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• Nas questões de 1 a 80, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões 1 e 2

Falei de esquisitices. Aqui está uma, que prova ao1

mesmo tempo a capacidade política deste povo e a grande

observação dos seus legisladores. Refiro-me ao processo

eleitoral. Assisti a uma eleição que aqui se fez em fins de4

novembro. Como em toda a parte, este povo andou em busca

da verdade eleitoral. Reformou muito e sempre; esbarrava-se,

porém, diante de vícios e paixões, que as leis não podem7

eliminar. Vários processos foram experimentados, todos

deixados ao cabo de alguns anos. É curioso que alguns deles

coincidissem com os nossos de um e de outro mundo. Os10

males não eram gerais, mas eram grandes. Havia eleições

boas e pacíficas, mas a violência, a corrupção e a fraude

inutilizavam em algumas partes as leis e os esforços leais dos13

governos. Votos vendidos, votos inventados, votos destruídos,

era difícil alcançar que todas as eleições fossem puras e

seguras. Para a violência havia aqui uma classe de homens,16

felizmente extinta, a que chamam pela língua do país,

kapangas ou kapengas. Eram esbirros particulares,

assalariados para amedrontar os eleitores e, quando fosse19

preciso, quebrar as urnas e as cabeças. Às vezes quebravam

só as cabeças e metiam nas urnas maços de cédulas. Estas

cédulas eram depois apuradas com as outras, pela razão22

especiosa de que mais valia atribuir a um candidato algum

pequeno saldo de votos que tirar-lhe os que deveras lhe foram

dados pela vontade soberana do país. A corrupção era menor25

que a fraude; mas a fraude tinha todas as formas. Enfim,

muitos eleitores, tomados de susto ou de descrença, não

acudiam às urnas.28

Machado de Assis. A semana. Obra completa, v. III.

Rio de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 757.

QUESTÃO 1

Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

A Após o termo “uma” (R.1), subentende-se a elipse da palavra

esquisitice.

B Caso a expressão “aqui se fez” (R.4) seja substituída por aqui

foi feita, prejudica-se a correção gramatical do período.

C Em “esbarrava-se” (R.6), o termo “se” indica indeterminação

do sujeito.

D O emprego da vírgula após “paixões” (R.7) justifica-se porque

a oração subseqüente é explicativa.

QUESTÃO 2

De acordo com o texto, julgue os itens a seguir.

I A reiteração da palavra “votos” (R.14) confere ênfase à idéia
apresentada no período.

II Pelos sentidos do texto, conclui-se que a palavra “esbirros”
(R.18) está sendo empregada com o mesmo significado que
tem atualmente a palavra capanga.

III A expressão “lhe foram dados” (R.24-25) pode, sem prejuízo
para a correção gramatical do período, ser substituída por
foram dados a ele.

IV A palavra “corrupção” (R.25) está sendo empregada como
sinônima de “fraude” (R.26).

A quantidade de itens certos é igual a

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

Texto para a questão 3

A cidade estivera agitada por motivos de ordem1

técnica e politécnica. Outrossim, era a véspera da eleição de
um senador para preencher a vaga do finado Aristides Lobo.
Dous candidatos e dous partidos disputavam a palma com4

alma. Vá de rima; sempre é melhor que disputá-la a cacete,
cabeça ou navalha, como se usava antigamente. A garrucha
era empregada no interior. Um dia, apareceu a Lei Saraiva,7

destinada a fazer eleições sinceras e sossegadas. Estas
passaram a ser de um só grau. Oh! ainda agora me não
esqueceram os discursos que ouvi, nem os artigos que li por10

esses tempos atrás pedindo a eleição direta! A eleição direta
era a salvação pública. Muitos explicavam: direta e censitária.
Eu, pobre rapaz sem experiência, ficava embasbacado quando13

ouvia dizer que todo o mal das eleições estava no método;
mas, não tendo outra escola, acreditava que sim, e esperava
a lei.16

A lei chegou. Assisti às suas estréias, e ainda me
lembro que na minha seção ouviam-se voar as moscas. Um
dos eleitores veio a mim e por sinais me fez compreender que19

estava entusiasmado com a diferença entre aquele sossego e
os tumultos do outro método. Eu, também por sinais, achei
que tinha razão, e contei-lhe algumas eleições antigas. Nisto22

o secretário começou a suspirar flebilmente os nomes dos
eleitores. Presentes, posto que censitários, poucos. Os
chamados iam na ponta dos pés até à urna, onde depositavam25

uma cédula, depois de examinada pelo presidente da mesa;
em seguida assinavam silenciosamente os nomes na relação
dos eleitores, saíam com as cautelas usadas em quarto de28

moribundo. A convicção é que se tinha achado a panacéia
universal.

Machado de Assis. Op. Cit., p. 706.
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QUESTÃO 3

Em relação ao texto, assinale a opção correta.

A A substituição de “estivera” (R.1) por tinha estado prejudica a
correção gramatical do período.

B A correção gramatical e as idéias originais serão mantidas, caso
se reescreva o trecho “me não esqueceram (...) artigos que li”
(R.9-10) da seguinte forma: não me esqueço dos discursos que
ouvi, nem dos artigos que li. 

C Na expressão “contei-lhe” (R.22), “lhe” exerce a função de
objeto direto.

D A palavra “panacéia” (R.29) significa estratégia, método.

QUESTÃO 4

Assinale a opção que apresenta erro de pontuação.

A Pela primeira vez, a população de Belo Horizonte vai poder
escolher, por meio da Internet, as obras que serão executadas
na cidade. Disponível no período de 1.º a 30 de novembro, a
nova modalidade, conhecida por Orçamento Participativo
Digital, tem parceria entre a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (PBH) e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais (TRE-MG).

B O novo sistema baseia-se em dados fornecidos pelo TRE-MG
à PBH (quantitativo de eleitores, número do título de eleitor
etc.), e foi solicitado pelo prefeito de BH, Fernando Pimentel,
há cerca de seis meses, ao então presidente da instituição,
Armando Pinheiro Lago.

C O voto via Internet será permitido apenas para aqueles com
domicílio eleitoral na capital (aproximadamente 1,7 milhão de
pessoas), que poderão decidir pelo conjunto de nove obras
(quatro em cada regional) que serão feitas no município em um
prazo máximo de dois anos.

D Para votar, o cidadão deve entrar no sítio da PBH. Quem não
tiver acesso à Internet em casa pode ir até um dos 175 postos
públicos montados, pela PBH onde haverá monitores para
ajudar aqueles que não estão acostumados a lidar com
computador.

Opções adaptadas. Internet: <www.tse.gov.br>.

QUESTÃO 5

O diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
Athayde Fontoura Filho, reafirmou que a urna eletrônica apresenta
risco zero de fraude e que a segurança pode ser aferida por meio da
votação paralela, realizada no dia da eleição, concomitantemente
ao pleito oficial.

Assinale a opção que não representa continuação coesa e coerente
para o trecho acima.

A Porquanto, no período entre o primeiro e o segundo turno das
eleições, o TSE tradicionalmente aproveita para verificar e
corrigir as urnas de locais em que foram verificados problemas.

B Athayde Fontoura destacou que, nos estados em que a eleição
for só para presidente da República, o tempo de votação deverá
ser de apenas 10 segundos. Nos estados onde houver eleição
também para governador, o TSE estima que cada pessoa leve,
em média, 20 segundos para votar.

C Também lembrou a estimativa de que 90% dos votos de todo
o país para presidente da República estarão totalizados até às
22 h de domingo. Segundo o diretor, até a meia-noite do
mesmo dia, 99% dos votos devem estar totalizados.

D O diretor-geral informou ainda que seis estados pediram ao
TSE tropas federais para garantir a segurança do segundo turno
das eleições. De acordo com ele, no total, 120 municípios do
Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Tocantins e
Pará receberão reforço na segurança.

Opções adaptadas. Internet: <www.tse.gov.br>.

Texto para as questões 6 e 7

Caro eleitor,

Nos últimos meses, a campanha política mobilizou1

vivamente os brasileiros. No primeiro turno, foram
alcançadas marcas extraordinárias: além do alto índice de
comparecimento às urnas e de uma irrepreensível votação,4

em que tudo aconteceu de forma tranqüila e organizada, a
apuração dos resultados foi rápida e segura, o que coloca o
Brasil como modelo nessa área.7

Amanhã serão definidos os nomes do presidente da
República e dos governadores de alguns estados. O país,
mais do que nunca, conta com você.10

Democracia é algo que lhe diz respeito e que se
aperfeiçoa no dia-a-dia. É como uma construção
bem-preparada, erguida sobre fortes alicerces. Esses13

alicerces são exatamente os votos de todos os cidadãos.
Quanto mais fiel você for no exercício do direito de definir
os representantes, mais sólidas serão as bases da nossa16

democracia. Por isso, é essencial que você valorize essa
escolha, elegendo, de modo consciente, o candidato que
julgar com mais condições para conduzir os destinos do país19

e de seu estado.
Você estará determinando o Brasil que teremos nos

próximos quatro anos. Estará definindo o amanhã, o seu22

próprio bem-estar e de sua família, o crescimento geral, a
melhoria do emprego, da habitação, da saúde e segurança
públicas, do transporte, o preço dos alimentos. O momento25

é decisivo e em suas mãos — entenda bem, em suas mãos —
está depositada a confiança em dias felizes.

Compareça, participe. Não se omita, não transfira a28

outros uma escolha que é sua. Pense e vote com a firmeza de
quem sabe o que está fazendo, com a responsabilidade de
quem realmente compreende a importância de sua atitude31

para o progresso da nação brasileira. Esta é a melhor
contribuição que você poderá dar a sua Pátria.

Ministro Marco Aurélio de Mello. Pronunciamento
oficial. Internet: <www.tse.gov.br> (com adaptações).

QUESTÃO 6

Em relação ao texto, assinale a opção correta.

A Considerando-se o gênero textual, é correto afirmar que o
emprego de “você”, no decorrer do texto, indica um
interlocutor único.

B Na linha 3, a substituição do sinal de dois-pontos por ponto
final e o emprego de inicial maiúscula em “além” provocam
truncamento sintático, o que prejudica a coerência do texto.

C A expressão “nessa área” (R.7) retoma a idéia implícita, no
parágrafo, de processo eleitoral.

D A substituição da expressão “serão definidos” (R.8) por
definir-se-ão garante a correção gramatical do período.

QUESTÃO 7

Assinale a opção em que a substituição sugerida prejudica a
correção gramatical do texto.

A “lhe diz respeito” (R.11) por diz respeito a você
B “se aperfeiçoa” (R.11-12) por é aperfeiçoado
C “no exercício do” (R.15) por ao exercitarem o 
D “serão” (R.16) por vão ser
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QUESTÃO 8

A ética é o dia-a-dia de uma sociedade. Sociedades não

existem no abstrato: elas precisam de alguma espécie de cimento

que mantenha as suas peças bem-ajustadas e sólidas. Antigamente,

esse cimento era fornecido pelos valores religiosos. Uma das

diferenças entre o Ocidente moderno e os países islâmicos é que lá

o cimento continua a ser religioso; enquanto aqui, chegou-se à

conclusão de que era melhor laicizar a política, deixando as

crenças para a consciência ou a convicção de cada um.

E assim, o que nos mantém unidos em torno deste ou

daquele projeto político é a idéia — concreta ou difusa — de uma

ética; de um tipo de comportamento que preste homenagem a

certos princípios. Esses princípios poderiam ser resumidos em um

só: o da coisa pública.

O Globo, 30/11/2006, p. 6 (com adaptações).

Em relação às idéias do texto acima, assinale a opção correta.

A O cimento que mantém a sociedade ocidental bem-ajustada e

sólida são os valores religiosos.

B Os países islâmicos laicizaram a política em busca de um

princípio ético.

C O princípio da coisa pública resume os princípios a que uma

ética que embasa um projeto político presta homenagem.

D Os países islâmicos relegam as crenças à consciência ou à

convicção de cada um.

QUESTÃO 9

Assinale a opção em que o fragmento de texto apresenta erro

gramatical.

A O diretor-geral do TSE, Athayde Fontoura Filho, fez a palestra

de lançamento do Manual de Contratos Administrativos na

Justiça Eleitoral, de autoria do professor Jorge Ulisses Jacoby

Fernandes.

B A obra trata da unificação de procedimentos que eram adotados

de forma diferente pelos TREs na contratação de serviços e

compras, como explicou o diretor do TSE.

C O diretor-geral do TSE salientou a importância de um trabalho

de sistematização das experiências anteriores de gestão, que

começaram a ser delineados em 2005. “É um trabalho que

enobrece o serviço público”, segundo ele.

D Athayde Fontoura ressaltou, contudo, que a sistemática de

gestão dos contratos no serviço público ainda carece de

aperfeiçoamentos, porque é um processo em andamento. Tanto

que, segundo ele, algumas ações que não puderam ser

implantadas neste ano, em virtude do calendário eleitoral,

foram transferidas para 2007.

Opções adaptadas. Internet: <www.tse.gov.br>.

QUESTÃO 10

O terreno da ética é o próprio chão onde estão fincadas
as bases de uma sociedade. Essa construção é feita todos
os dias. Há algo de imaterial em todos os edifícios políticos.
Eles não estão aí por obra divina. Precisam ser reforçados
permanentemente, por meio de atos significativos em que as
pessoas reconheçam o interesse público. É isso que mantém a
ordem pública, e não somente, nem, sobretudo, a força policial.
Se as pessoas deixam de acreditar em uma ética subjacente
ao dia-a-dia em um código de conduta que rege a ação dos
políticos, pode-se prever que todo o edifício da sociedade estará
ameaçado.

O Globo, 30/11/2006, p. 6 (com adaptações).

Acerca das relações lógico-sintáticas textuais, as opções
seguintes apresentam propostas de associação, mediante o
emprego de conjunção, entre períodos sintáticos do texto acima.
Assinale a opção que apresenta proposta de associação
incorreta.

período conjunção período

A primeiro e segundo

B terceiro entretanto quarto

C quarto conquanto quinto

D quinto já que sexto

QUESTÃO 11

Assinale a opção que apresenta fragmento de texto
gramaticalmente correto.

A O presidente do TSE, Marco Aurélio de Mello, atribuiu ao
“aprimoramento” do processo eleitoral eletrônico a
velocidade da totalização dos votos. Nesta última eleição, o
TSE bateu o recorde histórico, alcançando a totalização de
90% dos votos às 19 h. Às 21 h 15 min, já haviam sido
apuradas 99% das urnas.

B “Estamos num caminho certo, no caminho que consagra o
sistema que preserva, acima de tudo, a vontade do eleitor”,
destacou. O presidente lembrou de que a expectativa inicial
era de chegar ao patamar de 90% dos votos totalizados em
todo o país às 22 horas, mas o índice foi alcançado às 19 h
30 min.

C O presidente do TSE avaliou que o sistema de votação
brasileiro é “satisfatório”, tendo sido preservado a vontade
do eleitor. Marco Aurélio ponderou que, diante da agilidade
na apuração dos votos, a antecipação do resultado final em
todo o país não é o mais importante no momento.

D Ao responder uma questão sobre os resultados apontados na
apuração do segundo turno presidencial, o ministro Marco
Aurélio considerou que, “sem dúvida alguma, a diferença
maior de votos resulta por legitimidade para o candidato
eleito”. O ministro Marco Aurélio congratulou aos eleitores
brasileiros que, mais uma vez, compareceram às urnas para
exercer “esse direito inerente à cidadania, que é o direito de
escolher os representantes”.

Opções adaptadas. Internet: <www.tse.gov.br>.
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QUESTÃO 12

Um fator a ser revisto no MERCOSUL é o foco: não1

adianta debater uma agenda mirabolante, com 40 ou 50 temas.
É preciso focar as ações de modo pragmático, com as seguintes
prioridades: concluir a união aduaneira; eliminar barreiras4

jurídicas e monetárias; facilitar os negócios entre as empresas
dos países-membros e obter financiamentos em nome do bloco
no Banco Mundial, para ampliar a infra-estrutura regional, o que7

até agora sequer foi pleiteado. As questões alfandegária e
fitossanitária devem ser harmonizadas o mais rapidamente
possível, pois não haverá bloco econômico viável enquanto10

houver entrave no intercâmbio entre os Estados-membros.
Finalmente, é preciso considerar que, no mundo globalizado, as
relações externas afetam o cotidiano das empresas e das pessoas.13

O atual impasse no MERCOSUL só será superado se os
empresários se organizarem na defesa de seus interesses e
direitos, por meio da informação e da mobilização da sociedade16

sobre as implicações internas das decisões tomadas em fóruns
internacionais.

Abram Szajman. O Globo, 26/11/2006 (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.

A Na linha 1, a substituição do sinal de dois-pontos por ponto final,
com a modificação de inicial minúscula para maiúscula na palavra
“não”, prejudica a correção gramatical do texto.

B O emprego de sinal de ponto-e-vírgula (R.4-5) justifica-se por
isolar elementos de uma enumeração.

C Na linha 7, o termo “o que” retoma o antecedente “ampliar a
infra-estrutura regional”.

D O vocábulo “se” (R.14-15) exerce a mesma função sintática em
ambas as ocorrências.

QUESTÃO 13

Um dos lugares-comuns do pensamento político é o de que1

o sistema democrático exige a descentralização do poder.
Democracia não é só o governo do povo, mas o governo do povo
a partir de sua comunidade. Esse é um dos argumentos clássicos4

para o voto distrital: o eleitor fortalece seu poder, ao associá-lo ao
de seus vizinhos. Em países de boa tradição democrática, esses
vizinhos discutem, dentro dos comitês dos partidos, mas também7

fora deles, suas idéias com os candidatos. Embora isso não
signifique voto imperativo — inaceitável em qualquer situação
—, o parlamentar escolhido sabe que há o eleitor múltiplo e bem10

identificado, ao qual deverá dar explicações periódicas. Se a esse
sistema se vincula a possibilidade do recall, do contramandato,
cresce a legitimidade do instituto da representação parlamentar.13

O fato é que, com voto distrital ou não, tornou-se inadiável a
discussão em torno do sistema federativo. Quem conhece o Brasil
fora das campanhas eleitorais sabe das profundas diferenças entre16

os estados.
Mauro Santayana. Jornal do Brasil, 24/11/2006.

Acerca das relações lógico-sintáticas do texto acima, assinale a opção
incorreta.

A “-lo”, em “associá-lo” (R.5), refere-se a “poder” (R.2).
B “deles” (R.8) refere-se a “comitês dos partidos” (R.7).
C “isso” (R.8) refere-se a “discutem, dentro dos comitês dos

partidos, mas também fora deles, suas idéias com os candidatos”
(R.7-8).

D “ao qual” (R.11) refere-se a “parlamentar escolhido” (R.10).

QUESTÃO 14

Uma antiga preocupação dos legisladores do1

passado era a de assegurar o direito dos povos de manter
“os costumes da terra”. Assim fizeram os romanos com os
municípios e as províncias, que se autogovernavam em4

troca dos tributos em dinheiro ou soldados para expansão
de seu poder. Era de tal forma o respeito a essa autonomia
relativa que, em certo momento do regime cruel de7

Tibério, as eleições chegaram a ser suspensas em Roma,
mas se mantiveram nas províncias.

Muitos defendem o federalismo, quando se10

encontram na oposição, mas dele se esquecem quando
chegam ao governo. Os municípios, manietados pela falta
de recursos próprios, reclamam pela ajuda dos governos13

dos estados e da União, quando deveriam articular-se em
busca de seus direitos de tributação direta e de autonomia
política.16

Idem, ibidem.

No que diz respeito aos sentidos e a aspectos gramaticais do
texto acima, assinale a opção incorreta.

A Na expressão “era a de assegurar” (R.2), a presença da
preposição “de” decorre da regência de “preocupação”
(R.1).

B O emprego de vírgula após “províncias” (R.4) justifica-se
por isolar oração de natureza explicativa.

C A substituição de “chegaram a ser” (R.8) por foram
mantém a correção gramatical do período.

D A palavra “manietados” (R.12) está sendo empregada com
o sentido de mobilizados.

QUESTÃO 15

Assinale a opção em que fragmento de texto apresenta erro
gramatical.

A Os próximos quatro anos serão decisivos para a
reconstrução republicana. O resultado das eleições
demonstraram clara independência com as populações
locais.

B Elas não entregam mais seus ouvidos e, com eles, os
seus votos, aos chefetes locais. Isso anuncia surpresas
importantes nas eleições municipais de 2008.

C É agora o tempo oportuno para as grandes reformas
(como a agrária), que vêm sendo adiadas neste país há
mais de 40 anos e sem as quais continuaremos sendo um
dos países mais injustos do globo. 

D Para que elas se façam, é preciso que o arcabouço
constitucional seja sólido e claro. Se somos República
Federativa no rótulo, que a sejamos no conteúdo. E a
União nada cederá de seu poder se não houver a pressão
dos estados.

Opções adaptadas de Mauro Santayana. Op cit.
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Texto para as questões 16 e 17

A figura acima mostra uma janela do Windows Explorer,
executado em um computador que usa o Windows XP como
sistema operacional.

QUESTÃO 16

Com relação à figura, ao Windows Explorer e ao Windows XP,
assinale a opção correta.

A Ao se clicar o símbolo , imediatamente à esquerda do

ícone , abre-se uma janela cuja função
é a de formatar o disquete.

B Ao final da seguinte seqüência de ações, o
ícone  estará selecionado: clicar o ícone

; clicar . 
C Ao se clicar o ícone  e, em seguida,

clicar , à esquerda de , a pasta Documentos Antigos
será apagada.

D Ao se clicar o ícone  e, em seguida, se clicar
o menu , será exibida uma lista de opções, incluindo a
opção Abrir, que permite abrir o arquivo Dados Eleição.

QUESTÃO 17

Ainda com relação à janela do Windows Explorer, assinale a
opção que contém um procedimento que permite mover o arquivo

 para dentro da pasta .

A Aplicar um clique duplo no ícone , o que faz surgir
uma lista com diversos comandos; na lista de comandos,
clicar Copiar; abrir, de alguma forma, a pasta

; pressionar simultaneamente as teclas

 e .

B Com o botão direito do mouse, clicar o ícone ; na
lista de opções que surge, clicar Recortar; aplicar um duplo
clique na pasta ; clicar o menu  e,
na lista que surge em decorrência dessa ação, clicar Colar.

C Com o botão direito do mouse, clicar o ícone ; na
lista de opções que surge, clicar Recortar; aplicar um clique
simples na pasta ; clicar o menu 
e, na lista que surge em decorrência dessa ação, clicar Colar.

D Com o botão direito do mouse, clicar o ícone ; na
lista de opções que surge, clicar Recortar; aplicar um duplo
clique na pasta ; clicar o menu  e,
na lista que surge em decorrência dessa ação, clicar Copiar.

Texto para as questões de 18 a 20

A figura acima mostra uma janela do Word 2002, executado em
um computador que usa o Windows XP como sistema
operacional.

QUESTÃO 18

Com relação à figura e ao Word 2002, assinale a opção correta.

A Considerando que a palavra “Daniel” esteja selecionada, caso

se pressione a tecla , a letra “o” aparecerá à esquerda da
palavra “Daniel”, que será, então, afastada um espaço para a
direita.

B Para centralizar o título — “Daniel” —, é suficiente clicá-lo

e, em seguida, clicar . Ao se clicar, em seguida, o botão

, essa ação será desfeita.

C Ao se clicar o botão , é aberta uma outra janela,
mostrando o conteúdo da área de transferência do Windows
XP.

D Para se esconder a barra de ferramentas padrão, é suficiente

clicar o botão , à direita dessa barra.

QUESTÃO 19

Ainda com relação à figura e ao Word 2002, assinale a opção
correta.

A Ao se aplicar um duplo clique em qualquer local do texto, o
Assistente do Office é acionado automaticamente, o que
permite a busca de respostas sobre dúvidas a respeito de
funcionalidades do Word 2002.

B Para se abrir uma janela do PowerPoint, é suficiente clicar o

botão .
C Considerando que a palavra “Daniel”, no título, esteja

selecionada, ao se clicar o menu  e, depois, a opção
Copiar, essa palavra será copiada para a área de transferência.

D Ao se clicar o ícone , no canto superior esquerdo da
janela, a janela será minimizada.
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QUESTÃO 20

Ainda com relação à figura e ao Word 2002, assinale a opção
correta.

A Considerando que a palavra “Daniel” esteja selecionada, caso

se clique o botão , todo o parágrafo iniciado em “Daniel
é um dos” será circundado com uma borda retangular.

B É correto concluir, pela análise da figura mostrada, que a
palavra “Nabucodonosor” foi sublinhada pelo usuário por

meio do botão .

C A ferramenta   permite definir a cor da fonte usada em

um texto selecionado.

D Como o botão  está exibido, no canto superior direito da

janela, é correto afirmar que a mesma está maximizada.

Texto para a questões 21 e 22

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, executado em
um computador que usa como sistema operacional o
Windows XP.

QUESTÃO 21

Com relação à figura e ao Excel 2002, assinale a opção correta.

A Ao se clicar o menu , é exibida uma lista de opções,
sendo que algumas permitem alterar a largura da coluna ou a
altura da linha em que está contida a célula selecionada.

B Ao se clicar o botão , todas as células da planilha

assumirão a cor atualmente associada a esse botão.

C Ao se clicar o botão , é aberta a caixa de diálogo

Assistente de gráfico, que auxilia o usuário na elaboração de
gráficos com os dados da planilha.

D Ao se clicar a célula B2 e se clicar o botão , o conteúdo da
célula B2 será exibido como 63,00%.

QUESTÃO 22

Ainda com relação à figura e ao Excel 2002, assinale a opção que

apresenta a descrição correta de uma forma de aplicar negrito às

células B1, C1, A4 e A5.

A Clicar a célula B1; pressionar e manter pressionada a tecla

, e clicar a célula C1, liberando então a tecla ;

clicar ; clicar ; com o ponteiro do mouse posicionado

no centro da célula A4, pressionar e manter pressionado o

botão esquerdo do mouse; mover o mouse de forma a

posicionar seu ponteiro no centro da célula A5, liberando

então o botão esquerdo do mouse.

B Clicar a célula B1; clicar a célula B2; pressionar

simultaneamente as teclas  e ; clicar a célula A4;

pressionar e manter pressionada a tecla , clicando então

a célula A5; clicar .

C Aplicar um duplo clique na célula B1 e outro duplo clique na

célula C1; pressionar simultaneamente as teclas  e ;

selecionar as células A4 e A5; pressionar simultaneamente as

teclas  e .

D Clicar a célula B1; clicar ; clicar a célula C1; pressionar

simultaneamente as células  e ; clicar a célula A4;

pressionar e manter pressionada a tecla  e clicar A5,

liberando então a tecla ; clicar .



UnB/CESPE – TSE Caderno 2-LÍBIA

Cargo 2: Analista Judiciário – Área: Administrativa (TSE) – 7 –

QUESTÃO 23

A figura acima mostra uma janela do PowerPoint 2002, com um
slide de uma apresentação. Com relação a essa janela e ao
PowerPoint 2002, assinale a opção correta.

A Para se fazer que o slide seja exibido de forma que ocupe toda

a tela do monitor de vídeo, é suficiente clicar o botão .
B Ao se clicar o gráfico mostrado na figura e se alterar o

número 18, em , para 9, o gráfico será exibido com
metade do tamanho.

C As funcionalidades do botão  permitem alterar o
design do slide, por meio da seleção de modelos de design.

D Para se aplicar itálico ao título do slide mostrado na figura, é

suficiente selecionar esse título e clicar .

QUESTÃO 24

A respeito da Internet e de conceitos a ela relacionados, assinale
a opção correta.

A A linguagem html é útil na elaboração de páginas da Web que
contenham figuras. Entretanto, essa linguagem não permite a
elaboração de páginas que contenham apenas texto e
hyperlinks.

B O TCP/IP é usado em redes do tipo Ethernet, mas não tem
função relevante na comunicação realizada por meio da www.

C Uma característica da www é a absoluta segurança e
privacidade. Como todas as informações que circulam na
Web são fortemente criptografadas, não existe o risco de
interceptação ou uso indevido de informações transmitidas
por computadores a ela conectados.

D As funcionalidades do FTP podem ser úteis na transferência
de arquivos entre dois computadores conectados à Internet.

QUESTÃO 25

A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 6, com
uma página da Web em exibição. Com relação a essa janela,
assinale a opção correta.

A A página web em exibição é um website cuja principal
aplicação é permitir o envio de mensagens de correio
eletrônico. 

B Considerando que a palavra  seja um hyperlink,
então, ao se clicar essa palavra, será aberto o aplicativo Paint,
do Windows XP, que permite a elaboração de desenhos e a
edição de imagens.

C Ao se clicar o botão , é aberta uma janela cuja principal
função é permitir a configuração das opções de segurança do
Internet Explorer 6.

D Ao se clicar o menu  , será exibida uma lista de
opções, incluindo uma denominada Opções da Internet, que
permite configurar diversos parâmetros que controlam o
funcionamento do Internet Explorer 6.

QUESTÃO 26

Considere que um usuário do Word 2002 deseje copiar, para um
arquivo do Word 2002, uma figura contida em uma página da
Web, exibida no Internet Explorer 6 (IE6), que possa ser copiada
para a área de transferência. Para essa finalidade, no IE6, deve-se

A aplicar um duplo clique sobre a figura, trazer a janela do
Word para o primeiro plano, clicar o menu  e clicar
Copiar.

B clicar a figura com o botão direito do mouse, e clicar em
seguida a opção Copiar; trazer a janela do Word para o
primeiro plano, clicar, na área de texto do Word, o local de
destino da figura, clicar o menu  e clicar Colar.

C clicar a figura com o botão esquerdo do mouse; pressionar

simultaneamente as teclas  e ; trazer para o primeiro
plano a janela do Word, clicar na área de texto do Word o

local de destino da figura e clicar .

D clicar a figura com o botão esquerdo do mouse; clicar ;
trazer para o primeiro plano a janela do Word; clicar na área
de texto do Word o local de destino da figura; pressionar

simultaneamente as teclas  e . 
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QUESTÃO 27

A figura acima mostra parte de uma janela do Excel 2002, com
parte de uma planilha. Assinale a opção que descreve uma forma
correta de calcular a média aritmética dos conteúdos das células
B1, B2 e B3, expondo o resultado na célula B4.

A Clicar a célula B4; digitar =B1+B2+B3/3 e, em seguida,

teclar .

B Clicar a célula B4, clicar .

C Clicar a célula B4, clicar ; teclar .
D Clicar a célula B4, digitar =média(B1:B3) e, em seguida,

teclar .

QUESTÃO 28

Assinale a opção que contém uma descrição correta para, no
Windows XP, abrir a janela Propriedades de Vídeo.

A Em um local vazio da área de trabalho, aplicar um duplo
clique, fazendo que surja uma lista de opções, incluindo a
opção Vídeo, que deve ser clicada.

B Aplicar um duplo clique no ícone Meu computador, fazendo
que surja uma lista de opções, entre as quais a opção
Propriedades de Vídeo; clica-se, então, essa opção. 

C Clicar, com o botão direito do mouse, um local da área de
trabalho sem ícones ou barras; na lista de opções que surge
em decorrência dessa ação, clicar Propriedades. 

D Clicar o botão Iniciar, o que fará que seja exibida uma lista de
opções, incluindo a opção Monitor de Vídeo.

QUESTÃO 29

Com relação a programas usados em aplicações associadas à
Internet, assinale a opção correta.

A O Outlook Express permite, entre outras coisas, enviar e
receber mensagens de e-mail e ingressar em grupos de
notícias.

B O Messenger é um programa cuja principal função é a criação
de páginas da Web usando linguagem Java.

C Para acessar mensagens de e-mail por meio de sítios do tipo
webmail, é essencial que esteja instalado no computador o
programa Eudora.

D Cookie é a denominação comumente usada para os chamados
programas antivírus.

QUESTÃO 30

Considerando que Yuri seja empregado de uma empresa privada
denominada Enterprise, localizada nos Estados Unidos da
América, assinale a opção que contém uma estrutura válida e
usual para um endereço de e-mail para Yuri.

A yuri@enterprise.org.usa
B yuri@enterprise.com.eua
C yuri@enterprise.com.usa
D yuri@enterprise.com

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

Luis é um cidadão francês que se naturalizou brasileiro há
dois anos. Nessa situação, em virtude de regras constitucionais,
Luís

A precisa ter residido no Brasil por mais de trinta anos.
B pode ser presidente da Câmara dos Deputados, mas não do

Senado Federal.
C pode ser extraditado em função de crime comum cometido há

cinco anos.
D perderá a nacionalidade brasileira, se deixar de residir no país

por mais de cinco anos consecutivos.

QUESTÃO 32

As competências privativas do presidente da República não
incluem o(a)

A veto a projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional.
B suspensão da execução de lei declarada inconstitucional pelo

Supremo Tribunal Federal (STF).
C decretação de intervenção federal.
D exoneração de ministros de Estado.

QUESTÃO 33

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os tribunais da
justiça desportiva e os tribunais militares são órgãos do Poder
Judiciário.

Essa assertiva é

A correta.
B errada, pois os tribunais da justiça desportiva não integram o

Poder Judiciário.
C errada, pois os tribunais militares integram o Poder Executivo.
D errada, pois o CNJ é apenas uma secretaria do STF.

QUESTÃO 34

Considere que o STF aprovou e fez publicar na imprensa oficial
uma súmula vinculante em matéria constitucional eleitoral. Nessa
situação,

A o STF extrapolou suas competências, pois a Constituição da
República não permite a edição de súmulas vinculantes.

B o STF extrapolou suas competências, porque a edição de
súmulas vinculantes sobre matéria eleitoral é uma
competência exclusiva do TSE.

C a referida súmula vincula o TSE e todos os tribunais regionais
eleitorais (TREs).

D a referida súmula não vincula a administração pública, porque
o efeito vinculante das súmulas do STF somente é extensível
ao Poder Judiciário.
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QUESTÃO 35

O TRE do estado do Rio de Janeiro

A tem personalidade jurídica de direito privado.

B tem personalidade jurídica de direito público.

C é um órgão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

D não tem personalidade jurídica.

QUESTÃO 36

Um estudante de direito afirmou que “no direito brasileiro, os

ocupantes de cargos vitalícios não podem perder seus cargos em

decorrência de decisão administrativa”. Essa afirmação é

A correta.

B errada, porque não existem cargos vitalícios no direito

brasileiro, dado que os servidores públicos se aposentam

compulsoriamente aos setenta anos de idade.

C errada, porque todo agente público pode perder seu cargo em

decorrência de processo administrativo disciplinar que

observe o princípio do devido processo legal.

D errada, porque os ocupantes de cargos vitalícios não podem

perder seu cargo.

QUESTÃO 37

As fundações públicas são entidades da administração

direta.

Essa afirmação é

A correta.

B errada, pois as fundações são órgãos da administração direta.

C errada, porque as fundações são entidades da administração

indireta.

D errada, pois as fundações não integram a administração

pública e sim a administração privada do Estado.

QUESTÃO 38

O TSE realizou concurso para o provimento de cargos de

nível médio, com prazo de validade de dois anos, prorrogável por

igual período. Porém, passados dois anos da homologação do

concurso, o prazo não foi prorrogado, embora houvesse ainda

candidatos aprovados e não nomeados. Dois meses depois desse

decurso do prazo de validade, o TSE editou ato reinstituindo a

validade do referido concurso, pelo período de dois anos.

Nessa situação hipotética, a referida reinstituição é

A inválida, por violação do princípio da legalidade.

B válida, em respeito ao princípio da razoabilidade.

C válida, em respeito ao princípio da economicidade.

D válida, em respeito ao direito adquirido.

QUESTÃO 39

Um TRE publicou edital de concurso público para provimento de

uma única vaga de ortodontista. O edital continha cláusula

determinando que o concurso seria válido por seis meses,

contados da homologação do concurso. Nessa situação, é correto

afirmar que essa cláusula é

A válida.

B inconstitucional, pois a Constituição da República determina

que a validade mínima de concursos públicos é de 2 anos.

C ilícita, pois a lei determina que os concursos públicos devem

valer por no mínimo 1 ano.

D inválida, porque é incompatível com o princípio da

moralidade administrativa.

QUESTÃO 40

A condenação de um servidor público pela prática de ato de

improbidade administrativa

A somente é lícita quando o servidor ocupa cargo comissionado.

B deve ocorrer mediante processo administrativo disciplinar.

C exige a comprovação de enriquecimento ilícito.

D pode acarretar suspensão de seus direitos políticos.

QUESTÃO 41

Na hipótese de redistribuição, não é o servidor que é deslocado

de um cargo para outro, mas é o próprio cargo que é deslocado

para outro órgão ou entidade, dentro do mesmo poder. Essa

afirmação é

A correta.

B errada, pois, na redistribuição, o servidor é deslocado do seu

cargo original para outro cargo vago.

C errada, pois o deslocamento do cargo somente ocorre na

hipótese de readaptação.

D errada, pois a redistribuição implica passagem do cargo dos

quadros de um poder para outro.
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QUESTÃO 42

A administração pública gerencial

A é uma resposta, de um lado, à expansão das funções

econômicas e sociais do Estado e, de outro, ao

desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia

mundial.

B surge na época do Estado liberal, como forma de combater a

corrupção e o nepotismo patrimonialista.

C é baseada no efetivo controle dos abusos mas possui defeitos

como ineficiência, auto-referência e  incapacidade de voltar-

se para o serviço aos cidadãos, vistos como clientes.

D permite que o aparelho do Estado funcione como uma

extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares,

servidores, possuam status de nobreza real. A corrupção e o

nepotismo são inerentes a esse tipo de administração.

QUESTÃO 43

De acordo com os paradigmas pós-burocráticos, os governos

devem ser descentralizados, competitivos, orientados para o

A produto, empreendedores e basicamente consumidores de

serviços.

B mercado, empreendedores e basicamente prestadores de

serviços.

C mercado, empreendedores e basicamente consumidores de

serviços.

D produto, empreendedores e basicamente prestadores de

serviços.

QUESTÃO 44

A respeito das novas tecnologias gerenciais que causam impacto

nas organizações, assinale a opção correta.

A Reengenharia é o processo sistemático, planejado, gerenciado,

executado e acompanhado sob a liderança da alta

administração da instituição, envolvendo e comprometendo

todos os gerentes e responsáveis e colaboradores da

organização.

B Qualidade é o repensar fundamental e é a reestruturação

radical dos processos empresariais que visam alcançar

drásticas melhorias em indicadores críticos e contemporâneos

de desempenho, tais como  custos, atendimento e velocidade.

C Gestão estratégica está relacionada a propriedades ou

características de um produto ou serviço que influenciam

relacionadas à sua capacidade de satisfazer as necessidades

explícitas ou implícitas dos que o utilizam.

D Empreendedorismo governamental significa a capacidade de

promover a sintonia entre os governos e as novas condições

sócio-econômicas, políticas e culturais.

QUESTÃO 45

Empregados de um centro de processamento de dados

considerado de padrão excelente estavam extremamente felizes

por terem conseguido disponibilizar, em 4 dias úteis, empréstimos

a funcionários de determinado órgão do governo. Todavia, em

pesquisa de controle de qualidade, descobriu-se que a clientela

não estava satisfeita. O período entre o pedido do empréstimo e

a resposta não estava condizente com sua expectativa. Esperava-

se atendimento em período igual ou inferior ao até então

estipulado pelo centro. Percebeu-se, então, que é necessário saber

se o que se considera bons serviços está alinhado com o que

realmente esperam os usuários.

A situação apresentada no texto acima é um exemplo de

paradigma

A pós-burocrático.

B do cliente na gestão pública.

C do cliente na gerência de qualidade.

D da gestão estratégica.

QUESTÃO 46

A forma de alterar a lei orçamentária vigente é mediante a

abertura de créditos adicionais. A Lei n.º 4.320/1964 já dispunha

sobre o assunto, mas sofreu alterações em face do texto

constitucional atual. Nesse contexto, assinale a opção correta.

A Consideram-se recursos disponíveis para fins de abertura de

créditos adicionais os provenientes do excesso de

arrecadação, que constitui o saldo positivo das diferenças,

acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a

realizada, levando-se em conta, ainda, a tendência dos últimos

três exercícios financeiros.

B A emenda parlamentar aos projetos de lei de créditos

adicionais deve ser compatível com o que dispõe a Lei de

Diretrizes Orçamentárias para o exercício.

C Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no

exercício financeiro em que forem abertos, salvo se o ato de

abertura for publicado nos últimos quatro meses daquele

exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos,

serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro

subseqüente.

D A abertura de crédito extraordinário somente será admitida

para atender a despesas decorrentes de guerra, comoção

interna ou calamidade pública, por meio da edição de medida

provisória.
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QUESTÃO 47

A estrutura programática, centrada no modelo de gerenciamento

de programas, começou a ser utilizada em 1999 (Plano Plurianual

para o período 2000-2003 e orçamento para 2000), em

substituição à classificação funcional-programática, até então

usada. Dentro dessa estrutura, programas finalísticos são aqueles

que

A abrangem as ações de gestão de governo e serão compostos

de atividades de planejamento, orçamento, controle interno,

sistemas de informação e diagnóstico de suporte à

formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação

de políticas públicas.

B resultam em bens e serviços ofertados diretamente ao Estado,

por instituições criadas para esse fim específico.

C correspondem ao conjunto de despesas de natureza

tipicamente administrativa e outras que, embora colaborem

para a consecução dos objetivos de programas, não são

passíveis de apropriação a esses programas. 

D resultam em bens e serviços ofertados diretamente à

sociedade.

QUESTÃO 48

O processo de elaboração e execução orçamentária do governo

federal é regido por uma série de normas constitucionais, legais

e administrativas, que determinam os institutos, práticas e

estruturas onde ele se realiza. Com respeito a esse assunto,

assinale a opção correta.

A O Congresso Nacional está impedido, por dispositivo

constitucional, de alterar receitas e despesas com o pagamento

de benefícios da previdência social propostas na Lei

Orçamentária Anual pelo Poder Executivo.

B Os incentivos fiscais, por serem uma ação extra-orçamentária,

não constam em nenhum documento das normas

orçamentárias, nem precisam ser considerados para fins de

disciplina fiscal.

C O pagamento de despesas nas modalidades restos a pagar é

sempre considerado extra-orçamentário.

D A realização de uma obra cuja execução perdure dois anos

depende de sua prévia inclusão na Lei de Diretrizes

Orçamentárias.

QUESTÃO 49

Nos termos da Lei n.º 4.320/1964, a discriminação da receita

orçamentária tem como base as fontes econômicas de sua

geração, exceção feita às transferências entre órgãos e esferas de

governo, cuja classificação é feita atualmente conforme o destino

dos recursos: se para aplicações correntes ou de capital. Com

referência à classificação econômica da receita pública, assinale

a opção incorreta.

A A remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional é

classificada como outras receitas correntes.

B A receita patrimonial resulta da utilização, por terceiros, dos

elementos patrimoniais: aluguéis, arrendamentos, foros e

laudêmios, taxa de ocupação de imóveis, juros de títulos de

renda, dividendos e outras participações em capital de outras

empresas.

C Operações de crédito são os recursos decorrentes da

colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto

a entidades estatais ou particulares, internas ou externas.

D Destinadas a aplicações correntes, as transferências correntes

são os recursos recebidos de outras pessoas de direito público

ou privado, independentemente da contraprestação direta em

bens e serviços. Podem ocorrer de forma intragovernamental

ou intergovernamental, bem como ser recebidos de

instituições privadas, do exterior e de pessoas.

QUESTÃO 50

A respeito da competência, assinale a opção incorreta.

A O foro de eleição vincula as partes e determina a competência

do juiz para solucionar o litígio gerado pelo contrato. Assim,

a ação será proposta perante o foro eleito; caso isso não

ocorra, o juiz deverá, de ofício, declinar de sua competência.

B O juiz competente para processar e julgar as ações reais

imobiliárias, ainda que não fundadas em direito de

propriedade ou posse, é o da situação do imóvel. No entanto,

por se tratar de competência relativa, podem as partes

contratar o foro de eleição ou o réu opor exceção de

incompetência. 

C A competência é um pressuposto da regularidade do processo,

bem como de admissibilidade da tutela jurisdicional. O juiz

pode decidir sobre sua competência, sem, no entanto, vincular

outro juiz a essa decisão. 

D O juiz poderá declarar, de ofício, a incompetência relativa,

desde que o faça no primeiro momento em que atue no

processo, pois, do contrário, ocorrerá a prorrogação da

competência, ainda que se trate de eleição de foro, em

contrato de adesão. 
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QUESTÃO 51

Acerca do litisconsórcio, da assistência e da intervenção de

terceiros, assinale a opção correta.

A No litisconsórcio necessário, as partes não podem recusar a

sua formação, isto é, desde que requerido por uma das partes,

a outra não pode recusá-lo. No entanto, o juiz pode

determinar o desmembramento do processo, quando não

ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou

de direito. 

B O litisconsórcio diz-se unitário quando for imposto por lei e

a decisão tiver que ser idêntica para todos os litigantes. Pode

ser unitário tanto o litisconsórcio necessário quanto o

facultativo, exigindo-se apenas que a sentença seja idêntica

para todos os litigantes. 

C Na assistência litisconsorcial, a sentença vai influir na relação

jurídica entre o assistente e o adversário do assistido, apesar

de o direito em discussão pertencer apenas ao assistido. Esse

assistente equipara-se ao litisconsorte, podendo praticar todos

os atos necessários à defesa do direito da parte que assiste,

todavia, à sua atividade processual é subordinada à vontade

do assistido. 

D No chamamento ao processo, o réu apresenta sua defesa

alegando ilegitimidade passiva por não ser titular da pretensão

resistida e requer a sua exclusão da ação.

QUESTÃO 52

Quanto à propriedade e aos direitos reais sobre coisas alheias,

assinale a opção correta.

A O direito de usufruto, por disposição legal, é inalienável,

exceto ao nu-proprietário, mas o uso direto da coisa pode ser

feito por pessoa diversa do usufrutuário, a título oneroso ou

gratuito.

B Adquire-se a propriedade de bem imóvel pela usucapião

especial urbana, quando a pessoa física detém a posse de boa-

fé, justo título e utiliza-se do imóvel para moradia sua ou da

família, por cinco anos ininterruptos e sem oposição,

independentemente de possuir outro bem imóvel.

C A descoberta é um modo de aquisição originária da

propriedade móvel. Aquele que encontra coisa alheia, sem

dono ou abandonada torna-se seu depositário e, transcorridos

três anos sem que o proprietário a reclame, a propriedade

consolida-se na pessoa do possuidor. 

D O direito real de servidão de passagem exige, para o seu

reconhecimento, o encravamento do imóvel dominante,

consistente na ausência de saída pela via pública, fonte ou

porto. É passível de proteção possessória, pode ser adquirido

pela usucapião, mesmo sendo descontínua e não aparente. 

QUESTÃO 53

Quanto aos contratos regidos pelo Código Civil, assinale a opção

incorreta.

A Se o contrato de prestação de serviço por prazo indeterminado

for devidamente denunciado, e respeitado o prazo pactuado

para o aviso prévio, o contrato pode ser resilido

unilateralmente.

B Na fase pré-contratual, independentemente de expectativas ou

investimentos gerados, das tratativas iniciais surgem

obrigações para os contratantes. E a desistência desse contrato

por qualquer das partes, ainda que justificadamente, acarreta,

para aquele que desistiu, a obrigação de ressarcir a outra parte

pelas perdas e danos resultantes da situação criada. 

C O contrato de compra e venda por si só não gera a

transmissão do domínio do bem ou da coisa, mas o direito e

o dever de concretizá-lo. Como regra, a compra e venda

corresponde a um contrato de execução instantânea, quando

ocorre a efetiva prestação do comprador ao vendedor, ainda

que possa assumir características de contrato de execução

diferida.

D Vícios redibitórios são os defeitos existentes na coisa objeto

de contrato comutativo, ao tempo da tradição, e ocultos, que

tornam a coisa imprópria para o uso a que se destina, ou que

desvalorizam a coisa. Se o alienante sabe do vício e se omite,

trata-se de dolo, cuja diferença prática quanto aos efeitos é

que, provado, o alienante responde também por perdas e

danos.

QUESTÃO 54

A respeito da responsabilidade civil, assinale a opção correta.

A Se o ato danoso for praticado em estado de necessidade, não

configura ato ilícito e nem assegura à vítima o direito à

indenização pelos prejuízos sofridos, porque o estado de

necessidade é excludente da responsabilidade civil.

B Exclui-se a responsabilidade do transportador quando for

provado que o dano causado à vítima decorreu de fato de

terceiro que, agindo culposamente, provocou o acidente.

Nessa hipótese, o transportador será excluído, pelo juiz, da

relação processual, e o terceiro será condenado ao pagamento

da indenização devida à vítima. 

C O proprietário ou aquele que habitar o prédio, ou parte dele,

responde objetivamente pelos danos que advierem de sua

ruína, provenientes da falta de reparos indispensáveis à

remoção daquele perigo. 

D Exclui-se a responsabilidade objetiva nos casos em que não

há nexo causal entre a atividade normalmente desenvolvida

pelo autor e o dano, ou seja, quando a causa do dano decorre

de culpa exclusiva da vítima, no fato de terceiro equiparável

a força maior, ou caso fortuito.



UnB/CESPE – TSE Caderno 2-LÍBIA

Cargo 2: Analista Judiciário – Área: Administrativa (TSE) – 13 –

QUESTÃO 55

Acerca das leis brasileiras que instituíram o conceito de infração

penal de menor potencial ofensivo, assinale a opção correta.

A Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo os

crimes a que a lei comina pena máxima não superior a

um ano, ou multa. É irrelevante para tal conceituação o fato

de os crimes serem de competência da justiça estadual ou da

federal.

B Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, o juiz não

pode oferecer a proposta de transação penal de ofício ou a

requerimento da parte, uma vez que esse ato é privativo do

representante do Ministério Público (MP), titular da ação

penal pública.

C Como não há em lei qualquer menção aos delitos submetidos

a procedimentos especiais, não se submetem à competência

dos Juizados Especiais as infrações de menor potencial

ofensivo a que sejam previstos ritos especiais.

D Mesmo havendo necessidade de diligências de maior

complexidade para apuração dos fatos e da autoria de uma

infração penal de menor potencial ofensivo, a exemplo de

pedido de quebra de sigilo de dados, tais circunstâncias não

autorizam o deslocamento de competência do juizado especial

criminal para o juízo de direito comum.

QUESTÃO 56

Em relação aos crimes cometidos contra a ordem tributária,

assinale a opção correta.

A O lançamento definitivo do crédito tributário é condição

objetiva de punibilidade em casos de crimes contra a ordem

tributária. Desse modo, a pendência do procedimento

administrativo fiscal instaurado para se apurar um crédito

tributário impede a instauração da ação penal e do inquérito

policial.

B A ausência de justa causa para a instauração de inquérito

policial contra pessoa que discute débito tributário, estando

pendente o processo administrativo fiscal, se sustenta na

exclusão da culpabilidade do agente.

C O parcelamento do débito tributário deferido antes do

recebimento da denúncia é causa de exclusão da ilicitude do

crime cometido pelo agente de crimes contra a ordem

tributária. 

D Enquanto o tributo não se tornar exigível, terá curso a

prescrição penal nos crimes contra a ordem tributária.

QUESTÃO 57

A respeito das teorias formuladas em torno da tipicidade penal,

assinale a opção correta.

A A palavra tipo, uma tradução do vocábulo alemão tatbestand,

enfatiza a natureza predominantemente aberta da descrição

das condutas humanas penalmente relevantes.

B Para a configuração da tipicidade da conduta, exige-se apenas

a tipicidade formal, sendo desnecessária a presença da

tipicidade material.

C Atualmente o tipo possui caráter puramente descritivo e

indiciário da ilicitude.

D A tipicidade conglobante surge quando comprovado, no caso

concreto, que a conduta praticada pelo agente é

antinormativa, ou seja, contrária à ordem jurídica, bem como

quando é ofensiva a bens jurídicos relevantes para o direito

penal.

QUESTÃO 58

Assinale a opção correta acerca do inquérito policial.

A O trancamento de inquérito policial só se justifica em

situações excepcionais, como no caso da investigação de

conduta que não constitua crime em tese ou quando já estiver

extinta a punibilidade, pois o inquérito é mecanismo

genuinamente estatal das atividades de segurança pública,

voltado à preservação de bens jurídicos, da ordem pública e

da incolumidade das pessoas.

B Aplica-se ao inquérito policial a garantia constitucional do

contraditório e da ampla defesa, por tratar-se de processo

destinado a decidir litígio.

C O indiciado e seu advogado têm direito de acessar as

informações já introduzidas nos autos do inquérito policial e

as relativas à decretação e à execução de diligências em curso,

ainda não trazidas ao interior da investigação, como

interceptações telefônicas e buscas e apreensões.

D O MP não pode dispensar o inquérito policial ainda que tenha

conseguido, por outros meios, angariar elementos de

convicção aptos a embasar denúncia.
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QUESTÃO 59

Acerca do habeas corpus, assinale a opção correta.

A É inviável o exame da dosimetria da pena, por meio de

habeas corpus, ainda que evidenciado eventual desacerto na

consideração de circunstância judicial que resulte em

flagrante ilegalidade e prejuízo ao réu.

B A existência de recurso próprio ou de ação adequada impede

a apreciação das questões na via do habeas corpus, ainda que

esteja em risco a liberdade do réu.

C O habeas corpus pode ser concedido de ofício por juiz ou

tribunal, sem que isso implique ofensa ao princípio da inércia

da jurisdição.

D O habeas corpus não pode ser impetrado em favor de

nascituro, a fim de impedir intervenção cirúrgica na mãe para

interromper a gravidez.

QUESTÃO 60

Dois amigos, Cirilo e Carl, decidiram candidatar-se a

cargos eletivos. Cirilo encontra-se conscrito, durante período

militar obrigatório, e Carl é norte-americano domiciliado no

Brasil.

Acerca dessa situação hipotética e do conceito de cidadania,

assinale a opção correta com base nos princípios constitucionais

relativos aos direitos políticos.

A O voto de Cirilo é facultativo, mas o de Carl é obrigatório.

B Cirilo não poderá candidatar-se a cargo eletivo.

C Carl somente poderá candidatar-se a cargo eletivo se for

domiciliado no Brasil há mais de quinze anos.

D Cidadania é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo

a um determinado Estado.

QUESTÃO 61

Constitui hipótese de suspensão dos direitos políticos o(a)

I cancelamento de naturalização por sentença transitada em

julgado.

II superveniente incapacidade civil absoluta.

III perda da nacionalidade brasileira em razão da aquisição de

outra.

IV condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem

os efeitos da condenação.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 62

Luana tomou posse no cargo de juíza há cerca de seis
meses e já foi designada para presidir zona eleitoral em Porto
Alegre – RS.

Com referência a essa situação hipotética e às normas que regem
a justiça eleitoral, assinale a opção correta.

A O exercício do cargo de juiz eleitoral requer exclusividade,
não sendo possível acumular as funções jurisdicionais
anteriormente exercidas com as da justiça eleitoral.

B Não é possível que juiz em estágio probatório assuma funções
de juiz eleitoral.

C Para presidir zona eleitoral em Porto Alegre – RS, é
necessário que Luana seja juíza federal.

D É competência do juiz eleitoral expedir títulos eleitorais.

QUESTÃO 63

Emerson, que foi designado para compor junta eleitoral no
município de seu domicílio, é candidato ao cargo de vereador.

Acerca dessa situação hipotética e da disciplina normativa das
juntas eleitorais, assinale a opção incorreta.

A Emerson não poderá participar da junta eleitoral, por expressa
vedação legal.

B Caso Emerson seja eleito ao cargo de vereador, caberá à junta
eleitoral expedir o competente diploma.

C As juntas eleitorais são órgãos colegiados de 2.ª instância da
justiça eleitoral.

D O presidente da junta eleitoral deverá ser sempre um juiz de
direito.

QUESTÃO 64

Edna, filha de tenente do Exército, mudou-se de Brasília
– DF para Salvador – BA em razão da remoção de seu pai e, por
isso, procurou a justiça eleitoral para providenciar a alteração de
seu domicílio eleitoral.

A respeito dessa situação e das normas da Resolução do TSE
n.º 21.538/2003, assinale a opção correta.

A Ao requerer a alteração de seu domicílio eleitoral, Edna
deverá comprovar residência por, no mínimo, três meses em
Salvador.

B Se Edna não comprovar a quitação com a justiça eleitoral, o
juiz eleitoral em Salvador arbitrará o valor de multa a ser
paga.

C Aos partidos políticos é vedado o exame dos documentos
relativos aos pedidos de transferência de eleitores.

D Ao promover a alteração do domicílio eleitoral de Edna, o
servidor da justiça eleitoral consignará no registro próprio a
operação 5 – revisão.
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QUESTÃO 65

A administração de recursos humanos, historicamente

conhecida como administração de pessoal, lida com sistemas

formais para administrar pessoas dentro da organização. A

administração de recursos humanos tem assumido papel

estratégico e vital porque as organizações estão tentando

transformar seus recursos humanos em fonte de vantagem

competitiva.

Thomas S. Bateman. e Scott A. Snell. Administração: construindo

vantagem competitiva. São Paulo: Atlas, 1998 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a

seguir.

I Os direcionamentos estratégicos da organização, os negócios

em que pretende participar, em que mercados tem intenção de

atuar e o crescimento esperado para o futuro são insumos para

o planejamento de recursos humanos.

II Quando várias pessoas avaliam um mesmo candidato e tiram

conclusões muito diferentes entre si, diz-se que os

instrumentos de seleção utilizados apresentam indícios de

problemas de confiabilidade.

III A composição do quadro de pessoal depende do

recrutamento, que pode ser interno ou externo. Na busca por

novos mercados ou novas formas de atuação, o recrutamento

interno deve ser priorizado pela área de recursos humanos

por apresentar mais vantagens para a organização que o

recrutamento externo.

IV A análise de cargos se divide em descrição de cargo e

especificação de cargo. A enumeração dos talentos,

conhecimentos e habilidades necessárias ao desempenho dos

cargos é chamada de descrição de cargo.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C III e IV.

D II e IV.

QUESTÃO 66

Os conhecimentos e o desempenho dos empregados e

administradores devem ser continuamente aperfeiçoados. A

satisfação dessa exigência envolve atividades de treinamento e

desenvolvimento e também avaliações de desempenho para

propósitos de feedback a fim de motivar as pessoas para o melhor

desempenho possível.
Idem, ibidem, p. 286 (com adaptações).

A respeito do tema do texto acima, assinale a opção correta.

A Diferentemente do desenvolvimento, o treinamento tem como

foco ensinar aos empregados habilidades e competências mais

amplas para o desempenho de funções futuras.

B A busca de consenso entre empregados e seus supervisores

acerca das metas organizacionais é uma característica da

moderna avaliação de desempenho.

C Na avaliação de desempenho, deve-se evitar a participação

dos subordinados, por serem eles mais propensos a fornecer

informações influenciadas por insatisfações resultantes da

relação com seus superiores.

D A avaliação de desempenho deve ter como foco o

desempenho técnico do empregado no cargo ocupado,

evitando-se analisar o comportamento do indivíduo no

ambiente de trabalho, tarefa esta que é de competência do

responsável pelo regime disciplinar. 

QUESTÃO 67

Acerca da administração de recursos humanos, assinale a opção

incorreta.

A A rotação de cargos objetiva proporcionar ao empregado

novos conhecimentos e habilidades de mesmo nível de

dificuldade daquelas já desempenhadas por ele ou de maior

dificuldade, para que possa lidar com situações mais

complexas, mas que requeiram os mesmos conhecimentos.

B O dirigente que responde pelo papel de coaching deve, entre

outras atribuições, orientar e guiar pessoas na sua carreira

profissional.

C A inserção do empregado na busca de soluções para um

desempenho insatisfatório resultante de sua avaliação é um

dos objetivos do feedback. 

D A acomodação de necessidades familiares e de trabalho e a

implantação de formas alternativas de trabalho são exemplos

de fraquezas da moderna gestão de pessoas.
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QUESTÃO 68

A administração de recursos humanos é definida como a função
organizacional destinada a prover, treinar, desenvolver, motivar
e manter os recursos humanos. Com relação a esse assunto, julgue
os itens abaixo.

I O enriquecimento vertical de cargo possibilita motivar
empregados que apresentem altos padrões de desempenho
profissional nos cargos que ocupam.

II O estilo de liderança mais adequado em uma unidade onde os
empregados têm baixo nível de maturidade é a delegação, por
atribuir maiores níveis de responsabilidade aos empregados.

III A administração de recursos humanos tem como finalidades
alcançar o equilíbrio entre os objetivos da organização e as
necessidades dos empregados e manter baixos índices de
rotatividade.

IV Recrutamento é o conjunto de atividades responsável pela
comparação entre requisitos exigidos por um cargo e as
características dos candidatos a esse cargo.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e IV.

QUESTÃO 69

Considere o seguinte consumo de determinado material.

60 unidades em março 98 unidades em agosto
70 unidades em abril 98 unidades em setembro
85 unidades em maio 102 unidades em outubro
88 unidades em junho 105 unidades em novembro
94 unidades em julho 111 unidades em dezembro

Com base nos dados acima e considerando que os estudos acerca
de estoques dependem da previsão do consumo de material,
assinale a opção incorreta.

A Com base no método da média com ponderação exponencial,
apenas o consumo do mês de dezembro será utilizado na
fórmula de cálculo da previsão do consumo para o mês de
janeiro.

B Para reduzir a influência do baixo consumo nos meses de
março e abril na previsão de consumo para janeiro, é correto
utilizar o método da média móvel ponderada, caracterizado
pela aplicação de pesos maiores aos dados de consumo mais
novos e pesos menores aos dados mais antigos.

C Com base no método da média móvel para 3 períodos, a
previsão de consumo para janeiro é superior a 111 unidades
por causa da tendência crescente de consumo. 

D Com base no método do último período, a previsão de
consumo para janeiro é de 111 unidades.

QUESTÃO 70

A coordenação das atividades de aquisição, guarda,

movimentação e distribuição de materiais é responsabilidade da

administração de materiais. Com relação a esse assunto, assinale

a opção correta.

A A ocorrência de custos de armazenagem depende da

existência de materiais em estoque e do tempo de

permanência desses materiais no estoque.

B Se determinado material tem consumo mensal de 30 unidades,

tempo de reposição e estoque mínimo de um mês e inexistem

pedidos pendentes de atendimento desse material, então seu

ponto de pedido é igual a 90 unidades.

C Ruptura de estoque é o termo que caracteriza nível de estoque

igual a zero e impossibilidade de atendimento a uma

necessidade de consumo.

D Para uma adequada gestão de materiais essenciais ao

funcionamento de suas operações, as organizações devem

maximizar os investimentos em estoque desses materiais.

QUESTÃO 71

Ainda acerca da administração de materiais, julgue os itens que

se seguem.

I Materiais que requerem cuidados especiais na armazenagem

e no transporte são classificados como materiais críticos.

II Os códigos de ética do setor de compras devem ser de

conhecimento dos fornecedores para que eles possam

reclamar no caso de qualquer ato lesivo.

III Gerenciamento da cadeia de suprimentos (suply chain

management) é uma técnica de administração de materiais

cujo principal objetivo é a manutenção de baixos níveis de

materiais em estoque.

IV Na negociação de compras, o negociador deve ter como

princípio o fato de que, após o acordo final e a assinatura do

contrato, os itens negociados não devem ser alterados.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.
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QUESTÃO 72

Um investidor comprou 44.000 ações de duas empresas — A e

B —, aplicando o total de R$ 60.000,00. O preço da ação da

empresa A é 25% superior ao da ação da empresa B. Sabendo-se

que o preço da ação da empresa B é igual a R$ 1,20, então foram

comprados

A 19.000 ações da empresa A e 25.000 ações da empresa B.

B 21.000 ações da empresa A e 23.000 ações da empresa B.

C 24.000 ações da empresa A e 20.000 ações da empresa B.

D 26.000 ações da empresa A e 18.000 ações da empresa B.

QUESTÃO 73 

Considerando que P e Q sejam proposições e que v, w, ¬ e ÿ

sejam os conectores lógicos que representam, respectivamente,

“e”, “ou”, “negação” e o “conectivo condicional”, assinale a

opção que apresenta uma tautologia.

A P ÿ (P w Q)

B (P w Q) ÿ (P v Q)

C  (¬ P v ¬ Q) ÿ (¬ P)

D (P v Q) ÿ Q

QUESTÃO 74

Três contadores — A, B e C — estão sendo avaliados para

o preenchimento de uma posição em uma empresa. Esses

contadores estudaram em diferentes universidades (USP, UnB e

UFMG), possuem diferentes tempos de experiência na profissão

(3, 5 e 8 anos) e foram classificados em três opções: 1.ª, 2.ª e 3.ª.

Considere também que

I o contador A estudou na USP e tem menos de 7 anos de

experiência.

II o contador C ficou na 3.ª opção, não estudou na UnB e tem

2 anos de experiência a menos que o contador que foi

classificado na 2.ª opção.

Com base nas informações acima, conclui-se que

A o contador B estudou na UnB, tem 8 anos de experiência e

ficou em primeira opção.

B o contador B estudou na UnB, tem 5 anos de experiência e

ficou em primeira opção.

C o contador C estudou na UFMG e tem 5 anos de experiência.

D o contador A tem 3 anos de experiência.

QUESTÃO 75

O pensador Florentino Maquiavel

A não foi um homem do seu tempo, adiantando-se no que ainda

não havia acontecido no mundo da emergência da política

moderna.

B introduziu ruptura decisiva no pensamento acerca do Estado,

atribuindo a este soberania racional.

C não encontrou provas empíricas que comprovassem seus

argumentos.

D foi um representante dos defensores das idéias da

sociabilidade natural e dos ensinamentos da Revelação.

QUESTÃO 76

Com relação às diferentes abordagens acerca da formação e

conceituação do Estado moderno, assinale a opção incorreta.

A A leitura weberiana do Estado como monopolizador legítimo

e legal da violência não alcança mais eficácia no mundo da

globalização.

B O Estado, na acepção de Marx, operou historicamente como

uma representação política da apropriação dos meios de

produção pelos fortes.

C As visões historicistas do Estado moderno sublinham as

condições históricas precisas do seu surgimento e sua

generalização como forma de ordenamento do sistema

internacional contemporâneo.

D O Estado, segundo Locke e Montesquieu, deve cuidar para

que o chefe de Estado não concentre poder político.

QUESTÃO 77

A respeito da crise do Estado do Bem-Estar, assinale a opção

correta.

A É um processo que, iniciado na periferia capitalista, espraiou-

se para o experimento dos Estados no centro econômico

global.

B Teve início na experiência histórica anglo-saxônica, ante o

esgotamento dos meios que mantinham a proteção social

conferida aos cidadãos.

C Ainda não se abateu, na prática, sobre o tecido político latino-

americano.

D Gerou, em países como a Inglaterra, a ampliação e a

generalização dos serviços nacionais de saúde.
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QUESTÃO 78

A economia do setor público, microfundamentada, analisa o papel desempenhado pelo governo em uma economia de mercado. Acerca

desse assunto, assinale a opção correta.

A A qualidade do meio ambiente pode ser considerada um bem público puro porque, além de seu consumo ser não-rival, as

indivisibilidades que caracterizam esse bem estimulam o aparecimento do carona free-rider.

B No equilíbrio geral, em concorrência perfeita, para cada consumidor, a utilidade marginal de todos os bens consumidos é igual

a zero.

C Mercados competitivos e monopólios são eficientes no sentido de Pareto, porque utilizam plenamente seus fatores produtivos

excluindo, assim, a existência de capacidade ociosa. 

D De acordo com a teoria do eleitor mediano, uma mudança de governo em democracias representativas conduzirá a modificações

substanciais das políticas econômicas adotadas. 

QUESTÃO 79

Com relação ainda aos aspectos microeconômicos do setor público, assinale a opção correta.

A O imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF), por não gerar distorções nos preços relativos das mercadorias, não acarreta

perdas, em termos de bem-estar, para a economia.

B Um aumento nos custos das políticas que reduzem o desflorestamento diminui a quantidade ótima de desmatamento.

C O desestímulo ao trabalho associado com programas de renda mínima advém do fato de, na maioria desses programas, ocorrer um

forte declínio nos benefícios recebidos, quando a renda aumenta. 

D Na visão da teoria da captura, os grupos de pressão — grupos de interesse — têm visto sua influência decrescer ao longo do tempo

e, portanto, atualmente, pouco influenciam a fixação dos esquemas regulatórios.

QUESTÃO 80

Com relação aos aspectos macroeconômicos da análise do setor público, assinale a opção correta.

A Na implementação das políticas fiscais, a existência de defasagens políticas e administrativas torna essas políticas mais efetivas

para a expansão da produção e do emprego. 

B Conforme estabelecido na curva de Laffer monetária, um aumento na taxa de crescimento do estoque monetário aumenta, de modo

inequívoco, a senhoriagem. 

C Ceteris paribus, um aumento na relação entre a dívida pública e o PIB requer um aumento do superávit primário para impedir

novos aumentos dessa relação.

D Devido à existência de inconsistências temporais, a utilização de políticas monetárias discricionárias para combater a inflação gera

resultados ótimos e, por essa razão, essas políticas são fortemente recomendadas.
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PROVA DISCURSIVA)

• Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando os espaços indicados no presente caderno para rascunho. Em

seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois

não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de oitenta linhas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

A democracia, na América Latina, vem avançando pela via formal. Eleições, posses de novos governantes,
crescimento econômico médio e saudável caracterizam o ambiente democrático na região.

Considerando o tema acima, redija um texto dissertativo, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

• relações entre as regras da democracia formal e os avanços da democracia participativa na América Latina;

• novos governos eleitos em 2006 e suas proposições políticas;

• lugar dos setores sociais menos favorecidos nesse ambiente democrático;

• lugar da educação nas democracias latino-americanas.
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