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C 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.

C Nas questões que avaliam conhecimentos 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

QUESTÃO 1

As opções abaixo apresentam trechos sucessivos e adaptados do

editorial de O Estado de S.Paulo de 7/4/2009. Assinale a opção

que apresenta erro gramatical ou de ortografia.

A O Brasil tem um dos sistemas bancários mais sólidos do

mundo, mas os consumidores e as empresas pouco se

beneficiam disso.

B Pagam os spreads — diferença entre o custo de captação e

juro cobrado no empréstimo — mais altos do mundo e tem

dificuldade de acesso ao financiamento.

C Essa dificuldade, com a crise internacional, aumentou em

praticamente todos os países, mas, no Brasil, o problema tem

sido agravado pela concentração bancária.

D Há muito tempo não há concorrência para valer entre bancos

brasileiros, e o grau de competição tem diminuído por causa

das fusões, aquisições e quebras de bancos.

E No fim de 1994, os cinco maiores bancos brasileiros eram

responsáveis por 56,8% do crédito. Em dezembro de 2008,

essa participação havia chegado a 77,5%.

QUESTÃO 2

As opções abaixo apresentam trechos sucessivos e adaptados do

editorial de O Estado de S.Paulo de 7/4/2009. Assinale a opção

em que os sinais de pontuação foram utilizados corretamente.

A A concentração, a situação mais desfavorável dos pequenos

e médios e o aumento do risco de inadimplência

contribuíram, para estreitar o acesso da maior parte das

empresas brasileiras ao crédito.

B As mais prejudicadas, como era previsível foram as

pequenas, as médias e as microempresas.

C Os bancos pequenos e médios são, normalmente, os

principais financiadores dessas empresas. Sua participação

chega a 40% no crédito concedido a alguns setores.

D Nesta crise, esses bancos são menos numerosos, do que já

foram; por causa da concentração, e também os mais

prejudicados, na capacidade de emprestar.

E O governo identificou o problema, e tomou medidas para

estimular os poupadores, a aplicar dinheiro em certificados

de depósito emitidos por esses bancos.

QUESTÃO 3

O preconceito racial provavelmente jamais será1

extinto, por ser parte da condição humana e ter raízes

profundas na história da espécie. Mas pode ser reprimido por

todos os meios compatíveis com os valores e o sistema4

jurídico das sociedades abertas. É uma empreitada

permanente que, pela própria disseminação da hediondez a

ser combatida, transcende as fronteiras dos países. Requer7

robustos acordos supranacionais que incentivem, em toda

parte, a educação baseada na tolerância e no respeito às

diferenças, a partir da premissa de que todos os seres10

humanos são essencialmente iguais. A cooperação

multilateral é indispensável também para a denúncia das

políticas de cunho racista, bem como para a aprovação de13

leis compartilhadas que tipifiquem e punam, com severidade,

qualquer forma de discriminação entre as pessoas, onde quer

que ocorra.16

O Estado de S.Paulo, Editorial, 23/4/2009 (com adaptações).

Com relação ao texto acima, assinale a opção incorreta.

A Na linha 2, o segmento “por ser” poderia ser substituído por

uma vez que é, desde que a forma verbal “ter” fosse alterada

para tem, a fim de que o período se mantivesse correto

gramaticalmente.

B A conjunção “Mas” (R.3) pode, sem prejuízo para a

informação original do período, ser substituída por qualquer

uma destas conjunções seguidas de vírgula: Porém, Contudo,

Todavia, No entanto. 

C Logo após a conjunção “Mas” (R.3), subentende-se a elipse

da expressão antecedente “O preconceito racial” (R.1).

D O sinal indicativo de crase em “às diferenças” (R.9-10)

justifica-se pela regência da palavra “respeito” (R.9) e pela

presença de artigo definido feminino plural.

E A expressão “bem como” (R.13) estabelece uma relação de

finalidade entre as orações do período em que ela ocorre.
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QUESTÃO 4

As opções a seguir apresentam trechos sucessivos e adaptados do
editorial de O Estado de S.Paulo de 23/4/2009. Assinale a opção
gramaticalmente incorreta quanto à concordância.

A O setor financeiro ainda vai contabilizar trilhões de dólares
de prejuízos, sua recuperação será lenta e custosa, e o crédito
continuará difícil para as economias emergentes enquanto a
insegurança dos bancos não for superada.

B Este é o cenário traçado no Relatório de Estabilidade
Financeira Global, divulgado pelo FMI. Os países
emergentes precisam de cerca de US$ 1,8 trilhão de
refinanciamentos neste ano, mas o fluxo de capitais para
esses países deve ser negativo, segundo as últimas projeções.

C Nesse quadro, a situação dos latino-americanos, incluído o
Brasil, é mais confortável do que nas crises de outras
décadas e bem mais favorável que a dos países do Leste
Europeu, com sistemas bancários em graves dificuldades e
contas externas no vermelho.

D O Brasil precisará, em 2009, refinanciar débitos externos
equivalentes a 40% de seu estoque de reservas
internacionais, neste momento próxima de US$ 200 bilhões.

E Para a maior parte dos países da Europa Oriental, essa
necessidade ultrapassa o total de reservas. No caso da
Lituânia, o estoque de moeda estrangeira não daria para
pagar um quarto dos compromissos com vencimento
neste ano.

QUESTÃO 5

Em 2008, o Brasil estava em 72.º lugar em1

competitividade no mundo e subiu oito posições em 2009,
ocupando o 64.º lugar entre 134 países. É pouco, muito
pouco, para um país que se apresenta ao mundo como um4

dos principais emergentes, ao lado de Rússia, China e Índia.
Mas é o que diz o Relatório de Competitividade Brasil 2009.
O que explica essa posição humilhante é a grande tragédia7

nacional, responsável pelo atraso da Nação e, pior, por todos
os males que afligem a sociedade, gerando desigualdades e
violência. Não há apenas uma explicação para nosso atraso,10

mas várias, a começar pela dupla perversa: burocracia e
corrupção, duas doenças terminais de qualquer sociedade
que se alimentam mutuamente, retardando o13

desenvolvimento e o combate às injustiças sociais.
Jornal do Commercio (PE), Editorial, 23/4/2009 (com adaptações).

Acerca de aspectos gramaticais do texto acima, assinale a opção
correta.

A O emprego de vírgula após a palavra “Rússia” (R.5) justifica-
se por isolar elementos de mesma função gramatical
componentes de uma enumeração.

B O trecho “que afligem a sociedade” (R.9) constitui uma
oração subordinada adjetiva explicativa.

C Na linha 11, o emprego do sinal de dois-pontos justifica-se
por anteceder uma citação de outro texto. 

D Em “se alimentam” (R.13), o pronome “se” indica
indeterminação do sujeito.

E Em “às injustiças” (R.14), a substituição de “às” por a

tornaria o período gramaticalmente incorreto.

QUESTÃO 6

A última reforma eleitoral no país ocorreu na1

década passada e abrangeu três mudanças:
• uma nova lei de inelegibilidade (Lei Complementar

n.º 64/1990);4

• uma nova lei dos partidos políticos (Lei n.º 9.096/1995,
alterada pela Lei n.º 9.259/1996);

• a denominada Lei das Eleições (Lei n.º 9.504/1997).7

Verifica-se que o âmbito das reformas eleitorais
cinge-se a três aspectos: as eleições, os partidos políticos
e as inelegibilidades. Esses três aspectos decorrem do10

nosso direito constitucional legislado. Por isso,
inquestionavelmente, consideram-se reformas eleitorais as
propostas de mudanças que a eles dizem respeito.13

Ao contrário das eleitorais, as reformas políticas
incluem aspectos mais amplos que extrapolam o que se
refere apenas aos sistemas eleitorais e aos sistemas16

partidários.
Quando e por que a reforma dos sistemas se torna

inevitável? A constatação empírica é que os sistemas tendem19

a ser reformados quando já não cumprem os fins para os
quais foram instituídos. Em outras palavras, quando o
desgaste por eles sofrido exige a mudança do paradigma em22

vigor.
Marco Maciel. Folha de S.Paulo, 21/4/2009 (com adaptações).

No texto acima, o pronome “se”, em 

A “Verifica-se” (R.8), indica voz reflexiva.
B “cinge-se” (R.9), é objeto indireto.
C “consideram-se” (R.12), indica que o verbo está na voz

passiva.
D “se refere” (R.15-16), indica sujeito indeterminado.
E “se torna” (R.18), exerce função de predicativo do sujeito.

QUESTÃO 7

As opções abaixo apresentam fragmentos sucessivos e adaptados
de texto publicado na Folha de S.Paulo de 21/4/2009. Assinale
a opção incorreta quanto à concordância.

A Qualquer reforma eleitoral no Brasil só se materializará na
medida em que o consenso for previamente acordado pelos
partidos que constitui a maioria das duas Casas do
Congresso, entre suas variáveis e suas respectivas
modalidades.

B Pretender misturar sistemas eleitorais, sistemas partidários e
formas de contenção ou de proliferação partidária resultará
sempre, como até agora, no impasse final, que tem impedido
qualquer mudança.

C Da mesma forma, em um país com as dimensões do Brasil,
sua diversidade e seu pluralismo, não é possível misturar em
“pacotes” medidas complementares dicotômicas, como se
fosse possível conter, em apenas duas alternativas,
modalidades divergentes.

D Além de antidemocráticas, elas podem resultar em camisas
de força. É o caso, por exemplo, de impor financiamento
público ou financiamento privado para viabilizar as eleições
no segundo maior eleitorado do mundo ocidental.

E A alternativa é que os partidos políticos possam, como nos
Estados Unidos da América, escolher livremente o sistema
que preferem: ou o público que exclui o privado, ou o
privado que exclui o público.
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QUESTÃO 8

A Constituição Imperial, outorgada por D. Pedro I1

em 25 de março de 1824, era impregnada de espírito

monárquico. Consolidou a unidade nacional, mantendo as

províncias administradas por presidentes de livre escolha do4

imperador. Chefe supremo da nação e investido do Poder

Moderador, a ele incumbia o dever de velar pela manutenção

da independência, do equilíbrio e da harmonia dos demais7

poderes.

A Proclamação da República exigiu nova

Constituição (1891), caracterizada por espírito republicano.10

Segundo Aliomar Baleeiro, “o povo cansara-se da

monarquia, cuja modéstia espartana não incutia nos espíritos

a mística e o esplendor dos tronos europeus”. Adotou-se,13

então, o regime presidencialista e a República Federativa,

com a transformação das províncias em estados dirigidos por

constituições próprias, respeitados os princípios regentes da16

União. A Revolução de 30 pôs abaixo a Constituição de

1891.

A rigor, não havia motivos para fazê-lo. Desde19

então, o Brasil passou a viver clima de instabilidade,

refletido na vulnerabilidade daquela que deveria ser a lei

mais conhecida, respeitada, amada e defendida pelo povo.22

A Constituição de 46 não sobreviveu à deposição

de João Goulart. A de 67, redigida por determinação do

presidente Castello Branco, foi estrangulada pela Emenda25

n.º 1 da Junta Militar. Encerrado o período autoritário,

grandes esperanças aguardavam a Nova República e o fruto

da Assembleia Nacional Constituinte (l988). A prolixa28

Constituição, cujo espírito seria voltado para o homem e os

direitos da cidadania, permaneceu intocada por cinco anos.

Hoje, mostra-se anêmica, indefesa e envelhecida, emendada31

mais de 50 vezes, com dezenas de dispositivos ignorados ou

à espera de regulamentação.
Almir Pazzianotto Pinto. Correio Braziliense, 20/4/2009 (com adaptações).

Com relação às ideias do texto acima, assinale a opção incorreta.

A Infere-se das informações do texto que o “espírito

monárquico” (R.2-3) se manifestava na forma de um poder

centralizado, em que as províncias eram governadas por

pessoas indicadas pelo imperador.

B Depreende-se das informações do texto que a Constituição

decorrente da Revolução de 30 era sólida e alcançou a

credibilidade junto ao povo.

C Infere-se das informações do texto que a Constituição de

1988 não é concisa.

D Depreende-se das informações do texto que a Constituição

de 1967 foi adulterada ao receber uma emenda.

E A palavra “anêmica” (R.31) está sendo empregada em sentido

conotativo.

QUESTÃO 9

Prova da falência do direito constitucional acaba de1

ser dada pelos quatro eminentes chefes dos Três Poderes,

fazendo-se fotografar na cerimônia de assinatura do Pacto

Republicano, cujo objetivo seria assegurar ao cidadão4

comum — tão logo os projetos que o integram recebessem

aprovação do Congresso — proteção contra a violência de

agentes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.7

Não tem sido bastante a Lei Suprema declarar que

o Estado democrático tem como fundamentos a cidadania e

a dignidade da pessoa humana, que ninguém será obrigado10

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de

lei, que ninguém será submetido a tratamento desumano ou

degradante, que estão garantidos a inviolabilidade da honra13

e da imagem pessoal, o sigilo das comunicações telefônicas,

a proteção dos atos praticados por advogados no exercício

da profissão e que a administração pública obedece aos16

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência.

Almir Pazzianotto Pinto. Correio Braziliense, 20/4/2009 (com adaptações).

A respeito das estruturas do texto acima, assinale a opção correta.

A Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir

“cujo” (R.4) por o qual.

B A substituição de “tão logo” (R.5) por assim que prejudica a

correção gramatical do período e altera suas informações

originais.

C Em “o integram” (R.5), “o” é pronome que retoma o

antecedente “Pacto Republicano” (R.3-4). 

D O trecho “que o Estado democrático tem como fundamentos

a cidadania e a dignidade da pessoa humana” (R.8-10)

completa o sentido de um verbo que, no contexto em que

ocorre, requer objeto indireto manifesto.

E Na linha 17, a vírgula foi empregada após as palavras

“legalidade”, “impessoalidade” e “moralidade” para isolar

palavras que exercem a função de aposto.
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QUESTÃO 10

Ao participar do Fórum Econômico Mundial para a América Latina, no Rio, indaguei: diante da atual crise financeira,1

trata-se de salvar o capitalismo ou a humanidade? A resposta é aparentemente óbvia. Por que o advérbio de modo? Por uma
simples razão: não são poucos os que acreditam que, fora do capitalismo, a humanidade não tem futuro. Mas teve passado?

Em cerca de 200 anos de predominância do capitalismo, o balanço é excelente se considerarmos a qualidade de vida4

de 20% da população mundial, ou seja, a população dos países ricos do hemisfério norte. E os restantes 80%? Excelente também
para bancos e grandes empresas. Porém, como explicar, à luz dos princípios éticos e humanitários mais elementares, estes dados
da ONU e da FAO: de 6,5 bilhões de pessoas que existem hoje no planeta, cerca de 4 bilhões vivem abaixo da linha da pobreza,7

dos quais 1,3 bilhão, abaixo da linha da miséria. E 950 milhões sofrem desnutrição crônica.
Se queremos tirar algum proveito da atual crise financeira, devemos pensar como mudar o rumo da história, e não apenas

como salvar empresas, bancos e países insolventes. Devemos ir à raiz dos problemas e avançar o mais rapidamente possível na10

construção de uma sociedade baseada na satisfação das necessidades sociais, no respeito aos direitos da natureza e na participação
popular em um contexto de liberdades políticas.

Frei Betto. Correio Braziliense, 17/4/2009.

Com referência ao texto acima, assinale a opção correta.

A O emprego da primeira pessoa do singular na forma verbal “indaguei” (R.1) confere ao texto objetividade e distanciamento.
B O “advérbio de modo” (R.2) a que o autor se refere é a palavra “óbvia” (R.2).
C Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir o termo “Porém” (R.6) por Entretanto.
D Estaria gramaticalmente correta a substituição de “cerca de” (R.7) por acerca de.
E Na linha 10, o sinal indicativo de crase em “à raiz” justifica-se pela regência da forma verbal “Devemos” e pelo emprego do artigo

definido.

QUESTÃO 11

A atual crise financeira é sistêmica, de civilização1

e carente de novos paradigmas. Se o período medieval teve
como paradigma a fé; o moderno, a razão; o pós-moderno
não pode cometer o equívoco de erigir o mercado como4

paradigma. Estamos todos em meio a uma crise que não
é apenas financeira, é também alimentar, ambiental,
energética, migratória, social e política.7

Trata-se de uma crise profunda, que põe em xeque
a forma de produzir, comercializar e consumir. O modo de
ser humano. Uma crise de valores.10

Desacelerada a ciranda financeira, inútil os
governos tentarem converter o dinheiro do contribuinte em
boia de salvação de conglomerados privados insolventes.13

A crise exige que se encontre uma saída para se superar o
sistema econômico que agrava a desigualdade social,
favorece a xenofobia e o racismo, criminaliza os movimentos16

sociais e gera violência. Esse sistema se empenha em
priorizar a apropriação privada dos lucros acima dos direitos
humanos universais; a propriedade particular acima do bem19

comum; e insiste em reduzir as pessoas à condição de
consumistas, e não, em promovê-las à dignidade de cidadãos.

Frei Betto. Correio Braziliense, 17/4/2009 (com adaptações).

Com relação ao emprego de sinais de pontuação no texto acima,
assinale a opção correta.

A A vírgula logo após a palavra “moderno” (R.3) marca a elipse
do trecho “teve como paradigma” (R.2-3).

B Na linha 6, com o emprego da vírgula logo após as palavras
“alimentar” e “ambiental”, isola-se um aposto explicativo.

C O emprego de vírgula logo após a palavra “profunda” (R.8)
justifica-se porque a oração subsequente é subordinada
adjetiva restritiva.

D A vírgula logo após a expressão “desigualdade social” (R.15)
isola oração reduzida de gerúndio.

E Nas linhas 19 e 20, os sinais de ponto-e-vírgula isolam
orações subordinadas adjetivas explicativas.

QUESTÃO 12

Assinale a opção em que o trecho, adaptado da Internet
(www.tse.gov.br), está gramaticalmente correto e apropriado para
compor um documento oficial.

A As eleições não são experiências recentes no país. Com os
primeiros núcleos de povoadores, surgiram em terras
brasileiras, o livre exercício do voto, logo depois da chegada
dos colonizadores. Foi o resultado da tradição portuguesa de
eleger os administradores dos povoados sob domínio luso.

B Os colonizadores portugueses, mal pisavam a nova terra
descoberta, passavam logo a realizarem votações para eleger
os que iriam governar as vilas e cidades que fundavam. Os
bandeirantes paulistas, por exemplo, iam, em suas missões,
matutando a ideia de votar e de serem votados.

C Quando chegavam ao local que deveriam se estabelecer, se
metiam logo a realizar a eleição do guarda-mor regente.
Somente após esse ato eram fundadas as cidades, já sob a
égide da lei e da ordem. Eram essas eleições realizadas para
governos locais.

D As eleições para governanças locais foram realizadas até a
Independência. A primeira de que se tem notícia aconteceu
em 1532, para eleger o Conselho Municipal da Vila de São
Vicente. As pressões populares e o crescimento econômico
do país, contudo, passaram a exigir a participação de
representantes brasileiros nas decisões da corte.

E Os votos eram a princípio depositados em bolas de cera
chamadas de pelouros; depois vieram as urnas de madeira,
as de ferro e as de lona, até que se implementou em todo o
país, no ano 2000, o voto informatizado, realizado em urnas
eletrônicas que possibilitam a apuração das eleições bem
rapidinho.
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QUESTÃO 13

Uma pesquisa de mercado mostra que o preço de determinado
componente eletrônico varia de um ano para o ano seguinte de
acordo com a regra: , em que P

n
 indica o preço do

componente, em reais, no ano n, n $ 1. Com base nessa regra de
variação de preços, e admitindo que o ano de 2009 corresponde a
n = 1, que P1 = 330, e tomando 0,26, 0,21, 0,13 e 0,035 como
valores aproximados de 0,86, 0,87, 0,89 e 0,815, respectivamente,
assinale a opção correta.

A Em 2015, o preço do componente será superior a R$ 130,00.
B O preço do componente será sempre superior a R$ 50,00.
C Somente daqui há 9 anos o componente custará menos de um

terço do preço atual.
D A diferença entre os preços do componente em um ano e no ano

seguinte será sempre superior a R$ 8,00.
E O preço do componente nunca será inferior a R$ 60,00.

QUESTÃO 14

A autenticação dos usuários da rede local de computadores do TRE
de determinada região é feita por senhas alfanuméricas compostas
de 8 caracteres: os 3 primeiros são letras do alfabeto e os 5 últimos
são algarismos, que não podem ser repetidos. Para determinado
conjunto de usuários, o administrador dessa rede disponibilizou as
letras A, B, C, D e E e os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para a
composição de suas senhas. Nessa situação, a quantidade de
possíveis senhas disponíveis para os membros desse conjunto de
usuários é igual a 

A 31.
B 45.
C 210.
D 315.000.
E 848.925.

QUESTÃO 15

A quantidade de números diferentes que se obtém permutando de
todos os modos possíveis os algarismos do número 25.554.252 é
igual a 

A 96.
B 204.
C 280.
D 40.000.
E 40.320.

QUESTÃO 16

Uma cerimônia será realizada em um auditório e as dez cadeiras da
primeira fila serão ocupadas por dez autoridades convidadas que
confirmaram suas presenças. Por ordem de chegada, o primeiro
convidado poderá ocupar qualquer uma das dez cadeiras e cada um
dos outros, ao sentar-se, deverá ocupar uma cadeira ao lado de
algum convidado já sentado. Nessa situação, o número de modos
possíveis de esses convidados ocuparem os dez lugares na primeira
fila é igual a

A 512.
B 1.024.
C 2.400.
D 4.800.
E 5.120.

RASCUNHO
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QUESTÃO 17

Uma pesquisa realizada com um grupo de 78 pessoas acerca de suas
preferências individuais de lazer nos finais de semana, entre as
opções caminhar no parque, fotografar e ir ao cinema, revelou que

< 26 preferem caminhar no parque;
< 19 preferem ir ao cinema;
< 12 preferem caminhar no parque e ir ao cinema;
< 8 preferem fotografar e caminhar no parque;
< 5 preferem fotografar e ir ao cinema;
< 2 preferem as três opções; 
< 20 não preferem nenhuma dessas três opções.

Nessa situação, a quantidade desses indivíduos que preferem
fotografar mas não gostam de ir ao cinema nem de caminhar no
parque nos finais de semana é igual a

A 10.
B 12.
C 15.
D 25.
E 29.

QUESTÃO 18

Gilberto, gerente de sistemas do TRE de determinada região, após
reunir-se com os técnicos judiciários Alberto, Bruno, Cícero, Douglas
e Ernesto para uma prospecção a respeito do uso de sistemas
operacionais, concluiu que:

< se Alberto usa o Windows, então Bruno usa o Linux;
< se Cícero usa o Linux, então Alberto usa o Windows;
< se Douglas não usa o Windows, então Ernesto também não

o faz;
< se Douglas usa o Windows, então Cícero usa o Linux. 

Com base nessas conclusões e sabendo que Ernesto usa o Windows,
é correto concluir que

A Cícero não usa o Linux.
B Douglas não usa o Linux.
C Ernesto usa o Linux.
D Alberto usa o Linux.
E Bruno usa o Linux.

QUESTÃO 19

Com base nas regras da lógica sentencial, assinale a opção que
corresponde à negação da proposição “Mário é contador e Norberto
é estatístico.”

A Se Mário não é contador, então Norberto não é estatístico.
B Mário não é contador e Norberto não é estatístico.
C Se Mário não é contador, então Norberto é estatístico.
D Se Mário é contador, então Norberto não é estatístico.
E Se Mário é contador, então Norberto é estatístico.

QUESTÃO 20

Considerando-se a sequência de números naturais , em
que  e, recursivamente, , para todo é correto
afirmar que o termo  é igual a

A 27.
B 162.
C 511.
D 1.034.
E 2.039.

RASCUNHO
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Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: RI-TRE/MA = Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; STF = Supremo Tribunal Federal; TRE =
Tribunal Regional Eleitoral; TRE/MA = Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; TSE = Tribunal Superior Eleitoral.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A técnica LIFO (last in first out), utilizada em
programação estruturada, é fundamentada no conceito de

A pilha.

B loop.

C fila.

D ponteiro.

E array.

QUESTÃO 22

Acerca de linguagens de programação, julgue os itens a
seguir.

I Em qualquer linguagem de programação moderna,
uma variável do tipo inteira normalmente utiliza 10
bytes de memória.

II Uma variável booleana pode ter dois valores:
verdadeiro ou falso.

III Uma variável do tipo char armazena números reais e
ocupa normalmente 5 bytes por variável declarada.

IV O conteúdo de uma variável do tipo real pode ser
sobrescrito.

V Uma variável do tipo string pode conter uma
sequência de caracteres.

Estão certos apenas os itens

A I, II e III.

B I, II e V.

C I, IV e V.

D II, III e IV.

E III, IV e V.

QUESTÃO 23

Julgue os seguintes itens, a respeito de conceitos de
programação orientada a objeto.

I As classes descrevem apenas os tipos de dados que
compõem os objetos.

II Objetos são instâncias de uma mesma classe.
III Métodos são as ações que os objetos podem exercer.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 24

Na programação orientada a objetos, o mecanismo pelo qual uma classe
pode se estender a outra, aproveitando seus comportamentos, é
denominado

A encapsulamento.
B herança.
C polimorfismo.
D junção.
E relacionamento.

QUESTÃO 25

Em um banco de dados Microsoft SQL Server 2005, existe
uma tabela denominada produtos, que possui, entre outros, um campo
de nome valor para armazenar o preço de venda de diferentes
produtos. Os preços dos produtos são R$ 170,00, R$ 180,00, R$ 195,00
e R$ 280,00. A tabela deve ser atualizada tal que, no campo valor,
nenhum produto deverá possuir preço menor que R$ 195,00, e não pode
haver redução de preço nos produtos. 

Assinale a opção que apresenta corretamente o comando SQL que
permite realizar a atualização na tabela descrita acima.

A update produtos set valor = 195
B update produtos set valor = 195 where valor < 195
C update produtos set valor = 195 where valor <= 195
D update produtos set valor = 195 where valor = 195
E update produtos set valor = 195 where valor >= 195

RASCUNHO
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QUESTÃO 26

Pedido

Nome_produto Data_saida Valor_produto

giz de cera 4/5/2009 15,00

mochila 4/5/2009 120,00

estojo 5/5/2009 10,00

caixa lápis de cor 6/5/2009 12,00

calculadora financeira 6/5/2009 170,00

Considerando que o esquema e o conteúdo da tabela de nome
Pedido acima fazem parte de um banco de dados relacional,
nesse caso, os comandos Microsoft SQL Server 2005 capazes de
somar os valores dos produtos com data de saída em 4/5/2009
incluem 

I SELECT SUM(Valor_produto) as valor FROM
N o t a _ f i s c a l  w h e r e
Data_saida=convert(DATETIME,'2009/05/04',10

2).
II SELECT SUM(Valor_produto) AS valor,

Data_saida FROM Nota_fiscal GROUP BY

Data_saida ORDER BY Data_saida.
III SELECT SUM(Valor_produto) AS valor,

Data_saida FROM Nota_fiscal WHERE
(DATEPART(YEAR, Data_saida) = '2004') AND
(DATEPART(MONTH, Data_saida) = '12') AND
(DATEPART(DAY, Data_saida) = '01') GROUP BY

Data_saida.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 27

SELECT SUM(quantidade_residuo) AS quantidade,
data_movimento FROM movimento_residuo WHERE
(quantidade_residuo >= 500) AND
(quantidade_residuo <= 10000) GROUP BY
quantidade_residuo, data_movimento ORDER BY
data_movimento

Considerando o código SQL acima, é correto afirmar que,
segundo a funcionalidade e categoria, os comandos SELECT, SUM,
FROM, > e AND podem ser classificados, respectivamente, como

A de manipulação de dados, função de agregação, cláusula,
operador relacional e função de agregação. 

B de manipulação de dados, função de agregação, cláusula,
operador relacional e operador lógico. 

C de manipulação de dados, operador lógico, operador
relacional, operador lógico e operador lógico. 

D de definição de dados, cláusula, cláusula, operador
relacional e operador relacional. 

E de definição de dados, função de agregação, cláusula,
operador lógico e operador lógico. 

QUESTÃO 28

Julgue os itens seguintes, a respeito da linguagem de
programação Java, criada pela Sun Microsystems, e voltada para
o desenvolvimento de aplicações usadas na Internet.

I O compilador Java gera código para uma máquina
hipotética.

II O código-objeto gerado pela compilação de um programa
Java é portável para diferentes arquiteturas e sistemas
operacionais.

III Para que qualquer código Java possa ser executado em um
computador, sem a necessidade de recompilação, é
necessária a existência de uma implementação da máquina
virtual Java no computador.

Assinale a opção correta. 

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas os itens I e III estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 29

Para definição e manipulação de uma exceção em Java, devem
constar no programa, obrigatoriamente, os termos

A try e catch.
B try e finally.
C finally e catch.

D finally e retry.
E try e retry.

QUESTÃO 30

Um objeto de exceção possui, na linguagem Java, o método

A Getfor( ).
B Getchvar( ).
C Getprior( ).
D Getsign( ).
E getMessage( ).

QUESTÃO 31

public class Main {
    /**
    * @param args
    */
    public static void main(String[] args) {
        int a = 1+3/2;
        System.out.println(a);

Ao se executar o trecho de código acima, escrito em Java, será
obtido como resultado

A 2,5. 
B 2,0.
C 1.
D tipo inválido.
E erro de compilação.
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QUESTÃO 32

As aplicações no Delphi são construídas por meio de
elementos de software denominados componentes. Os
exemplos de componentes invisíveis no Delphi não incluem

A os campos para edição de texto.
B os controladores de interface serial.
C os timers.
D a conexão com banco de dados.
E os sockets para comunicação via protocolo TCP/IP.

QUESTÃO 33

var 
  x : integer;
  y : integer;

  begin 
     x := 1;
     y := x+1;

       while(x<> 2) do
         begin
            inc(x);
            inc(y);
        end;
   writeln(y);
   readln;
  end.

Caso o trecho de código acima, escrito em Delphi, seja
compilado e executado, a saída será

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

QUESTÃO 34

<script>
var texto = window.confirm("Escolha uma...")
window.alert ("Você selecionou: " + texto)
</script>

O script em Java apresentado acima

A cria uma página HTML contendo a variável confirm, do
tipo alert, cujo conteúdo está entre parênteses.

B cria uma página CSS contendo a variável confirm, do
tipo alert, cujo conteúdo está entre parênteses.

C mostra uma caixa de diálogo do tipo confirm e, em
seguida, em outra caixa de diálogo do tipo alert, mostra
o conteúdo da variável que devolveu a primeira caixa de
diálogo.

D apaga todas as possíveis caixas de diálogo do tipo
confirm e cria uma caixa de diálogo do tipo alert
contendo a variável texto.

E cria uma página de texto com uma variável tendo como
conteúdo a caixa de texto alert e valor dado pelo rótulo
Você selecionou:.

QUESTÃO 35

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">

<html>

<body>

<h2>Meus Filmes</h2>

<table border="1">

<tr bgcolor="#9acd32">

<th>Título</th>

<th>Ator Principal</th>

</tr>

<xsl:for-each select="filmes/dados">

<tr>

<td><xsl:value-of select="titulo"/></td>

<td><xsl:value-of

select="atorprincipal"/></td>

</tr>

</xsl:for-each>

</table>

</body>

</html>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Considerando o trecho de código acima apresentado, assinale a
opção correta.

A O código, escrito em XSLT, necessita de um arquivo CSS que

contenha, no mínimo, um javascript que modifique a tabela com
as tags titulo e atorprincipal para gerar uma tabela de

saída informando o conteúdo das tags processadas.

B Para funcionar corretamente, esse código, escrito em XML,

necessita de um arquivo XSTL que contenha, no mínimo, as
tags filmes e dados. Por sua vez, na tag de dados, devem

existir tags de titulo e atorprincipal em CSS para gerar

uma tabela de saída informando o conteúdo das tags

processadas.

C Para funcionar corretamente, esse código, escrito em HTML,

necessita de um arquivo XML que contenha, no mínimo, as tags

XSLT filmes e dados. Por sua vez, na tag de dados, devem

existir tags de titulo e atorprincipal em CSS para gerar

uma tabela de saída informando o conteúdo das tags

processadas.

D Para funcionar corretamente, esse código, escrito em XSLT,

necessita de um arquivo XML que contenha, no mínimo, as tags

XML filmes e dados. Por sua vez, na tag de dados, devem

existir tags de titulo e atorprincipal para gerar uma

tabela de saída informando o conteúdo das tags processadas.

E O código, escrito em XSLT/javascript, necessita, para funcionar
corretamente, de um arquivo HTML que contenha, no mínimo,

as linhas filmes e dados. Por sua vez, na linha de dados,

devem existir variáveis com o nome titulo e

atorprincipal para gerar uma tabela de saída informando o

conteúdo das tags processadas.



UnB/CESPE – TRE/MA Caderno Y

Cargo 6: Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Programação de Sistemas – 10 –

QUESTÃO 36

<xml version="1.0">

<xs:schema

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

targetNamespace="http://www.w3schools.com"

xmlns="http://www.w3schools.com"

elementFormDefault="qualified">

<xs:element name="note">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element name="to" type="xs:string"/>

      <xs:element name="from" type="xs:string"/>

      <xs:element name="heading" type="xs:string"/>

      <xs:element name="body" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

No código acima, a primeira linha está sintaticamente incorreta. Nessa

situação, assinale a opção que contém essa linha de código

sintaticamente correta.

A <“xml version="1.0"”>

B <//xml version="1.0"//>

C <!’xml version="1.0"’!>

D <@xml version="1.0"@>

E <?xml version="1.0"?>

QUESTÃO 37

O teste do software tem a finalidade de fornecer informações acerca da

qualidade do software em relação ao contexto em que ele deve operar.

Os testes de software incluem a técnica denominada

I caixa preta. 

II caixa branca. 

III caixa cinza. 

IV teste de integração. 

V teste de sistema.

A quantidade de itens certos é igual a

A 0.

B 1.

C 2.

D 3.

E 4.

QUESTÃO 38

Com relação a gerência de projetos, assinale a opção
incorreta.

A O objetivo do planejamento do projeto (project

planning) é estabelecer e manter planos que definem
as atividades do projeto. 

B Os riscos são identificados ou descobertos e
analisados para suportar o planejamento do projeto.
Esta prática específica deverá ser estendida a todos os
planos que afetam o projeto para assegurar que está
ocorrendo a comunicação apropriada entre todos os
stakeholders relevantes sobre os riscos identificados.

C A identificação e análise de riscos no planejamento do
projeto normalmente incluem: identificar riscos;
analisar os riscos para determinar o impacto, a
probabilidade de ocorrência e o período de tempo no
qual os problemas têm maior probabilidade de ocorrer;
e priorizar riscos.

D O orçamento e o cronograma do projeto são
embasados nas estimativas desenvolvidas e asseguram
que a alocação de orçamento, complexidade das
tarefas e dependências entre as tarefas estejam sendo
tratadas apropriadamente.

E O planejamento de engenharia de sistemas não se
preocupa em detalhar as atividades de trabalho e os
produtos de trabalho do esforço técnico integrado em
todo o projeto.

QUESTÃO 39

Julgue os seguintes itens, relativos a caso de uso.

I Os casos de uso podem ser aplicados para captar o
comportamento pretendido do sistema que está sendo
desenvolvido, sem ser necessário especificar como
esse comportamento é implementado.

II Os casos de uso fornecem uma maneira para os
desenvolvedores chegarem a uma compreensão
comum com os usuários finais do sistema e com os
especialistas.

III Os casos de uso servem para validar a arquitetura e
para verificar o sistema à medida que ele evolui
durante seu desenvolvimento.

IV Um caso de uso envolve a interação dos atores com o
sistema.

A quantidade de itens certos é igual a

A 0.

B 1.

C 2.

D 3.

E 4.
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QUESTÃO 40

Em UML (unified modeling language), os diagramas estruturais

são organizados em função dos principais grupos de itens

encontrados na modelagem de um sistema. Os diagramas

estruturais em UML não incluem o diagrama de

A classes.

B caso de uso.

C componentes.

D estrutura composta.

E objetos.

QUESTÃO 41

O sistema eleitoral brasileiro contempla o voto em urna

eletrônica, na forma disciplinada na Lei Eleitoral. A esse respeito,

assinale a opção correta.

A Na urna eletrônica, em uma eleição municipal, vota-se

inicialmente para o cargo de prefeito.

B O voto em trânsito é permitido apenas aos candidatos e

militares em serviço.

C O voto em trânsito é permitido aos eleitores portadores de

necessidades especiais.

D No regime legal da urna eletrônica, não se admite o voto em

trânsito.

E A urna eletrônica impede o voto em legenda partidária.

QUESTÃO 42

Considerando que seis partidos políticos, PMDB, DEM, PTB,

PDT, PT e PPS, participem de uma eleição municipal na qual

PMDB, DEM e PSB estejam coligados nas eleições para prefeito,

e PDT, PT e PPS componham outra coligação também para

prefeito, assinale a opção correta quanto à situação legal das

eleições para vereador.

A PMDB, DEM e PT poderão se coligar nas eleições para a

câmara municipal. 

B As coligações para vereador deverão ser idênticas àquelas

para prefeito.

C Serão admitidas coligações para vereador entre os partidos

coligados nas eleições para prefeito.

D Cada partido deverá escolher, entre quaisquer dos demais,

o aliado na eleição para vereador, devido ao fim da

verticalização.

E O partido do candidato a prefeito não poderá coligar-se para

vereador, em face da fidelidade partidária.

QUESTÃO 43

Quanto à competência e às atribuições dos tribunais e dos juízes

eleitorais, assinale a opção correta.

A Julgar conflito de jurisdição entre juízes eleitorais é matéria

de competência do TRE.

B Em caso de crime eleitoral cometido por juiz eleitoral, a

competência para julgamento é do tribunal de justiça.

C Cabe ao TRF, em alguns casos, julgar recurso contra decisão

de juiz eleitoral denegatória de habeas corpus.

D Em caso de arguição de suspeição de membro de TRE, a

competência primária é do TSE.

E O registro de candidatos a cargos eletivos do Congresso

Nacional cabe ao TSE.

QUESTÃO 44

Ao alistar-se como eleitor, o cidadão deve cumprir requisitos

legais e regulamentares exigidos pelo TSE. A esse respeito,

assinale a opção correta.

A Para que um cidadão do sexo masculino, maior de 18 anos

de idade, casado, possa se alistar como eleitor, é suficiente

a identificação mediante certidão de casamento extraída do

registro civil.

B A duplicidade de alistamento eleitoral importa irregularidade

civil punida com multa.

C Em caso de irregularidade no alistamento, qualquer eleitor

é parte legítima para requerer ao juiz eleitoral a abertura de

investigação.

D Em caso de duplicidade, a competência para julgamento de

ilícito penal é do juiz eleitoral do lugar onde ocorreu a

primeira inscrição.

E As inscrições canceladas devem ser excluídas do cadastro

antes da eleição subsequente.

QUESTÃO 45

Raimundo, servidor público estadual removido para a capital do

estado, é eleitor alistado em cidade do interior. Ao requerer a

transferência do título, Raimundo deve

A comprovar o alistamento eleitoral primário, realizado na

cidade do interior há mais de um ano.

B pedir novo alistamento, até seis meses antes da eleição

subsequente.

C apresentar ao cartório eleitoral o título e a prova de quitação

eleitoral.

D comprovar a residência no novo domicílio por pelo menos

três meses.

E apresentar termo de autorização expressa do superior

hierárquico na administração pública.
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QUESTÃO 46

No que concerne às informações que constam do cadastro dos

eleitores na justiça eleitoral, assinale a opção correta.

A As informações do cadastro eleitoral são reservadas,

acessíveis aos juízes eleitorais ou ao interessado, mediante

decisão judicial fundamentada.

B O eleitor quite com a justiça eleitoral pode requerer certidão

de quitação em sua zona eleitoral, sendo vedada sua

expedição em zona eleitoral diversa.

C Ao juiz eleitoral é defeso fornecer informações do cadastro

senão ao próprio eleitor.

D A divulgação de estatísticas do eleitorado é admitida, desde

que estejam disponíveis em meio magnético.

E Informações de caráter pessoal dos eleitores somente são

disponíveis aos partidos políticos.

QUESTÃO 47

Com o propósito de coibir fraudes, o TSE pode determinar a

revisão do eleitorado de uma zona eleitoral ou mesmo de um

município inteiro. A respeito desse assunto, assinale a opção

correta.

A Na situação em apreço, o Poder Judiciário somente age

mediante provocação, em razão do princípio da inércia do

juiz.

B Cabe exclusivamente ao Ministério Público Eleitoral

provocar a ação judicial que determine a revisão do

eleitorado.

C É vedado ao tribunal eleitoral cancelar inscrição de eleitor

que não se apresente à revisão, em face do princípio da

presunção de inocência.

D É descabida a revisão eleitoral em razão de transferência de

eleitores.

E O TSE deve determinar a revisão ou a correição, de ofício,

quando o eleitorado for superior a 65% da população

projetada para aquele ano pelo IBGE. 

QUESTÃO 48

Josué teve os seus direitos políticos suspensos mediante

decisão judicial. Posteriormente, sua condição foi alterada e ele

pretendeu novo alistamento eleitoral.

Diante dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

A A regularização da situação de Josué deve ser procedida, de

ofício, pelo órgão judicial que decretou a perda.

B Caso se tratasse de perda de direitos políticos, e não de

suspensão, competiria ao juiz eleitoral comunicar acerca da

reaquisição ou do restabelecimento dos direitos políticos do

eleitor.

C Cabe ao Ministério da Justiça comunicar acerca da

reaquisição ou do restabelecimento dos direitos políticos de

Josué.

D A sentença judicial presta-se para comprovar o

restabelecimento dos direitos políticos de Josué.

E Caso Josué tivesse se recusado a prestar o serviço militar

obrigatório, então seria vedada a reaquisição de seus direitos

políticos.

QUESTÃO 49

Não constitui hipótese de provimento em cargo público 

A a nomeação.

B a reintegração.

C a transferência.

D o aproveitamento.

E a promoção.

QUESTÃO 50

Jorge, servidor público de carreira, foi aposentado por

invalidez em dezembro de 2005. No mês de março de 2009,

Jorge foi submetido a uma junta médica oficial, que considerou

insubsistentes os motivos para a sua aposentadoria por invalidez

e sugeriu o imediato retorno do servidor à ativa. 

Nessa situação hipotética, no retorno de Jorge à ativa, ocorre

A readaptação.

B reversão.

C reintegração.

D recondução.

E remoção.
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QUESTÃO 51

O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, denomina-se

A remuneração.

B vantagem pecuniária.

C salário.

D indenização.

E comissão.

QUESTÃO 52

O auxílio-moradia pago pela administração pública

A é incorporado ao vencimento do servidor após 3 anos de

recebimento ininterrupto.

B é incorporado ao vencimento do servidor imediatamente

após ser concedido.

C é incorporado ao vencimento do servidor apenas quando

pago em caráter definitivo e irrevogável. 

D não é incorporado ao vencimento do servidor, por ser pago

apenas em caráter transitório.

E não é incorporado ao vencimento do servidor, por ter caráter

indenizatório.

QUESTÃO 53

José, servidor público federal, é casado com Maria e

reside em São Luís – MA. Maria foi eleita deputada federal e, por

esse motivo, transferiu sua residência para Brasília. José requereu

a licença por motivo de afastamento do cônjuge, para

acompanhar sua esposa em Brasília.

Nessa situação hipotética, a licença será por prazo

A indeterminado e remunerada nos primeiros seis meses.

B indeterminado e remunerada durante todo o período da

licença.

C determinado de quatro anos e sem remuneração.

D indeterminado e sem remuneração.

E determinado de um ano e com remuneração integral.

QUESTÃO 54

Considerando que um servidor público federal, residente em São

Luís – MA, onde exerce seu cargo efetivo, tenha sido eleito

vereador no município de Alcântara, assinale a opção correta.

A Havendo compatibilidade de horários, é possível que o

servidor cumule as duas funções, porém deve optar pela

remuneração que deseja receber: ou a remuneração do cargo

efetivo, ou as vantagens do cargo eletivo.

B Havendo compatibilidade de horários, é possível que o

servidor acumule as duas funções, recebendo as vantagens

do cargo de vereador e a remuneração do cargo efetivo.

C Ainda que exista compatibilidade de horários, se o servidor

optar por exercer o cargo eletivo, deve, necessariamente,

pedir afastamento, sem remuneração, do cargo efetivo.

D A Lei n.o 8.112/1990 veda expressamente qualquer

acumulação de cargos.

E O servidor não pode acumular os cargos de vereador com o

de servidor público em São Luís – MA, pois deve,

necessariamente, transferir sua residência para outro

município, caso opte por exercer o mandato eletivo.

QUESTÃO 55

Se dois servidores públicos federais discutirem na repartição

pública em que trabalham e, nessa discussão, um deles, exaltado,

agredir fisicamente o outro, tal atitude poderá acarretar, para o

agressor, a penalidade administrativa de

A advertência.

B suspensão.

C demissão.

D prestação de serviços sociais.

E multa em favor do servidor agredido.

QUESTÃO 56

A penalidade de cassação de aposentadoria de um servidor

concursado do Senado Federal deve ser aplicada pelo 

A presidente da República.

B ministro da Justiça.

C ministro presidente do STF.

D presidente do Senado Federal.

E presidente da Câmara dos Deputados.
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QUESTÃO 57

Em relação à composição e organização do TRE/MA, julgue

os itens a seguir, conforme dispõe o RI-TRE/MA, de acordo

com a Resolução n.º 1.533/1997, alterada pela Resolução

n.º 3.597/2001.

I Na composição do TRE/MA, não há juízes de direito

oriundos do tribunal de justiça do estado. 

II A escolha dos suplentes ocorre pelo mesmo processo em que

são escolhidos os membros do TRE/MA.

III Nada impede que avô e neto sejam membros do TRE/MA,

servindo ao mesmo tempo, desde que sejam de classes

diferentes. 

IV O TRE/MA é composto, entre outros, pelo juiz federal

escolhido pelo TRF competente.

V A escolha do presidente do TRE/MA recai sobre o

desembargador indicado pelo presidente do TSE.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e V.

E IV e V.

QUESTÃO 58

De acordo com o RI-TRE/MA, assinale a opção correta.

A Compete ao TRE/MA processar e julgar originariamente os

crimes eleitorais cometidos por juízes de direito, promotores

de justiça, deputados estaduais e prefeitos municipais.

B Compete ao presidente do TRE/MA presidir inquérito

administrativo determinado pelo tribunal contra juízes

eleitorais, sugerindo, se for o caso, a aplicação de penas de

advertência, censura, suspensão por até trinta dias ou

destituição da função eleitoral, assegurando-se a ampla

defesa.

C No inquérito administrativo para apurar falta grave de

escrivão do cartório eleitoral, encerrada a instrução e aberto

o prazo à defesa, o acusado tem o prazo de cinco dias para

apresentar alegações.

D A Procuradoria Regional Eleitoral deve ser exercida pelo

procurador da República designado pelo presidente

da República.

E O vice-presidente do TRE/MA é substituído, em suas faltas

e seus impedimentos, pelo corregedor regional eleitoral.

QUESTÃO 59

No que se refere à ordem do serviço no TRE/MA, consoante

dispõe o RI-TRE/MA, assinale a opção correta.

A Todos os feitos em andamento no TRE/MA, exceto aqueles

em andamento na corregedoria, tramitam pela Secretaria

Judiciária, a quem compete o registro de todos os atos

praticados.

B Quando o relator for declarado impedido de funcionar no

feito, não haverá redistribuição do processo, caso em que

será convocado seu suplente.

C Durante os meses de janeiro e julho, o TRE/MA suspende

suas sessões ordinárias, reunindo-se apenas

extraordinariamente.

D Serve como secretário das sessões o técnico judiciário que

for designado pelo relator do processo.

E São solenes e públicas as sessões destinadas ao julgamento

de exceção de suspeição e impedimento de seus membros ou

juízes eleitorais.

QUESTÃO 60

Com relação ao que dispõe o RI-TRE/MA a respeito da ordem do

serviço no tribunal, assinale a opção correta.

A O TRE/MA pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou

ato do poder público pelo voto de dois terços de seus juízes.

B Têm prioridade para julgamento processos de natureza

disciplinar, requisição de servidor, providências de

correição, inspeção, escala de férias e de substituição de

juízes.

C Todos os feitos processados no TRE/MA têm um revisor.

D Deve ser designado outro relator para o processo quando

este for vencido em preliminar que não ponha termo ao

julgamento.

E É inadmissível sustentação oral pelas partes por ocasião

do julgamento de embargos de declaração, agravos

regimentais, conflitos de competência, consultas ou exceções

de suspeição e impedimento.




