ao aplicativo Microsoft Word e à figura acima, que
mostra uma janela desse aplicativo na qual é exibida parte de um
texto em edição, assinale a opção correta.

A Ao se selecionar a palavra "textos", e se clicar , será
aplicada formatação em negrito a essa palavra, e, ao se clicar

, a formatação negrito será removida e a formatação em
itálico será aplicada à palavra.

B Ao se aplicar um clique duplo sobre a palavra “formatação”,
todo o parágrafo “Este capítulo trata da formatação de textos.”
será selecionado.

C Para se diminuir o tamanho da fonte usada no título, “Capítulo
1”, é suficiente clicar em algum local desse título e pressionar

a tecla �.

D Ao se clicar o botão , serão ocultadas marcas de parágrafo
e outros símbolos de formatação.

E Ao se clicar sucessivamente a palavra “formatação” e o botão

, o parágrafo que se inicia com “Este capítulo” será
recuado para a esquerda.

 – 4 –



||TREMS12_CB_NM1_06N941764|| UnB/CESPE – TRE/MS

QUESTÃO 18

Ainda com relação à figura em questão, assinale a opção correta.

A Ao se clicar o botão , será iniciada uma rotina de busca por
erros ortográficos no documento.

B Ao se aplicar um duplo clique sobre a barra de título da janela
mostrada, a janela será minimizada.

C Ao se selecionar a palavra “Este” e se clicar o botão , essa
palavra será sublinhada. Além disso, caso, sucessivamente, se

clique o botão  e se aplique um clique duplo à palavra
“textos”, esta palavra será também sublinhada.

D Ao se selecionar a palavra “textos” e se clicar o botão ,
será exibido um quadro com diversas opções de cores de fonte.

E Ao se selecionar o título – “Capítulo 1” – e se pressionar

simultaneamente as teclas � e �, esse título será

centralizado. Caso, em seguida, as teclas � e �, sejam
pressionadas, o título retornará à esquerda.

QUESTÃO 19

Com relação ao aplicativo Microsoft Excel e à figura acima, que
mostra uma planilha em edição nesse aplicativo, assinale a opção
correta.

A Ao se clicar a célula D3, e, em seguida, se pressionar a tecla

�, o conteúdo da célula D3 será apagado, e o conteúdo da
célula D4 será movido para a célula D3.

B Os números 18 e 24 aparecerão, respectivamente, nas células
E2 e E3, ao final da seguinte sequência de ações: clicar a célula

E2; digitar =C2+D2 e teclar �; clicar novamente a célula E2,

clicar o botão ; clicar a célula E3; clicar . 
C Ao se aplicar um clique simples na célula B1 e um clique duplo

na célula D1, será selecionado um grupo de células formado
pelas células B1, C1 e D1.

D O procedimento sucessivo de se clicar a célula E2, digitar a

sequência de caracteres =B2+C2+D2/3 e teclar � fará que seja
exibido na célula E2 o número 12, ou seja, a média aritmética
das células B2, C2 e D2.

E Ao se selecionar as células B3, C3 e D3 e se clicar, em seguida,

o botão , aparecerá uma caixa de diálogo com diversos
tipos de fonte, que permitirão ao usuário redefinir as fontes
usadas nas células selecionadas.

QUESTÃO 20

A figura acima mostra uma janela do Microsoft PowerPoint, com

o texto de uma apresentação em processo de edição. Com relação

a essa figura e ao PowerPoint, assinale a opção correta.

A Ao se selecionar o texto dentro de um retângulo tracejado,

trocar o número 32, na ferramenta , por 64, o tamanho

da fonte do texto será mantido, mas o tamanho da imagem de

exibição do texto será duplicado.

B Ao se clicar o botão , será adicionado um novo eslaide em

branco à apresentação.

C Para se salvar o arquivo em edição e fechar o programa, é

suficiente clicar o botão .

D Para se aumentar o espaçamento entre as linhas do texto da

apresentação, é suficiente selecionar todas as linhas e se clicar

o botão .

E É possível se alterar a orientação (de horizontal para vertical)

do texto que está dentro do retângulo tracejado com o auxílio

da ferramenta .
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QUESTÃO 21

A figura acima mostra uma janela capturada do Google Chrome, em
uma seção de uso. Com relação a esse navegador e a conceitos
relacionados à Internet, assinale a opção correta.

A Ao se substituir os caracteres www.unb.br pelos caracteres
www.google.com, será fechada a página atual, e será aberta uma
página cuja principal aplicação é a venda de livros.

B Ao se clicar o botão , será fechada a janela em

exibição.

C Ao se clicar o botão , passará a ser exibida uma região

mais à direita da página da Web que está sendo exibida.

D Ao se clicar o botão , será exibida a página da Web que

estava sendo exibida imediatamente antes da página atual.

E Ao se clicar o botão , será aberto um aplicativo para o

acesso a mensagens de correio eletrônico.

QUESTÃO 22

Com relação a segurança da informação, assinale a opção correta.

A O princípio da privacidade diz respeito à garantia de que um
agente não consiga negar falsamente um ato ou documento de
sua autoria.

B O princípio da confiabilidade diz respeito à garantia da
identidade de uma pessoa física ou jurídica ou de um servidor
com quem se estabelece uma transação.

C O princípio do não repúdio diz respeito à garantia de que os
dados só serão acessados por pessoas autorizadas, que
normalmente são detentoras de logins e(ou) senhas que lhes
concedem esses direitos de acesso.

D O princípio da integridade diz respeito à garantia de que uma
informação não seja alterada durante o seu trajeto do emissor
para o receptor ou durante o seu armazenamento.

E O princípio da confidencialidade diz respeito à garantia de que
um sistema estará sempre disponível quando necessário.

QUESTÃO 23

A figura acima ilustra uma lista que é exibida, no aplicativo para
uso de correio eletrônico Mozzilla Thunderbird, no processo de
edição e envio de mensagens de email. Com relação ao
funcionamento da opção Cco para a transmissão de uma mensagem
no citado aplicativo, assinale a opção correta.

A A mensagem será recebida por todos os detentores de
endereços de email listados no campo correspondente a essa
opção; entretanto, somente os destinatários cujos endereços
eletrônicos estejam listados no campo correspondente à opção
Cc: poderão ver os emails de cada destinatário incluído no
campo correspondente à opção Cco:.

B A mensagem deverá ser recebida por todos os detentores de
endereços de email listados no campo correspondente a essa
opção; entretanto, somente os destinatários cujos endereços
estejam listados nos campos correspondentes às opções Cc: e
Cco: poderão ver os emails de cada destinatário incluído no
campo correspondente à opção Cco:. O destinatário principal,
incluído no campo correspondente à opção Para:, não terá esse
mesmo acesso.

C A mensagem deverá ser recebida por todos os detentores de
endereços de email listados no campo correspondente a essa
opção e os destinatários da mensagem poderão ter acesso à
lista de todos os outros emails incluídos na mesma lista. 

D A mensagem deverá ser recebida por todos os detentores de
endereços de email listados no campo correspondente a essa
opção, e os destinatários da mensagem poderão ter acesso à
lista de todos os outros emails incluídos na mesma lista;
entretanto, o destinatário principal, listado no campo
correspondente à opção Para:, poderá ver os emails de cada
recipiente incluído na opção Cco:.

E A mensagem será enviada a todos os detentores de endereços
de email listados no campo correspondente a essa opção, mas
nenhum destinatário terá conhecimento dos emails dos demais
destinatários.

QUESTÃO 24

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), o alistamento
eleitoral e o voto são obrigatórios para

A as pessoas com idade entre dezoito e setenta anos de idade.
B os estrangeiros.
C todos os militares, inclusive os conscritos, durante o período de

serviço obrigatório.
D os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos, desde que

emancipados civilmente.
E os analfabetos.
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QUESTÃO 25

Ricardo, pai adotivo de Sérgio, irmão de Tiago e casado
com Sara, governador de estado e reeleito para um segundo
mandato, visando a candidatar-se para o mandato de senador pelo
mesmo estado, renunciou ao mandato de governador sete meses
antes das eleições legislativas, razão por que Alberto, vice-
governador, assumiu o cargo de governador.

Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção correta
e com base no que dispõe a CF.

A Sérgio, por não ser filho biológico de Ricardo, pode
candidatar-se para suceder seu pai no cargo de governador de
estado.

B Se eleito para o mandato de senador, Ricardo não poderá, nas
eleições seguintes, candidatar-se novamente ao cargo de
governador de estado, porque já o exerceu por dois mandatos
consecutivos.

C Ricardo ao renunciar ao mandato de governador para
desincompatibilizar-se, afastou a inelegibilidade relativa por
motivos funcionais.

D Alberto não poderá candidatar-se à reeleição para o cargo de
governador de estado.

E Sara, por ser mulher de Ricardo, é absolutamente inelegível
para todo e qualquer cargo político.

QUESTÃO 26

De acordo com a CF, assinale a opção correta acerca da perda e da
suspensão de direitos políticos.

A A incapacidade civil relativa enseja a perda dos direitos
políticos.

B O cancelamento de naturalização por sentença de que ainda
caiba recurso acarreta a suspensão dos direitos políticos.

C O cumprimento de prestação alternativa a obrigação a todos
imposta é causa de suspensão dos direitos políticos.

D A condenação criminal contra a qual ainda caiba recurso dá
ensejo à perda definitiva dos direitos políticos.

E A condenação pela prática de ato de improbidade
administrativa dá causa à suspensão dos direitos políticos.

QUESTÃO 27

Com base nas normas constitucionais aplicáveis à administração
pública, assinale a opção correta.

A As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento.

B O prazo de validade do concurso público é fixado pelo órgão
que o realiza e pode ser alterado ou prorrogado
indefinidamente.

C Por força de disposição constitucional, determinados cargos
públicos devem ser ocupados exclusivamente por portadores
de deficiência.

D É inadmissível a contratação temporária de pessoal pela
administração pública.

E Durante o prazo improrrogável previsto no edital, o candidato
anteriormente aprovado em concurso público pode ser
preterido por novos concursados, se estes forem considerados
mais bem qualificados.

QUESTÃO 28

Ainda com base nas disposições constitucionais aplicáveis à

administração pública, assinale a opção correta.

A A CF autoriza a vinculação de espécies remuneratórias para

efeitos de remuneração de pessoal do serviço público.

B As autarquias federais poderão ser criadas por decreto do

presidente da República.

C A licitação para contratação de obras pela administração é

excepcional e somente se justifica se envolver valores de

grande monta.

D A CF assegura a irredutibilidade de subsídios e vencimentos

aos ocupantes de cargo público.

E A CF garante aos servidores ocupantes de cargos nos Poderes

Judiciário e Legislativo vencimentos superiores aos pagos pelo

Poder Executivo.

QUESTÃO 29

A respeito do tratamento dado aos servidores públicos pela CF,

assinale a opção correta.

A O agente de autarquia federal responde pessoal e

exclusivamente pelos danos que, nessa qualidade, causar a

terceiros.

B O servidor público de órgão da administração direta investido

no mandato de senador da República poderá acumular ambas

as funções.

C A perda de função pública em razão de improbidade

administrativa prejudica eventual ação penal cabível.

D É imprescritível a ação de ressarcimento de prejuízo ao erário

decorrente de ato ilícito praticado por servidor.

E É vedada a percepção simultânea de proventos decorrentes de

aposentadoria em cargo público com a remuneração de outro

cargo público, independentemente de serem eles acumuláveis.

QUESTÃO 30

No que se refere a juízes e tribunais eleitorais, assinale a opção

correta com base no que dispõe a CF.

A As zonas eleitorais são órgãos da justiça eleitoral.

B O corregedor eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral será,

necessariamente, um ministro oriundo do Supremo Tribunal

Federal.

C Entre os membros do Tribunal Superior Eleitoral, deve haver

dois cidadãos de idoneidade moral indicados pelo presidente

da República.

D Cabe recurso das decisões do Tribunal Superior Eleitoral que

denegam habeas corpus.

E Os juízes dos tribunais eleitorais poderão servir por até três

biênios consecutivos.
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