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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Internet: <www.meupalco.com.br>.

A figura acima ilustra a disposição de diagramas polares

característicos de alguns microfones. As suas diversas combinações

tornam possível controlar o processo de sonorização ou registro

sonoro. Esse processo pode ser implementado mediante o uso dos

princípios de construção, transdução e classificação quanto à

directividade.

Com relação aos microfones e suas diversas características, assinale

a opção correta.

A Ao se utilizar um microfone de alta qualidade nos sistemas de

sonorização e monitoração, é completamente dispensável o uso

de equalizadores.

B O efeito de reverb pode ser obtido utilizando-se microfones

omnidirecionais em salas com formato de quadrados. Nesse

ambiente, o som é reproduzido por um alto-falante e refletido

nas paredes e captado no meio ou em uma outra extremidade

da sala. 

C Os microfones com características omnidirecionais são

bastante sensíveis a sons vindos de todas as direções. Por isso,

o uso desse tipo de microfone deve ser evitado em ambientes

de baixa reverberação controlados acusticamente.

D Como o compressor produz mascaramento e mudanças no

timbre de voz, seu uso em um microfone é contraindicado para

registro sonoro ao vivo.

E Suponha que um palestrante esteja utilizando um microfone

cardioide e um único retorno localizado bem à sua frente.

Nesse caso, a característica polar do microfone é apropriada

para evitar a microfonia.

QUESTÃO 27

Internet: <blogdoaudio.wordpress.com>.

Os gravadores analógicos, antecessores dos gravadores

digitais, foram o meio tecnológico dominante em boa parte do

século XX. Para a fita magnética registrar com qualidade a

gravação, é necessário que ela proporcione uma boa resposta de

frequência.

P. Zuben. Música e Tecnologia: o som e seus novos instrumentos. São

Paulo: Irmãos Vitale, 2004, p. 47 (com adaptações).

Acerca do processo de gravação e reprodução de sons e do sinal

elétrico característico do som, assinale a opção correta.

A Os microfones e gravadores utilizados atualmente são todos

digitais. No processo digital, as ondas sonoras são captadas e,

logo em seguida, convertidas em sinais digitais. Esse processo

é mais simples que o analógico, pois desde o processo de

transdução até a gravação final não há sinal elétrico analógico

envolvido.

B Nos gravadores analógicos, há apenas uma cabeça conjugada,

que apaga e grava, mas não permite reprodução. Nesses tipos

de gravadores, a reprodução deve ser feita utilizando-se outro

aparelho específico acoplado no sistema.

C A cabeça reprodutora do gravador de rolo serve para ler os

padrões magnéticos da fita e tem a capacidade de reconstruir

o sinal de áudio. O alto-falante no final da linha responde às

voltagens flutuantes vibrando de forma a recriar a onda de som

original.

D No registro sonoro, o sinal elétrico (tensão) não reproduz

diretamente o som original.

E Para reproduzir com qualidade o som gravado em uma fita

magnética, o gravador de rolo deve ser regulado na menor

velocidade possível.



UnB/CESPE – AL/ES

 – 7 –

QUESTÃO 28

Nos CDs e DVDs, os especialistas em produção de sons sobrepõem
à gravação frequências que estão acima da nossa capacidade de
percepção. Os sons com essas características induzem sensações
consideradas sinestésicas, como o prazer ao escutar uma música
pura, cristalina e mais atrativa ao público. Com relação a sons,
assinale a opção correta.

A Apenas o som analógico e o som digital são diretamente
captados pelo ouvido humano.

B Mesmo os sons que estão acima da nossa capacidade de
percepção auditiva, como os inseridos nas mídias digitais,
causam uma superposição de vibrações da membrana basilar.
É por isso que, para serem captados corretamente, mediante
adequado tratamento, torna-se necessário elevar o nível desses
sons.

C A utilização dos infrassons e dos ultrassons é restrita a áreas
específicas da medicina.

D O ser humano é incapaz de ouvir os infrassons e ultrassons;
entretanto, esses tipos de som afetam o cérebro humano,
ativando a produção de substâncias como a endorfina, a qual
é capaz de aliviar o estresse e a ansiedade.

E Os dois ouvidos humanos, quando funcionando de forma
adequada, captam o som de forma única e omnidirecional, sem
diferença de intensidade, e ao mesmo tempo. Esse fato justifica
a percepção espacial do som pelo ser humano, tornando a
audição possível.

QUESTÃO 29

A respeito de noções de captação e edição de áudio e vídeo e
noções básicas de operação de câmera de vídeo e enquadramento,
assinale a opção correta.

A O plano geral aberto (PGA) é utilizado para mostrar a ação do
ator quando este precisa desenvolver cena que requeira um
espaço cênico bastante reduzido em comparação à maioria dos
outros espaços que normalmente são utilizados.

B O dolly é o artifício utilizado quando se quer aproximar ou
afastar o objeto no espaço cênico em relação à câmera.

C O editor de imagens é o profissional responsável por selecionar
as cenas gravadas dos produtos finalizados. É dispensável a
presença desse profissional no registro de um produto
audiovisual, já que ele não responde pela narrativa e dinâmica
da produção audiovisual.

D O denominado plano próximo (PP), utilizado, por exemplo, em
produção jornalística de TV, é empregado para enquadrar a
pessoa do busto para cima, dando mais ênfase assim ao
apresentador (jornalista ou âncora).

E Nas externas de TV, a gravação do áudio, qualquer que seja
ele, somente é possível se a captação for realizada por
microfone shot gun e um gravador digital que registre todas as
informações em 16 bits e frequência de 44.1 kHz. Para o
técnico que fará a edição, a taxa de amostragem (sample rate)
do sinal de áudio que está sendo registrado é indiferente, já
que, no processo de edição, a sincronia será preservada.

QUESTÃO 30

Com relação a noções básicas de eletricidade, assinale a opção

correta.

A Determinado chuveiro elétrico dissipa 1.000 watts de potência

média quando alimentado por uma fonte de tensão senoidal

com 141,5 volts de pico se a fonte alternada for substituída por

uma fonte de corrente contínua (CC), a tensão CC deverá ser

igual a 110 volts para que esse chuveiro dissipe a mesma

potência média de 1.000 watts.

B Considere que um circuito eletrônico de potência seja

alimentado por uma fonte que gere onda quadrada de corrente

com amplitude igual a 1 ampere. Nessa situação, caso se utilize

um alicate amperimétrico de verdadeiro valor eficaz (True-

RMS) para medir essa corrente, o valor eficaz indicado deve

corresponder a 1 ampere.

C No Sistema Internacional de Unidades, distinguem-se duas

classes de unidades de medida: as unidades de base, como, por

exemplo, o tesla (unidade de indução magnética), e as unidades

derivadas, como o ampere (unidade de corrente).

D O símbolo a seguir representa um motor desconectado da rede

elétrica.

M

E Circuitos elétricos de corrente alternada de regime permanente

que contenham indutores, resistores e capacitores não podem

ser solucionados por meio das técnicas de solução de circuitos

de corrente contínua, mesmo com notação fasorial.

QUESTÃO 31

Ainda com relação a noções básicas de eletricidade, assinale a

opção correta.

A Se um alto-falante com módulo de impedância de entrada igual

a 10 S for ligado no secundário de um transformador de sinal

ideal, com entrada de 110 volts e saída de 11 volts, a carga

refletida no primário será igual a 100 S.

B Entre as diversas vantagens de um motor de corrente contínua

em relação a um de indução estão a sua maior robustez e o seu

processo de comutação mecânica, para o qual não há

limitações de corrente e tensão.

C Relés de sobrecarga são utilizados em motores para acionar o

seu sistema de desligamento sempre que a tensão de

alimentação do motor é superior à nominal.

D O sentido de rotação de motores elétricos trifásicos definido

pelo fabricante não pode ser invertido pelo usuário.

E Entre outros objetivos, o aterramento de sistemas elétricos ou

eletrônicos visa prover segurança a equipamentos e pessoas,

melhorar a acústica e escoar cargas estáticas. 
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QUESTÃO 32

Considerando os conhecimentos básicos de eletricidade, assinale a

opção correta.

A Um campo magnético variável incidindo sobre uma espira

pode induzir nela uma corrente elétrica, ao passo que uma

corrente, variável ou não, circulando em um fio produz campo

magnético concêntrico a ele.

B Erros de medição sistemáticos, geralmente responsáveis pela

variação dos resultados das medidas em observações repetidas,

decorrem de fatores que não podem ser controlados.

C A utilização de tecnologia analógica é preferível à de

tecnologia digital nos casos em que há necessidade de maior

precisão e exatidão, maior imunidade a ruídos e maior

integração de circuitos.

D Se um circuito R-L paralelo, em que R = ! S, L = 1/314 Henry

e B = 3,14, for alimentado por uma fonte senoidal com 50 Hz

de frequência, então a sua impedância equivalente será igual a

1+j1 S. 

E Ocorrem correntes de sequência zero em circuitos trifásicos

sempre que há um desequilíbrio de carga.

QUESTÃO 33

À luz dos conhecimentos básicos de eletricidade, assinale a opção

correta.

A Supondo-se que uma carga resistiva de um sistema trifásico

seja ligada em triângulo e que a amplitude da corrente de linha

que alimenta essa carga seja igual a I, é correto afirmar que, se

essa carga for ligada em estrela, a corrente de linha não sofrerá

alteração.

B O procedimento de partida estrela-triângulo é utilizado para o

acionamento de geradores trifásicos com o objetivo de reduzir

a tensão de excitação do campo durante a partida do gerador.

C Supondo-se que, em um primeiro experimento, um circuito

eletrônico seja alimentado adequadamente por uma fonte CA

em 60 Hz, e que, em um segundo, seja alimentado por uma

fonte CC, é correto afirmar que os módulos de X e de R de

uma impedância equivalente na frequência industrial desse

circuito podem ser medidos por um voltímetro e um

amperímetro.

D O símbolo a seguir, presente em painéis de instrumentos de

medidas analógicas, representa o tempo — em segundos — em

que a isolação do equipamento suporta uma tensão de prova

de 1 kV.

2

E A relação entre a tensão entre fases e a tensão fase-neutro de

um sistema trifásico equilibrado é igual a .2

QUESTÃO 34

Em comparação ao aço, o alumínio, material muito empregado na
fabricação de embalagens e peças de equipamentos, apresenta
propriedades como 

A maior resistência à corrosão, menor densidade e maior
ductilidade.

B maior resistência à corrosão, maior densidade e maior
ductilidade.

C menor tenacidade, menor ductilidade e menor dureza.
D maior tenacidade, menor ductilidade e menor dureza.
E maior resistência à corrosão, menor densidade e maior dureza.

QUESTÃO 35

Um ensaio foi planejado para avaliar a resistência ao
impacto de um aço carbono 1020 usado em um equipamento de
laboratório. Foi retirada uma amostra do material e construído um
corpo de prova para realizar um ensaio Charpy em temperatura
ambiente. De posse do resultado, o técnico observou que o aço
deveria ser usado em baixas temperaturas, abaixo de zero grau
Celsius, além de submetido a cargas de impacto.

Conclui-se das informações apresentadas acima que a utilização
desse aço em baixa temperatura

A proporciona alterações no comportamento sob impacto,
podendo o resultado do ensaio em temperatura ambiente ser
corrigido por meio da determinação da expansão térmica linear
do material.

B proporciona alterações no comportamento sob impacto,
podendo o resultado do ensaio em temperatura ambiente ser
corrigido por meio da regulagem da altura do pêndulo da
máquina de ensaio.

C proporciona alterações no comportamento sob impacto,
devendo o ensaio ser feito para determinar-se a temperatura de
transição dútil-frágil.

D não implica alterações no comportamento sob impacto, pois o
resultado do ensaio executado na temperatura ambiente pode
ser considerado para as condições de uso.

E não implica alterações no comportamento sob impacto,
devendo o ensaio executado na temperatura ambiente ser
refeito usando-se um corpo de prova para o ensaio Izod.

QUESTÃO 36

Considerando que um empregado recém-admitido em uma empresa
tenha sido questionado por um dos membros da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (CIPA) acerca da existência, em seu
local de trabalho, de riscos à saúde e à segurança do trabalho,
assinale a opção correta.

A Caso a referida comissão seja composta apenas de
representantes do órgão empregador, não cabe ao empregado
opinar ou emitir sugestões acerca das condições de trabalho.

B Infere-se das informações apresentadas que o referido
empregado não trabalha em empresa pública, já que órgãos da
administração pública direta e indireta não podem constituir
CIPA.

C O referido empregado, ainda que tenha conhecimento da
existência de situações de riscos, não deve informá-las ao
membro da CIPA, dada a sua condição de recém-contratado.

D O empregado em questão não deve informar os riscos à CIPA,
a fim de evitar confrontar-se com a direção da empresa e com
os demais empregados.

E O referido empregado não só deve informar ao membro da
CIPA as situações de risco por ele identificadas, como também
propor sugestões de melhoria das condições de trabalho.



UnB/CESPE – AL/ES

 – 9 –

QUESTÃO 37

A respeito de amarração, sinalização e movimentação de cargas,

assinale a opção correta.

A Conforme normatização internacional, a cor verde identifica

corda composta de fibras de sisal.

B Entre os sinais visuais utilizados para a indicação, entre o

sinaleiro e o operador, dos movimentos necessários à

procedência de embarque, desembarque e movimentação de

cargas, incluem-se o sinal de início da operação, o de

translação de guindaste, o de subir os ganchos e o de parada de

emergência.

C Para a execução de um levantamento de carga seguro, deve-se

posicionar a cinta sobre os cantos agudos da carga.

D Somente especialistas em nós, como marinheiros e bombeiros,

são autorizados a fazer nós em cabos de aço.

E O funcionário deve saber estimar o peso da carga a ser elevada

caso este não esteja indicado em plaqueta, borderôs, ordem de

fabricação ou por meio de pintura. 

QUESTÃO 38

Acerca de noções gerais de saúde e segurança do trabalho, assinale

a opção correta.

A Somente em casos especiais deve o Programa de Prevenção de

Riscos Ambientais de uma instituição conter a avaliação dos

riscos e da exposição dos trabalhadores.

B O cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre

segurança e saúde do trabalho, incluídas as ordens de serviço

expedidas pelo empregador, depende exclusivamente do tipo

de atividade que o servidor exerce na organização.

C Os resultados de exames médicos e exames complementares de

diagnóstico a que os trabalhadores tenham se submetido

pertencem à empresa, que pode, ou não, informá-los aos

empregados.

D São obrigatórios a aquisição e o uso de equipamentos de

proteção individual pelo empregado.

E Todas as instituições que admitam trabalhadores como

empregados são obrigadas a elaborar e implementar Programa

de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com o objetivo de

promover e preservar a saúde dos trabalhadores.

QUESTÃO 39

Na execução de paredes em alvenaria, os tijolos de barro devem 

A ser preferencialmente macios, para facilitar o assentamento.

B ter textura heterogênea, para facilitar a aderência da argamassa.

C ter arestas e faces arredondadas.

D ser sempre furados, para melhor conforto acústico.

E ser bem cozidos e ter procedência idônea.

QUESTÃO 40

No que se refere às instalações sanitárias, assinale a opção correta.

A O ramal de esgoto tem a função de evitar o arraste da água do

desconector.

B Apesar do alto coeficiente de dilatação e da baixa resistência

mecânica, o tubo de PVC possui vantagens que justificam sua

utilização em redes de esgoto.

C Águas servidas são águas residuárias que contêm elevada

quantidade de matéria orgânica instável, putrescível e com

grande quantidade de microrganismos. 

D Os ralos com tampa hermética são também chamados de ralos

com fecho hídrico. 

E O esgoto secundário é o trecho da rede de esgoto predial

conectado ao coletor público. 

QUESTÃO 41

No procedimento de execução de concreto armado, deve-se 

A considerar que, durante o lançamento, é permitida a queda

vertical livre para alturas superiores a dois metros somente na

execução de pilares, devido à dificuldade do processo

construtivo.

B encostar a agulha na armadura, durante o adensamento

mecânico, para que a energia de vibração seja transmitida para

toda a peça estrutural.

C usar o maçarico para o corte das barras de aço, a fim de que a

montagem seja agilizada.

D utilizar fixadores ou espaçadores, para que se garanta o

cobrimento mínimo das barras de aço.

E empregar água salgada na mistura se o concreto for utilizado

em lajes de cobertura. 

QUESTÃO 42

Na reforma de um imóvel, gastou-se R$ 1.562,00 com cimento

e areia. O cimento foi comprado em sacos de 50 Kg ao preço de R$

15,20 cada saco; a areia custou R$ 70,50 o m3. Com o cimento

gastou-se  quantia superior a R$ 144,40 e inferior a R$ 159,60.

Com base nas informações acima, é correto afirmar que a

diferença entre o que se gastou com a areia e o que se gastou com

o cimento é

A inferior a R$ 1.255,00.

B superior a R$ 1.255,00 e inferior a R$ 1.260,00.

C superior a R$ 1.260,00 e inferior a R$ 1.265,00.

D superior a R$ 1.265,00 e inferior a R$ 1.270,00.

E superior a R $ 1.270,00.
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QUESTÃO 43

A respeito da organização do estado do Espírito Santo e à luz da
Constituição desse estado, assinale a opção correta.

A Entre as competências dos municípios, encontra-se a
competência legislativa para tratar sobre assunto de interesse
local e suplementar a legislação federal e estadual no que
couber, bem como legislar acerca de incorporação, anexação,
fusão e desmembramento de municípios.

B A administração pública tem o dever de revogar os próprios
atos quando contiverem vícios que os tornem ilegais, bem
como a faculdade de anulá-los por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados, em qualquer caso, os direitos
adquiridos e o devido processo legal.

C O controle dos atos administrativos deve ser exercido pelos
poderes públicos e pela sociedade civil, na forma que dispuser
a lei, assegurando-se o controle popular por meio de audiência
pública e do recurso administrativo coletivo, entre outros,
salvo em matéria de execução orçamentária, em face das
questões técnicas e peculiares do tema.

D São requisitos essenciais à validade dos atos administrativos:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência, finalidade, interesse público, motivação suficiente
e razoabilidade.

E A intervenção do estado no município somente ocorrerá
quando autorizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo ao dar provimento a representação para
assegurar observância de princípios indicados nas
Constituições Federal e estadual ou pela AL/ES para a
execução de lei estadual que esteja sendo desatendida,
competindo ao governador o efetivo cumprimento, por meio de
decreto.

QUESTÃO 44

Ainda a respeito da organização do estado do Espírito Santo, à luz
da respectiva Constituição estadual, assinale a opção correta. 

A O cálculo integral ou proporcional da aposentadoria será
feito com base na remuneração do respectivo servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, sendo vedado o
acréscimo, no cálculo do provento, do valor de vantagens,
ainda que recebidas de forma permanente.

B A estabilidade do servidor público nomeado para cargo em
provimento efetivo, em virtude de concurso público, será
efetivada após três anos de exercício. Esse servidor somente
poderá perder o cargo durante o período de aquisição da
estabilidade por sentença judicial ou sindicância.

C É vedado ao servidor público, de forma categórica, sob
pena de demissão, a participação, como proprietário, sócio ou
administrador, de empresa fornecedora de bens e serviços,
executora de obras ou que realize qualquer modalidade de
contrato, de ajuste ou compromisso com o estado.

D São permitidos ao servidor público da administração direta,
autárquica e fundacional a candidatura e o exercício de
mandato eletivo, incluindo o de dirigente sindical, garantindo-
se, em qualquer caso, o pagamento das vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo
eletivo, sendo vedada a sua exoneração ou dispensa, desde o
registro de sua candidatura, até um ano após o término do
mandato, salvo se, nos termos da lei, ele cometer falta grave.

E É garantido o direito do servidor público civil à livre
associação de classe e à sindicalização, sendo vedado
expressamente o direito de greve aos civis e aos servidores
policiais militares.

QUESTÃO 45

Com referência à organização dos poderes do estado do Espírito
Santo, segundo a respectiva Constituição estadual, assinale a opção
correta.

A Entre as competências do TCE/ES estão a de aplicar aos
responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, entre outras cominações, multa
proporcional ao vulto do dano causado ao erário, e a de
ordenar o imediato cumprimento da lei e a pronta sustação da
execução de atos ou contratos.

B A decisão do TCE/ES de que resulte imputação de débito ou
multa terá eficácia de título executivo judicial que, caso não
seja pago, será executado perante o próprio TCE/ES.

C É dever do TCE/ES prestar assessoria e orientação técnica
permanente às prefeituras e câmaras municipais, de modo a
prevenir e reparar danos ao erário.

D A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial do estado, dos municípios e das entidades da
administração direta e indireta dos seus poderes será exercida
pelo TCE/ES mediante controle externo.

E Caso conclua pela irregularidade de determinada despesa
e, por isso, solicite à respectiva autoridade governamental
esclarecimentos, mas não seja atendida ou o seja de modo
insuficiente, a comissão de fiscalização permanente específica
dos Poderes Legislativos estadual e municipais deverá requer
pronunciamento conclusivo do TCE/ES sobre a matéria. Nesse
caso, se o TCE/ES entender irregular a despesa, a referida
comissão, caso julgue que o gasto possa causar dano
irreparável ou grave lesão à economia pública, deverá propor
à AL/ES ou à câmara municipal a sustação da despesa.

QUESTÃO 46

Acerca da organização do Poder Legislativo capixaba, assinale a
opção correta à luz da sua Constituição.

A As CPIs, que têm poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento
interno da AL/ES, são criadas mediante requerimento de um
terço dos seus membros para apurar irregularidades, podendo
os fatos justificadores da criação da CPI ser determinados no
curso da investigação, que poderá ter prazo indeterminado.

B Não pode haver emenda à Constituição na vigência de
intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio que
abranja o território estadual e, caso seja rejeitada, a matéria
constante do projeto de emenda constitucional somente poderá
constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa
mediante proposta da maioria absoluta dos membros da
AL/ES.

C O processo legislativo assegura a iniciativa e participação
popular, podendo qualquer eleitor apresentar à AL/ES projeto
de lei ou proposta de emenda à Constituição, devidamente
articulados e subscritos por, no mínimo, 5% dos eleitores
do estado.

D A iniciativa de lei acerca da organização do Ministério
Público, da Procuradoria-Geral e da Defensoria Pública é
privativa do governador do estado.

E As deliberações da AL/ES devem ocorrer em sessões públicas,
tomadas por maioria de votos diretos, secretos e pessoais, com
a presença da maioria absoluta de seus membros.
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QUESTÃO 47

Assinale a opção correta com base na Resolução n.º 2.890/2010.

A Todos os servidores públicos ocupantes de cargos pertencentes

ao quadro próprio e permanente da AL/ES são lotados em sua

Secretaria, cuja função é a de apoio ao exercício das

competências constitucionais, legais e regimentais da AL/ES.

B À Mesa da AL/ES compete dar posse a todos os servidores

públicos ocupantes de cargos pertencentes ao seu quadro

próprio e permanente e de cargos de provimento em comissão,

de livre nomeação e exoneração, de recrutamento amplo.

C As funções típicas da Secretaria da AL/ES incluem o apoio à

função administrativa.

D A Mesa é o órgão máximo de administração da AL/ES e possui

a atribuição de orientar todos os demais órgãos que integram

a estrutura dos serviços administrativos da AL/ES; sua direção

e suas decisões serão adotadas por ato singular do seu

presidente.

E Constitui ato privativo do segundo secretário, em auxílio ao

presidente, decidir, em última instância, recursos contra

parecer contrário à confirmação no serviço público de

servidores em estágio probatório.

QUESTÃO 48

Ainda com base na Resolução n.º 2.890/2010, assinale a opção

correta.

A Compete ao titular de cada órgão, visando à melhoria da

qualidade de seus serviços, a indicação à chefia imediata do

conteúdo programático a ser desenvolvido, objetivando a

promoção de treinamento e capacitação dos servidores que lhes

são subordinados.

B Admite-se a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a

coordenação ou execução das atividades internas destinadas à

formação, à qualificação, ao treinamento e ao aperfeiçoamento

dos servidores da AL/ES, desde que por tempo certo e valor

determinado.

C É vedado, categoricamente, o aperfeiçoamento ou treinamento

dos servidores da AL/ES por meio de curso externo,

competindo tal função à Escola do Legislativo.

D É requisito exclusivo para promoção na carreira a participação

nos cursos de qualificação, treinamento e aperfeiçoamento dos

servidores da AL/ES ofertados pela Escola do Legislativo.

E É assegurada promoção para todos os integrantes das carreiras,

incluindo os ocupantes de cargo de provimento em comissão,

sendo imprescindível o atendimento dos requisitos por

merecimento ou por antiguidade.

QUESTÃO 49

Considerando as disposições do RI-AL/ES — Resolução n.º

2.700/2009 — sobre o funcionamento da casa legislativa e a eleição

de sua Mesa Diretora, assinale a opção correta.

A Os candidatos diplomados deputados estaduais tomarão posse

e prestarão compromisso no dia 1.º de janeiro do primeiro ano

da legislatura, entendendo-se esta como sendo o período de

quatro anos de mandato parlamentar.

B A convocação extraordinária da AL/ES, em caso de urgência

ou interesse público relevante, somente será possível por

iniciativa da maioria de seus membros.

C Regimentalmente, considera-se sessão legislativa

extraordinária aquela realizada em dias ou horas diversos dos

prefixados para a sessão legislativa ordinária.

D Sessões especiais são aquelas realizadas para grandes

comemorações, posse, homenagens especiais e instalação dos

trabalhos legislativos.

E A eleição da Mesa, assim como o preenchimento de qualquer

vaga nela ocorrida, se dará com a tomada nominal de votos em

aberto, por maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio e

maioria simples em segundo escrutínio.

QUESTÃO 50

Tendo em vista as normas regimentais sobre a Mesa Diretora, as

comissões, os líderes e os blocos parlamentares, assinale a opção

correta.

A As deliberações do Colégio de Líderes serão tomadas mediante

consenso entre seus integrantes e, quando isso não for possível,

prevalecerá o critério da maioria absoluta, considerados

equitativamente os votos dos líderes de cada bancada.

B O governador do estado poderá indicar deputados para os

cargos de líder e vice-líder do governo, os quais atuarão junto

ao Colégio de Líderes, dispondo das mesmas prerrogativas de

que dispuserem os líderes dos partidos e blocos parlamentares.

C Três ou mais partidos, por deliberação de suas respectivas

bancadas, poderão constituir bloco parlamentar, que gozará do

mesmo tratamento dispensado pelo RI-AL/ES às organizações

partidárias com representação na AL/ES.

D Na composição da Mesa Diretora e das comissões da AL/ES,

será obrigatoriamente assegurada a representação de todos os

partidos e blocos parlamentares que tenham assento na casa

legislativa.

E Nenhuma comissão, seja permanente ou temporária, terá

menos de um décimo, nem mais de três décimos, do total dos

membros da AL/ES.
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QUESTÃO 51

Assinale a opção correta acerca das comissões permanentes, de
acordo com o RI-AL/ES.

A Desde que receba o aval da bancada a que pertença, o
deputado poderá, sem limite máximo, ser titular de quantas
comissões permanentes forem atribuídas à sua representação
partidária.

B As comissões especiais serão criadas exclusivamente por
proposta de um terço dos deputados, submetidas à aprovação
do plenário, devendo constar expressamente do ato de sua
criação o motivo e a finalidade do trabalho que irá
desenvolver.

C As comissões de representação poderão ser propostas pelo
presidente da AL/ES, de ofício ou a requerimento de qualquer
deputado, dispensada a sua apreciação pelo plenário, para
cumprir missão autorizada, compreendida esta como a que
implique o afastamento do parlamentar pelo prazo máximo de
três sessões.

D As comissões, assim como as frentes parlamentares, têm
competência para aprovar instruções normativas, de forma
complementar às disposições contidas no RI-AL/ES, com o
objetivo de regulamentar os trabalhos, a organização interna,
a tramitação e a discussão de proposições e temas no seu
respectivo âmbito.

E Todos os deputados, inclusive os membros da Mesa Diretora,
têm o direito de integrar, como titulares, no mínimo uma
comissão, salvo se estiverem sem filiação partidária.

QUESTÃO 52

De acordo com o que estabelece o RI-AL/ES a respeito dos
requerimentos e proposições dos deputados e comissões, assinale
a opção correta.

A Todas as proposições cujo processo de votação não for
concluído no período da legislatura serão automaticamente
arquivadas.

B Chama-se indicação a proposição em que se sugerem aos
poderes do estado medidas de interesse público cuja iniciativa
legislativa ou execução administrativa não seja de competência
do Poder Legislativo.

C Terá de ser escrito, dependerá de deliberação do plenário e
será submetido a discussão o requerimento que solicitar
informações oficiais dos órgãos da administração pública.

D Os projetos de decreto legislativo são destinados a regular,
com eficácia de lei ordinária, matérias da competência
privativa da AL/ES e as de caráter político, processual,
legislativo ou administrativo.

E A retirada de projeto de lei, em qualquer fase do seu
andamento, deverá ser requerida pelo seu autor à Mesa,
sendo-lhe facultado reapresentar o projeto na mesma sessão
legislativa, independentemente de deliberação do plenário, mas
apenas por uma única vez.

QUESTÃO 53

Acerca do processo de debate e deliberação das proposições no

âmbito do Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, assinale

a opção correta.

A O deputado só poderá apartear o orador se dele obtiver

permissão, devendo o tempo do aparte ser definido e

controlado pelo presidente da sessão legislativa.

B Sempre que julgar conveniente o adiamento da discussão de

uma proposição, o deputado poderá requerê-lo verbalmente,

mas, tendo sido adiada uma vez a discussão, só haverá novo

adiamento se requerido pela maioria dos membros da AL/ES.

C Considera-se processo simbólico de votação aquele em que os

parlamentares, mesmo ausentes, deixam registrados seus votos

junto à Mesa Diretora.

D A votação de qualquer matéria poderá ser adiada, mesmo

estando em regime de urgência, desde que o adiamento seja

requerido pela maioria dos membros da AL/ES.

E Como regra, as deliberações do plenário são tomadas pela

maioria absoluta dos votos, devendo estar presentes, no

mínimo, dois terços dos deputados.

QUESTÃO 54

Assinale a opção correta no que diz respeito à disciplina regimental

sobre o comparecimento de autoridades públicas à AL/ES.

A A ausência da autoridade convocada para prestar informações,

sem justificação adequada, importará crime de

responsabilidade, conforme dispõe a Constituição do Estado

do Espírito Santo.

B A convocação de secretário de Estado para comparecer à

AL/ES terá de ser votada pelo plenário, por maioria de votos,

mas, se a convocação for para depor perante comissão, a

decisão deverá se dar no âmbito da própria comissão. 

C O presidente do TCE/ES poderá comparecer à AL/ES e suas

comissões, mas apenas por sua própria iniciativa, mediante

entendimentos com a Mesa ou com a presidência de comissão,

para prestar informações sobre assunto previamente

determinado.

D O governador do estado deverá comparecer anualmente à

AL/ES, em sessão especial, para apresentar relatório sobre

sua administração, sendo vedado aos deputados dirigir-lhe

indagações durante a sessão. 

E O secretário de Estado convocado, durante sua exposição ou

resposta às interpelações, bem como o deputado, ao dirigir

suas perguntas, poderão tratar dos assuntos que julgarem

mais convenientes, sem se restringirem ao tema objeto da

convocação, desde que tais assuntos tenham relevância política

e administrativa.
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QUESTÃO 55

Acerca do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado

do Espírito Santo — Lei Complementar n.º 46/1994 —, assinale a

opção correta.

A As indenizações e os auxílios financeiros pagos ao servidor

incorporam-se ao seu vencimento ou provento, nos casos e

condições indicados em lei.

B Considera-se remuneração o vencimento do cargo efetivo,

excluídas as vantagens pecuniárias pagas ao servidor.

C Quando não satisfizer as condições do estágio probatório, o

servidor público será exonerado de ofício.

D Após adquirir estabilidade, o servidor público só perderá o

cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

E No âmbito da administração direta do Poder Executivo, de suas

autarquias e fundações públicas, os concursos serão realizados

pela secretaria de Estado responsável pela administração de

pessoal.

QUESTÃO 56

Considerando as disposições da Lei Complementar n.º 46/1994

sobre os servidores do Poder Legislativo do Espírito Santo, assinale

a opção correta.

A As penas disciplinares dos servidores integrantes do Poder

Legislativo serão aplicadas pelos seus superiores hierárquicos,

nos casos de advertência e suspensão, e pelo presidente do

órgão legislativo, nos casos de demissão, cassação de

aposentadoria ou disponibilidade.

B Como órgão de deliberação superior do Instituto de

Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do

Espírito Santo, o Conselho Administrativo contará com dois

representantes do Poder Legislativo, indicados pela entidade

representativa de seus servidores.

C Estão vinculados ao regime próprio de previdência do Estado,

na condição de segurados, os servidores do Poder Legislativo

titulares de cargo efetivo em atividade, os em disponibilidade,

os estáveis no serviço público e os inativos.

D Os vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo

devem observar, como parâmetro, os vencimentos atribuídos

aos servidores do Poder Judiciário.

E A concessão de licença para tratar de assuntos particulares,

aos servidores do Poder Legislativo, assim como aos dos

Poderes Executivo e Judiciário, é de competência do secretário

de Estado responsável pela administração de pessoal.

QUESTÃO 57

Assinale a opção correta considerando as disposições gerais da Lei

Complementar n.º 46/1994.

A Posse é o ato de aceitação expressa das atribuições, deveres e

responsabilidades inerentes ao cargo público, formalizado com

a assinatura do termo próprio pelo empossando, sendo vedado

ao servidor, nesta circunstância, fazer-se representar por

terceiros.

B O regime normal de trabalho será de oito horas diárias para os

servidores ocupantes de cargos efetivos; já ao detentor de

cargo em comissão e de função gratificada exigir-se-á

dedicação integral ao serviço, sem jornada definida.

C O servidor público perderá um terço da remuneração do dia em

que faltar injustificadamente ao serviço ou deixar de participar

de programa de formação, especialização ou aperfeiçoamento

em horário de expediente.

D O servidor público poderá ausentar-se do serviço por, no

máximo, um dia, sem qualquer prejuízo, para a prestação de

concurso público.

E Na nomeação para cargo em comissão, se dará preferência ao

servidor público efetivo ocupante de cargo de carreira técnica

ou profissional, atendidos os requisitos definidos em lei.

QUESTÃO 58

À luz da Resolução n.º 1.775/1995, que instituiu o Código de Ética

e Decoro Parlamentar, assinale a opção correta.

A A perda de mandato do parlamentar será decidida pelo

plenário, em processo de votação nominal e por dois terços

dos votos dos membros da AL/ES, mediante representação

da Corregedoria Geral.

B A Corregedoria será constituída por corregedor geral e vice-

corregedor, eleitos pelo plenário para mandato de dois anos,

vedada a recondução dentro da mesma legislatura.

C A representação contra deputado por fato sujeito às penas de

suspensão do exercício do mandato ou de perda do mandato

deverá ser encaminhada à Corregedoria Geral, órgão ao qual

compete promover a devida apuração dos fatos e das

responsabilidades.

D Como medida disciplinar decorrente da infringência da ética

e do decoro parlamentar, a advertência será aplicada ao

deputado pelo plenário da AL/ES, resguardado o princípio da

ampla defesa.

E A censura será verbal ou escrita, podendo, em ambos os

casos, ser aplicada pelo presidente da AL/ES, em sessão, ou

pelo corregedor geral, no âmbito de sua competência.
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QUESTÃO 59

No que tange aos atos relacionados à ética parlamentar, às vedações

constitucionais e às obrigações dos deputados, à luz do que dispõe

o Código de Ética e Decoro Parlamentar, assinale a opção correta.

A A celebração, por deputado, de contrato com instituição

financeira controlada pelo poder público é considerada

incompatível com a ética e o decoro parlamentar e passível de

punição com a perda do mandato.

B É expressamente vedado ao deputado, desde a expedição do

diploma, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa

que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica

de direito público.

C Cabe à Mesa Diretora da AL/ES providenciar a divulgação da

declaração anual de imposto de renda dos parlamentares no

órgão de publicação oficial, em forma resumida.

D O deputado terá de apresentar anualmente à Mesa Diretora a

sua declaração de bens e fontes de renda e passivos, incluindo

todos os passivos de sua própria responsabilidade, de seu

cônjuge, companheira ou companheiro, ou de pessoas jurídicas

de direito privado por ele controladas.

E É expressamente vedado ao deputado firmar ou manter

contrato de qualquer teor com pessoa jurídica de direito

público, empresa pública, sociedade de economia mista ou

empresa concessionária de serviço público.

QUESTÃO 60

Assinale a opção correta acerca das disposições da Resolução

n.º 2.018/2001, que instituiu a Ouvidoria Parlamentar da AL/ES.

A A Ouvidoria Parlamentar se constitui de um ouvidor geral —

parlamentar escolhido pela Mesa Diretora — e de um ouvidor

substituto, designado, também pela Mesa, entre servidores

efetivos de nível superior da AL/ES.

B As petições, representações ou queixas apresentadas serão

recebidas e examinadas pela Ouvidoria Parlamentar, desde

que envolvam matéria de competência da AL/ES e sejam

imputadas a membros ou a servidores da Casa.

C Compete à Ouvidoria Parlamentar, entre outras atribuições,

propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos

legislativos e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento

da organização do Poder Legislativo.

D Visando proporcionar um atendimento amplo aos cidadãos, a

Ouvidoria Parlamentar oferece serviços de Internet e de linha

telefônica gratuita para o recebimento de reclamações,

denúncias ou sugestões sobre ações ou omissões do Poder

Legislativo, vedado o atendimento de caráter pessoal e verbal.

E Funcionará como secretário executivo da Ouvidoria

Parlamentar, com atribuição de supervisionar e gerenciar

todas as atividades do setor, um servidor designado e

hierarquicamente subordinado ao ouvidor parlamentar geral.




