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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

• Nas questões que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras; expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

QUESTÃO 1

Diariamente, milhões de pessoas em todo o mundo1

conectam-se à Internet e mais de doze milhões de e-mails são
enviados. Isso sem se mencionar o número de negócios fechados e o
dinheiro movimentado. Com o advento do computador e, mais tarde,4

da Internet, as informações e os grandes negócios acontecem com
uma velocidade impressionante. Resultado de um mundo globalizado,
em que a informação se transformou na moeda corrente. E, quando7

o assunto é informação, ou seja, transmitir informações, nada melhor
do que utilizar a tecnologia. A cada dia, mais e mais serviços são
disponibilizados por empresas para que as pessoas interessadas10

tenham acesso à informação de maneira rápida e eficaz.
Internet: <www.caieiraspress.com.br> (com adaptações).

Em relação às estruturas e às ideias do texto acima, assinale a opção
correta.

A O emprego do acento grave em “à Internet” (R.2) justifica-se pela
regência de “pessoas” (R.1), que exige emprego de preposição.

B O trecho “mais de doze milhões de e-mails são enviados” (R.2-3)
estaria gramaticalmente correto se fosse reescrito da seguinte forma:
envia-se mais de doze milhões de e-mails.

C Altera-se a informação original do texto ao substituir-se o trecho
“Resultado de um” (R.6) pelo seguinte: Isso é resultado de um.

D A substituição de “se transformou” (R.7) por foi transformada
mantém a correção gramatical e as informações originais do período.

E Na linha 11, o emprego do acento grave em “à informação” justifica-
se pela regência de “interessadas” (R.10).

QUESTÃO 2

É inegável que, com o advento da informática, o conceito de
administração pública ganhou adjetivos nunca imaginados antes, como
transparência e prestação de contas. Isso vem acontecendo em muitas
cidades brasileiras, onde as prefeituras disponibilizam aos cidadãos
serviços que só eram conseguidos após horas de fila. Outro benefício da
informática aliada à Internet é a possibilidade de ter acesso aos atos e às
contas da administração pública. Com um simples clique no mouse, todos
os interessados no desenvolvimento municipal têm as informações
atualizadas. E, mais do que isso, podem pedir certidões, boletos para
pagamento de taxas e segunda via de documentos perdidos, como, por
exemplo, o imposto predial e territorial urbano (IPTU).

Essas são apenas algumas das facilidades da informática. O
principal, nesse processo, é saber com exatidão e transparência os projetos
em andamento e as decisões tomadas pelos Poderes Executivo e
Legislativo da cidade.

Idem, ibidem.

Assinale a opção que apresenta a ideia principal do texto acima.

A Muitas prefeituras modernizaram-se e já aderiram ao fornecimento,
pela Internet, de boletos para pagamento de taxas.

B A informática permite a transparência das contas da administração
pública e a rapidez na obtenção de serviços antes muito demorados.

C Entre as facilidades oferecidas pela informática no serviço público,
está a disponibilização de certidões por meio eletrônico.

D Pagar o IPTU por meio da Internet é uma modernidade à disposição
dos cidadãos que têm acesso à informática.

E Conhecer as decisões tomadas pelo Poder Executivo da
administração pública municipal é uma das vantagens oferecidas pela
Internet.

QUESTÃO 3

Uma grande mudança que se faz necessária no1

Poder Judiciário e no Ministério Público (MP) do Brasil
diz respeito à informatização. A falta de aparelhamento
tecnológico no sistema judicial do país é um dos fatores4

que acarretam morosidade e ineficiência aos trâmites de
milhares de processos por ano. Desse modo, aprimorar
as gestões dos tribunais e dos órgãos do MP por meio de7

recursos informatizados é um mecanismo que pode
promover, juntamente com outras medidas de
desburocratização do serviço público, melhorias10

substanciais no funcionamento da Justiça.
Juliana Silva Valis. Internet: <www recantodasletras.uol.com.br> (com adaptações).

Em relação às estruturas e às ideias do texto acima, assinale
a opção correta.

A O emprego do acento grave em “à informatização” (R.3)
justifica-se pela regência de “necessária” (R.1).

B Altera-se a informação original do texto ao se substituir
o trecho “A falta de” (R.3) por Isso porque a falta de.

C A forma verbal “acarretam” (R.5) está no plural porque
concorda com “trâmites” (R.5).

D Na linha 5, o emprego de preposição em “aos trâmites”
justifica-se pela regência de “ineficiência”.

E O emprego de preposição em “no funcionamento” (R.11)
justifica-se pela regência de “melhorias”(R.10).

QUESTÃO 4

O projeto Justiça sem Papel, desenvolvido pela1

Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e pelo
Ministério da Justiça, foi concebido com o escopo de
informatizar amplamente a atividade jurisdicional4

brasileira, por meio de parcerias com tribunais que já
tenham implementado tecnologias promissoras. Para esse
projeto, foi constituído um fundo de mais de um milhão7

de reais, a ser gasto no estudo e na viabilização de novos
meios tecnológicos para o exercício das funções
judiciais.10

Idem, Ibidem.

Assinale a opção que apresenta a associação correta entre a
palavra indicada entre aspas e o seu sentido no texto acima.

A “concebido” (R.3) = imitado, copiado

B “escopo” (R.3) = propósito, objetivo

C “parcerias” (R.5) = dependência, submissão

D “promissoras” (R.6) = atualizadas, modernas

E “viabilização” (R.8) = visibilidade, transparência
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QUESTÃO 5

Algumas medidas de modernização judicial têm1

auferido bons resultados em diferentes regiões brasileiras. No
Rio Grande do Sul, por exemplo, o tribunal de justiça
implantou um sistema de certificação eletrônica de atos4

processuais praticados por seus desembargadores. Por meio
desse sistema, os trâmites dos processos digitais adquirem
autenticidade com certificados ICP-Brasil, fornecidos por7

empresas do ramo da informática. Nesse sentido, os sistemas
digitais de envio de documentos têm sido cada vez mais
utilizados em âmbito brasileiro, mormente após a edição da10

Medida Provisória n.º 2.200/2001, que inseriu em nosso
ordenamento jurídico o sistema de certificação digital de
documentos eletrônicos.13

Idem, ibidem.

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.

A Devido à existência de impessoalidade, clareza, seleção lexical
e estruturas sintáticas, o texto está apropriado para compor
uma correspondência oficial. 

B A expressão “desse sistema” (R.6) retoma o antecedente
“tribunal de justiça” (R.3).

C Na linha 6, a forma verbal “adquirem” está no plural porque
concorda com “processos digitais”.

D O termo “fornecidos” (R.7) está no plural porque concorda com
“trâmites” (R.6).

E A oração “que inseriu em nosso ordenamento jurídico o
sistema de certificação digital de documentos eletrônicos”
(R.11-13) tem valor de restrição.

QUESTÃO 6

Os trechos apresentados nas opções abaixo são adaptações de partes
de um texto disponível na Internet (www.dnt.adv.br). Assinale a
opção em que o trecho apresentado está gramaticalmente correto.

A O Comitê de Gestão dos Sistemas Informatizados do Poder
Judiciário apresentou um plano de trabalho para o
aperfeiçoamento, do processo eletrônico digital.

B Segundo o diretor do Departamento de Tecnologia de
Informação do Conselho Nacional de Justiça, o objetivo é
definir uma politica de segurança da informação do Poder
Judiciário, e criação de um sistema mais moderno.

C Não deveremos padronizar o sistema de informação dos
tribunais, porque cada um têm um modelo diferente, o que o
Conselho Nacional de Justiça pretende, é fazer que todos os
sistemas possam comunicar-se entre si.

D O plano de trabalho, foi apresentado e definindo metas de
curto, médio e longo prazo que deverão ser cumpridas entre
dezoito meses a cinco anos, até a total informatização dos
processos judiciais.

E O objetivo é reduzir os custos do Poder Judiciário, agilizar a
tramitação dos processos pelos meandros da justiça e,
consequentemente, melhorar a prestação jurisdicional.

QUESTÃO 7

Os trechos a seguir são adaptações de partes do editorial do jornal
Folha de S.Paulo de 29/11/2009. Assinale a opção em que o trecho
apresentado está correto quanto ao emprego dos sinais de
pontuação.

A Copenhague, afinal pode sair menos ruim que a encomenda.
Quando já se contava com um fiasco da conferência sobre
mudança do clima, na capital dinamarquesa surgem sinais
animadores de que, um acordo razoável pode ser obtido.
Limitado, mas melhor que acordo nenhum.

B Já se sabe que, não será aprovado um tratado forte, com
compromissos legais dos países para redução de gases do
efeito estufa. Essa era a expectativa anterior: algo mais
ambicioso, que o Protocolo de Kyoto (1997), fracassado, que
determinava corte médio de 5,2% nas emissões só das nações
desenvolvidas.

C O compromisso obtido em Copenhague será apenas
politicamente vinculante. O novo acordo precisa ir muito além
de Kyoto, se a meta for impedir que o aumento da temperatura
média da atmosfera ultrapasse 2 ºC de aquecimento neste
século, como recomenda a maioria dos climatologistas.

D Isso exige dos países desenvolvidos, chegar a 2020 emitindo
25% a 40% menos poluentes que em 1990, ano-base de Kyoto.
Os países menos desenvolvidos, por seu turno precisam
desacelerar a trajetória crescente de suas emissões.

E Estima-se que seja necessário um corte de 15% a 30%,
aplicados no caso sobre os níveis que estariam emitindo em
2020, mantido o ritmo atual. A ideia é que, a redução não
prejudique seu esforço de desenvolvimento, e redução da
pobreza.

QUESTÃO 8

Os trechos a seguir são adaptações de partes do editorial do jornal
Valor Econômico de 26/11/2009. Assinale a opção em que o
trecho apresentado está gramaticalmente correto.

A Um dos aspectos mais beniguinos da retomada da economia
brasileira é a recuperação do emprego. A criação de novas
vagas sustentam o consumo doméstico, animando os negócios,
apesar da crise internacional.

B O cenário brasileiro é previlegiado em comparação com o de
outros países, mesmo levando em conta que a produtividade
suprimiu vagas, e que o salário médio real está em baixa.

C Nos Estados Unidos da América, a forte dose de estímulos do
governo e o início da retomada não reduziram o desemprego
elevado, que minam a confiança do consumidor e das empresas
e põem em risco à consistência da própria recuperação.

D Enquanto a taxa de desemprego está em 8% no Brasil, nos
Estados Unidos da América é de 9,5% e, na zona do euro, de
9,7%, segundo dados de setembro. Os EUA perderam
7,2 milhões de vagas desde janeiro de 2008.

E No Brasil, a crise ceifou 800 mil vaga em três meses, entre
novembro de 2008 e janeiro de 2009. Mas isso já foi
compensado porque mais de um milhão de novas vagas foram
criadas, depois disso.
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QUESTÃO 9

Com relação aos aplicativos do Microsoft Office, assinale a opção
correta.

A Um documento elaborado no Word pode ser salvo em um
arquivo com um nome específico contendo a terminação .doc,
sem a utilização de caracteres especiais tais como ponto e
vírgula (;) e barra (/). Esse arquivo pode ser gravado em uma
pasta criada na máquina em uso ou em área disponível em rede
de computadores, se houver.

B Com o uso do PowerPoint, é possível criar apresentações
contendo um conjunto de slides em um único arquivo e inserir

novos slides pressionando-se as teclas  +  ou
clicando a opção Novo slide, no menu Exibir.

C O software Excel disponibiliza funcionalidades para criar um
banco de dados que permita associar tabelas e colunas de
forma organizada, integrada e estruturada.

D O recurso Inserir Tabelas do Word permite a criação de tabelas
que associam linhas e colunas, nas quais pode ser realizado
cálculo automático de dados, como em uma planilha eletrônica,
sem que seja necessário utilizar, paralelamente, tabelas Excel.

E Para se fazer a tabulação em um documento, em especial na
edição de documentos oficiais com muitos parágrafos, itens e

subitens, deve-se pressionar a tecla  e a barra de
espaços, o que garante um alinhamento de texto e parágrafos
de maneira padronizada e sem desvios. 

QUESTÃO 10

Quanto aos aplicativos do ambiente BROffice, assinale a opção
correta.

A A opção Salvar Tudo do Writer permite salvar em um único
documento todas as alterações que foram feitas nele por um ou
mais usuários.

B No aplicativo Calc, é possível montar fórmulas de cálculo mais
avançadas e com opções que não existem no Excel, visto que
o primeiro é um software livre desenvolvido e disponibilizado
para uso muito antes do último. 

C Ao se atualizar um documento no Writer, é possível desfazer
as alterações feitas, considerando o estágio em que ele foi
salvo pela última vez, a partir do comando Recarregar do menu

Arquivo.
D Uma das vantagens dos aplicativos da suíte BROffice é a

ausência de assistentes de produção de documentos, pois eles
são de pouca ajuda e confundem o usuário durante a edição de
documentos ou apresentações, visto que não possuem interface
amigável ou uma linguagem próxima do usuário.

E Para se inserir uma nova fórmula no Calc, deve-se usar a opção
Calcular do menu Ferramentas.

QUESTÃO 11

Assinale a opção que contém apenas ferramentas de navegação e de
correio eletrônico utilizadas em redes de computadores.

A Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook, Outlook Express
B Chat, ICQ, MSN, Twitter
C WAIS, Web, WWW, Finger
D Goher, Usenet News, Wais, Netnews
E Fórum, HomePage, Password, Usenet

QUESTÃO 12

Assinale a opção correta com relação ao sistema operacional

Windows XP.

A O Windows XP possui, aparente em todos os aplicativos que

são executados nesse sistema operacional, uma barra de

ferramentas de janela padrão com opções de abrir ou fechar

arquivos ou pastas, acessar unidade de rede e ligar ou desligar.

B A opção Mapear unidade de rede, acessada diretamente pelo

ícone , permite identificar onde está localizado um

arquivo que se deseja encontrar na máquina em uso.

C Por meio da opção Propriedades da barra de tarefas e do menu

Iniciar do Windows XP, é possível ter acesso rápido e imediato

às opções de Salvar, Imprimir, Importar e Exportar os arquivos que

são utilizados pelo usuário.

D Em Propriedades de Disco local (C:) do Windows XP, é possível

ter acesso a informações acerca da quantidade de espaço usado

e de espaço livre no HD. Também é possível acessar a

ferramenta Limpeza de disco para otimizar a distribuição de

arquivos no HD.

E O Painel de controle do Windows XP oferece um conjunto de

ferramentas úteis para que os usuários configurem suas tarefas

básicas, como receber e enviar e-mails, acessar os programas

e as ferramentas de entretenimento e acessar a pasta Meus

documentos, entre outras. 

QUESTÃO 13

Com relação ao uso da Internet e da intranet, assinale a opção

correta.

A As intranets são destinadas ao uso em locais remotos, onde não

se dispõe de acesso a provedores de acesso à Internet.

B Para se realizar uma conexão à intranet, é necessário um

provedor de acesso instalado na máquina do usuário e um cabo

de banda larga para a transferência de arquivos de dados.

C Na Internet, o acesso dedicado é feito por meio de uma linha

privativa, com conexão disponível 24 horas por dia.

D A conexão à Internet por ondas de rádio permite a utilização de

tecnologias sem fio, para que se possa captar sinal e acessar

diretamente as redes de comunicação a partir de zonas rurais,

mas requer que haja linhas telefônicas fixas instaladas nas

proximidades.

E A Internet, também denominada WWW, é uma única rede de

computadores, de abrangência mundial, formada por inúmeras

intranets, as quais disponibilizam as informações que trafegam

na Internet em tempo real.



UnB/CESPE – TRE/MT

Cargo: Técnico Judiciário – Área: Administrativa – 4 –

QUESTÃO 14

Acerca de sistema de informação e segurança da informação,
assinale a opção correta. 

A Para que uma empresa tenha infraestrutura de tecnologia da
informação (TI), é necessário que ela esteja cadastrada no
Ministério das Comunicações para poder adquirir e oferecer
acesso à Internet, e obter um conjunto de software livres.

B A infraestrutura de TI, por ser uma tecnologia de alto custo,
embora seja importante para uma empresa, deve ser adquirida
apenas quando se esgotarem outras formas de armazenamento
de informações com mais baixo custo.

C Segurança da informação é um conceito utilizado em TI, visto
que todas as tecnologias empregadas tanto nas redes de
computadores quanto nas máquinas pessoais possuem
segurança contra hackers, crackers e vírus.

D Uma das formas de se evitar a infecção por vírus de
computador pela Internet é sempre renovar a senha de acesso
à caixa postal de e-mail do usuário, já que a senha deve ser
secreta, pessoal e intransferível.

E De modo a verificar se a máquina está infectada, é
recomendável utilizar, frequentemente, os serviços de scan de
vírus.

QUESTÃO 15

Assinale a opção correta a respeito de arquivo. 

A Os documentos de arquivo são produzidos e recebidos com
finalidades históricas, culturais e científicas.

B De acordo com o conceito de arquivo, uma coleção de
manuscritos históricos colecionados por uma pessoa física  não
é considerada arquivo.

C O sentido ou significado do acervo documental não depende da
relação que os documentos têm entre si.

D Os documentos são produzidos em exemplares múltiplos e
inexiste uma significação orgânica entre esses documentos.

E O julgamento acerca da preservação dos documentos tem
caráter revogável, envolvendo questões de conveniência.

QUESTÃO 16

O princípio de respeito aos fundos ou princípio da proveniência é
um dos pilares da arquivologia. Com relação a esse princípio,
assinale a opção correta.

A A aplicação do princípio de respeito aos fundos separa o
arquivo em três fases: a corrente, a intermediária e a
permanente.

B Esse princípio designa um conjunto de operações que, a partir
da avaliação de documentos, promove a guarda temporária ou
permanente dos documentos.

C Esse princípio permite a elaboração de um instrumento de
pesquisa destinado à orientação dos usuários no conhecimento
e utilização dos fundos que integram o acervo de um arquivo
permanente.

D Esse princípio é um elemento de identificação das unidades de
arquivamento, constituído de números, letras ou combinação
de números e letras, que permite a localização dos documentos.

E Esse princípio determina que os documentos provenientes de
uma mesma fonte geradora de arquivo  devem ser mantidos
reunidos.

QUESTÃO 17

A gestão de documentos engloba, entre outras, as fases de

A produção e destinação.
B emulação e migração.
C conservação e restauração.
D eliminação e preservação.
E criação e aquisição.

QUESTÃO 18

O arquivo intermediário justifica-se por questões econômicas.
É uma forma de armazenamento de documentos mais barata que
aquela feita nos setores de trabalho da organização. Com relação ao
arquivo intermediário, assinale a opção correta.

A Os documentos são mantidos nos arquivos intermediários
quando apresentam alto valor secundário.

B O acesso aos documentos é aberto ao público nos arquivos
intermediários, diferentemente do que ocorre com os arquivos
correntes, de acesso restrito aos acumuladores.

C A descentralização física dos arquivos intermediários é
resultado da grande frequência de uso dos documentos nessa
fase do arquivo.

D O fato de ser uma fase transitória impede a aplicação da tabela
de temporalidade nos arquivos intermediários.

E Os documentos são transferidos aos arquivos intermediários
pela presença de valores legais, fiscais ou técnicos.

QUESTÃO 19

A conservação compreende os cuidados prestados aos documentos
e, consequentemente, ao local de sua guarda. Com referência à
conservação e restauração de documentos de arquivo, assinale a
opção correta. 

A O ar seco é um elemento que beneficia as condições físicas do
papel.

B A temperatura ideal para conservação dos documentos em um
depósito de arquivo deve ser superior a 24 oC.

C O alisamento é um método eficiente de combate aos insetos e
todos os outros tipos de pragas que podem atacar o papel.

D A limpeza dos documentos em papel, fase posterior à
fumigação, pode ser feita em mesas higienizadoras ou com um
pano macio, uma escova ou um aspirador.

E A desinfestação consiste em mergulhar o documento em banho
de gelatina ou cola, aumentando, assim, a resistência das fibras
do papel.

QUESTÃO 20

Assinale a opção correta com relação à microfilmagem e ao uso das
novas tecnologias.

A A microfilmagem permite a redução do espaço físico na guarda
de documentos, mas o seu uso ainda é restrito devido à não
aceitação do microfilme como prova legal.

B A migração de suportes é uma técnica importante para
combater a rápida obsolescência dos software e hardware, que
compromete a preservação de documentos digitais.

C A digitalização de documentos é vantajosa, pois permite o
acesso múltiplo e simultâneo aos documentos e, além disso,
possui ampla aceitação legal.

D A opção pelo uso da microfilmagem deve embasar-se apenas
no exame dos custos ou da economia decorrentes de seu
emprego.

E A microfilmagem, por limitações técnicas, é restrita aos
documentos em suporte papel.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Com relação às garantias constitucionais, assinale a opção correta.

A O habeas corpus pode ser impetrado tanto contra ato emanado

do poder público como contra ato de particular, sempre que

alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou

coação em sua liberdade de locomoção.

B O mandado de segurança pode ser interposto mesmo contra ato

administrativo do qual caiba recurso administrativo com efeito

suspensivo, independentemente de caução.

C O habeas data destina-se a assegurar o conhecimento de

informações pessoais constantes de registro de bancos de

dados de entidades governamentais ou de caráter público,

desde que geridas por servidores do Estado. 

D O mandado de injunção tem como objeto o não cumprimento

de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afete

direitos constitucionalmente assegurados, sendo pacífico, na

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que ele só

é cabível se a omissão tiver caráter absoluto ou total, e não

parcial.

E O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por

pessoas jurídicas, públicas ou privadas, como as organizações

sindicais e as entidades de classe legalmente constituídas, mas

não por partidos políticos. 

QUESTÃO 22

Assinale a opção correta acerca dos direitos de nacionalidade.

A Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe

brasileira somente podem ser considerados brasileiros natos se,

após registrados em repartição brasileira competente, vierem

a residir no Brasil e optarem pela nacionalidade brasileira.

B A legislação infraconstitucional não poderá estabelecer

distinção entre brasileiros natos e naturalizados, de modo que,

em virtude do princípio da igualdade, as únicas hipóteses de

tratamento diferenciado são as que constam expressamente do

texto constitucional.

C A naturalização é um direito público subjetivo que constitui ato

administrativo de caráter vinculado, uma vez que o chefe do

Poder Executivo encontra-se obrigado a concedê-la, desde que

sejam atendidos os requisitos legais e constitucionais para sua

obtenção. 

D Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se

houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos

os direitos inerentes ao brasileiro nato.

E A perda da nacionalidade pode ocorrer nas hipóteses definidas

pela Constituição Federal de 1988 (CF), podendo lei

complementar estabelecer outros casos de perda, de modo a

restringir apenas por regramento legislativo os casos de

privação, sempre excepcionais, da condição político-jurídica

de nacional.

QUESTÃO 23

Quanto ao sistema de governo e ao papel do presidente da

República na ordem constitucional brasileira, assinale a opção

correta.

A Embora vigore, no Brasil, o sistema presidencialista de

governo, a CF atribui ao Congresso Nacional o poder de sustar

os atos normativos e os atos administrativos do chefe do Poder

Executivo sempre que os julgar inoportunos e inconvenientes

ao interesse público.

B Tanto as tarefas de chefe de Estado como as de chefe de

governo integram o rol de competências privativas do

presidente da República.

C O presidente da República tem competência para iniciar o

processo legislativo, na forma e nos casos previstos na CF,

bem como para, mediante decreto, dispor sobre a criação e

extinção de órgãos públicos.

D Cabe ao presidente da República, com a prévia anuência do

Congresso Nacional, decretar e executar a intervenção federal,

nas hipóteses previstas em lei.

E É da competência privativa do chefe do Poder Executivo

promulgar e fazer publicar as emendas constitucionais, que,

após terem sido aprovadas, são sancionadas pelas mesas da

Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

QUESTÃO 24

Com referência às atribuições e garantias de independência do

Poder Legislativo, assinale a opção correta.

A Os deputados e senadores, desde o momento em que tomarem

posse em seus cargos, não poderão ser presos, salvo em

flagrante de crime inafiançável. 

B Os membros do Congresso Nacional são invioláveis, civil e

penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos,

e suas imunidades só poderão ser suspensas durante o estado

de sítio por decisão motivada do executor das medidas, com

especificação e justificação das providências adotadas.

C Compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e

julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes

de responsabilidade.

D Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da

República, aprovar a criação e extinção de ministérios e órgãos

da administração pública federal, mas a iniciativa das leis, no

caso, pertence privativamente ao chefe do Poder Executivo. 

E É da competência da comissão mista permanente de deputados

e senadores responsável pelo acompanhamento e fiscalização

da lei orçamentária fixar, para cada exercício financeiro, a

remuneração do presidente e do vice-presidente da República

e dos ministros de Estado.
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QUESTÃO 25

A respeito dos dispositivos constitucionais pertinentes à ordem

social, assinale a opção correta.

A Ao poder público, nos termos da lei, compete organizar a

seguridade social, considerando diferentes objetivos, entre os

quais, está o caráter democrático e descentralizado da

administração, mediante gestão quadripartite, com

participação, nos órgãos colegiados, dos trabalhadores, dos

empregadores, dos aposentados e do governo.

B Cabe aos municípios atuar prioritariamente no ensino

fundamental e médio, devendo aplicar, anualmente, pelo

menos 18% de sua receita na manutenção e desenvolvimento

da educação.

C Insere-se no rol de competências privativas dos estados e

municípios legislar sobre a matéria concernente à disciplina de

diversões e espetáculos públicos. 

D Compete ao Poder Executivo, em caráter exclusivo, outorgar

e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de

radiodifusão sonora e de sons e imagens.

E Os programas de amparo aos idosos serão executados

preferencialmente pelo Estado, em espaços públicos e

coletivos, garantida, entre outros benefícios, a gratuidade do

transporte público aos maiores de sessenta anos.

QUESTÃO 26

Assinale a opção correta no que se refere aos direitos sociais.

A Pelo princípio da irredutibilidade salarial, a CF veda a redução

de salários, mesmo que por decisão judicial, convenção ou

acordo coletivo de trabalho.

B A licença-paternidade é benefício que até hoje não foi

regulamentado pela legislação infraconstitucional, continuando

em vigor o mandamento previsto no Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, que fixou o prazo de sete dias

corridos para sua concessão. 

C A CF elevou o décimo terceiro salário a nível constitucional,

colocando-o na base da remuneração integral, para o

trabalhador na ativa, e do valor da aposentadoria, para o

aposentado.

D O salário mínimo pode ser fixado tanto por lei em sentido

formal quanto por decreto legislativo, com vigência em todo o

território nacional, que consubstancia a participação do

Congresso Nacional na definição do montante devido à

contraprestação de um serviço.

E A CF assegura ao trabalhador assistência gratuita aos seus

filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade

em creches e pré-escolas.

QUESTÃO 27

Com relação aos direitos políticos e à disciplina constitucional

sobre os partidos políticos, assinale a opção correta. 

A No Brasil, o alistamento eleitoral consiste em procedimento

administrativo que depende de iniciativa da autoridade judicial

eleitoral, a qual realiza a inscrição de ofício, visando a

verificação do cumprimento dos requisitos constitucionais e

das condições legais necessárias ao exercício dos direitos

políticos.

B A CF proíbe aos militares, enquanto estiverem em serviço

ativo, a filiação a partidos políticos, razão pela qual os

membros das Forças Armadas não podem ser candidatos a

cargo eletivo, salvo se, em qualquer circunstância, afastarem-se

definitivamente da atividade militar que desenvolvem.

C A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data

de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorrer até

seis meses antes da data de sua vigência.

D Como sujeitos de direito, os partidos políticos têm legitimidade

para atuar em juízo, não podendo, entretanto, ajuizar mandado

de segurança coletivo, por lhes faltar a condição de

representantes de categoria profissional ou econômica.

E Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma

da lei civil, devendo, após isso, registrar seus estatutos no

Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

QUESTÃO 28

Assinale a opção correta a respeito dos direitos e deveres

individuais e coletivos.

A Em razão do caráter absoluto do princípio da isonomia, não se

admite o estabelecimento de proibições relativas ao acesso em

determinadas carreiras por critério de idade. 

B O dano moral, que atinge a esfera íntima da vítima, agredindo

seus valores, humilhando e causando dor, não recai sobre

pessoa jurídica. 

C A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio

abrange qualquer compartimento habitado, mas não os

compartimentos onde alguém exerce atividade profissional.

D A CF assegura a prestação de assistência religiosa tanto às

entidades hospitalares privadas quanto às públicas, bem como

aos estabelecimentos prisionais civis e militares.

E O sigilo das comunicações telefônicas é inviolável, podendo

ser rompido somente por autorização judicial ou por decisão da

autoridade policial responsável pelo inquérito, quando

existirem fundados elementos reveladores da prática de crime.
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QUESTÃO 29

A respeito do meio ambiente, da família e da criança na ordem

constitucional brasileira, assinale a opção correta.

A Constituem patrimônio nacional a floresta amazônica, a mata

atlântica, o pantanal mato-grossense, o cerrado e os pampas

gaúchos, devendo sua utilização ocorrer segundo condições

que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive

quanto ao uso dos recursos naturais.

B As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio

ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e

administrativas. As pessoas jurídicas, pela sua natureza, não

estão submetidas a tais sanções, devendo a responsabilidade

recair, então, sobre seus dirigentes, pessoas físicas.

C O direito à proteção especial da criança e do adolescente

abrange, entre outros aspectos, a idade mínima de dezoito anos

para a admissão ao trabalho.

D A adoção de crianças é garantia constitucional da família, que

estabelecerá de modo autônomo os casos e meios para sua

efetivação, não podendo o poder público nela interferir ou

estabelecer condições. 

E A CF estabelece textualmente que os menores de dezoito anos

são inimputáveis, sujeitos às normas da legislação especial.

QUESTÃO 30

Tendo em vista as normas constitucionais que disciplinam o Poder

Executivo, assinale a opção correta.

A O presidente da República e o vice-presidente somente podem

ausentar-se do país com licença do Congresso Nacional, sob

pena de perda do cargo. 

B As atribuições privativas do presidente da República

encontram-se demarcadas no texto constitucional, que não

admite serem elas objeto de delegação. 

C Entre os requisitos para alguém candidatar-se ao cargo de

presidente ou de vice-presidente da República, estão ser

brasileiro nato, possuir filiação partidária há pelo menos

dois anos e ter a idade mínima de trinta anos. 

D O substituto e sucessor natural do presidente da República é o

vice-presidente, e, na falta desse, serão sucessivamente

chamados para ocupar, temporariamente, a Presidência da

República, os presidentes da Câmara dos Deputados, do

Senado Federal e do STF.

E A eleição do presidente da República ocorre pelo sistema

majoritário puro (ou simples), no qual será considerado eleito

o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, aí

computados os votos em branco e os nulos.

QUESTÃO 31

Assinale a opção correta com relação às noções sobre Estado e

administração pública.

A Administração pública em sentido subjetivo compreende as

pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes que exercem a função

administrativa.

B A administração pública direta, na esfera federal, compreende

os órgãos e as entidades, ambos dotados de personalidade

jurídica, que se inserem na estrutura administrativa da

Presidência da República e dos ministérios.

C O Estado Federal brasileiro é integrado pela União, pelos

estados-membros e pelo Distrito Federal, mas não pelos

municípios, que, à luz da CF, desfrutam de autonomia

administrativa, mas não de autonomia financeira e legislativa.

D A prerrogativa de criar empresas públicas e sociedades de

economia mista pertence apenas à União, não dispondo os

estados, o Distrito Federal e os municípios de competência

para tal. 

E As autarquias e as fundações públicas, como entes de direito

público que dispõem de personalidade jurídica própria,

integram a administração direta. 

QUESTÃO 32

Quanto aos poderes administrativos, assinale a opção correta.

A Poder regulamentar é a prerrogativa conferida à administração

pública de editar atos de caráter geral que visam complementar

ou alterar a lei, em face de eventuais lacunas e incongruências.

B No exercício do poder disciplinar, cabe à administração apurar

e aplicar penalidades aos servidores públicos e às demais

pessoas sujeitas à disciplina administrativa. 

C A hierarquia é atribuição exclusiva do Poder Executivo, que

não existe na esfera do Poder Judiciário e do Poder

Legislativo, pois as funções atribuídas a esses últimos poderes

são apenas de natureza jurisdicional e legiferante.

D O poder de polícia administrativa manifesta-se por meio de

atos concretos e específicos, mas não de atos normativos, pois

estes não constituem meios aptos para seu adequado exercício.

E No exercício do poder de polícia, a administração age sempre

com autoexecutoriedade, não dependendo de outro poder para

torná-lo efetivo.
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3QUESTÃO 33

Acerca da classificação de agentes públicos, e tendo em vista os

cargos, os empregos e as funções na administração pública, assinale

a opção correta.

A Não podem ser considerados agentes públicos os detentores de

mandatos eletivos, pois, além de serem investidos nos cargos

mediante eleição, e não por nomeação, eles desempenham

funções por prazo determinado. 

B Os servidores contratados por tempo determinado para atender

a necessidade temporária de excepcional interesse público,

precisamente por exercerem atividades temporárias, estarão

vinculados a emprego público, e não a cargo público.

C Os particulares em colaboração com o poder público são

considerados agentes públicos, mesmo que prestem serviços ao

Estado sem vínculo empregatício e sem remuneração.

D Os servidores das fundações públicas, empresas públicas e

sociedades de economia mista são contratados sob o regime da

legislação trabalhista e ocupam emprego público.

E Nos termos da CF, a investidura em cargo, emprego ou função

pública depende de aprovação prévia em concurso público de

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a

complexidade do cargo, emprego ou função.

QUESTÃO 34

A respeito do controle da administração, assinale a opção correta.

A Controle de mérito é aquele em que o órgão controlador faz o

confronto entre a conduta administrativa e uma norma jurídica

vigente e eficaz, que pode estar na CF ou em lei complementar

ou ordinária.

B Na medida em que o controle de legalidade dos atos dos

Poderes Executivo e Legislativo é exercido apenas pelo Poder

Judiciário, ele se caracteriza como um controle externo, e não

interno.

C Denomina-se controle por vinculação, e não por subordinação,

o controle exercido por um ministério sobre uma autarquia

cujas atribuições lhe são afetas. 

D O controle exercido pelo Poder Legislativo sobre a

administração pública é de caráter exclusivamente político. 

E Segundo a CF, o controle externo da administração pública

federal é exercido pelo Tribunal de Contas da União, tanto sob

os aspectos de legalidade e legitimidade quanto sob os de

economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de

receitas.

QUESTÃO 35

Assinale a opção correta relativamente à responsabilidade civil do

Estado.

A Os agentes que, por ação ou omissão, podem gerar a

responsabilidade civil do Estado são os servidores estatutários,

uma vez que apenas eles têm relação de trabalho que os

vincula diretamente à administração. 

B Se a pessoa que sofrer dano contribuir, de alguma forma,

para o resultado danoso, a responsabilidade do Estado estará,

então, afastada, pois este só responde pelos danos cuja

responsabilidade lhe seja integralmente atribuída.

C A reparação de danos causados a terceiros somente pode ser

feita no âmbito judicial, pois a administração não está

legitimada a, por si só, reconhecer a sua responsabilidade e

definir o valor de uma possível indenização. 

D A força maior, como acontecimento imprevisível e inevitável,

estranho à vontade das partes, não gera a responsabilidade civil

do Estado.

E O Estado pode exercer o direito de regresso contra o agente

responsável pelo dano praticado, independentemente de este

ter agido com culpa ou dolo.

QUESTÃO 36

No que diz respeito aos direitos e vantagens do servidor público, à

luz do que estabelecem a CF e a Lei n.º 8.112/1990, assinale a

opção correta.

A O servidor estável somente pode ser demitido em virtude de

sentença transitada em julgado.

B O servidor que se afastar de seu cargo para exercer mandato

eletivo não terá seu tempo de serviço computado durante o

período do mandato. 

C Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando

comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o

regular exercício das atribuições do cargo, independentemente

de compensação horária.

D A licença para tratamento de saúde pode ocorrer a pedido

podendo, ainda, ocorrer de ofício, quando o superior

hierárquico do servidor, ou alguém de sua repartição, perceber

uma situação física e mental que impossibilite o servidor de

seguir exercendo suas funções.

E O adicional noturno representa acréscimo destinado ao

servidor que labora entre as vinte horas de um dia e as

seis horas do dia seguinte. Exercendo suas funções nesse

período, o servidor terá direito de ver acrescido ao valor hora

recebido o percentual de 15% do valor hora normal.
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QUESTÃO 37

Com relação à responsabilidade civil, criminal e administrativa do

servidor, assinale a opção correta. 

A O servidor público se sujeita à responsabilidade civil, penal e

administrativa decorrente do exercício do cargo, emprego ou

função, podendo as sanções, que são independentes umas das

outras, cumular-se entre si.

B O servidor responde administrativamente pelos ilícitos

definidos na legislação estatutária, devendo a infração, nesse

caso, ser apurada pela própria administração ou pelo Poder

Judiciário.

C Para imputar-se a responsabilidade civil, é preciso que haja a

comprovação do dano causado e de que o servidor agiu por

meio de comportamento doloso, não se cogitando, aí, de culpa

em sentido estrito. 

D O conceito de servidor público, para fins criminais, restringe-

se aos que exercem cargo ou função pública na administração

direta, nas autarquias e nas fundações públicas. 

E Dada a acumulabilidade das sanções, e sendo a sanção penal

de caráter mais gravoso, a decisão penal condenatória sempre

causa reflexo na esfera civil. 

QUESTÃO 38

Assinale a opção correta quanto aos serviços públicos.

A Serviço público é toda atividade material que a lei atribui

diretamente ao Estado, sob regime exclusivo de direito

público; assim, as atividades desenvolvidas pelas pessoas de

direito privado por delegação do poder público não podem ser

consideradas como tal.

B Serviços públicos impróprios são aqueles que o Estado assume

como seus e os executa diretamente, por meio de seus

agentes, ou indiretamente, por meio de concessionários e

permissionários.

C Tanto os serviços públicos prestados por pessoas da

administração descentralizada quanto os prestados por

particulares colaboradores devem ser controlados pela

administração, devendo a entidade federativa respectiva aferir

a forma de prestação, os resultados e os benefícios sociais

alcançados, entre outros aspectos. 

D Considera-se de execução direta o serviço público que é

prestado diretamente pelo Estado ou que, mesmo executado

por entidades diversas das pessoas federativas, é objeto de

regulamentação e controle por parte delas. 

E Em atenção ao princípio da livre iniciativa, apenas os serviços

prestados pelas pessoas de direito privado que integram a

administração pública indireta podem sofrer uma disciplina

normativa que os regulamente. 

QUESTÃO 39

Considerando as disposições legais a respeito de substituição,

vacância, remoção, redistribuição e provimento, assinale a opção

correta. 

A A substituição é hipótese excepcional na qual o servidor, ao

ocupar a vaga do titular, poderá acumular, temporariamente, a

remuneração de seu próprio cargo e do cargo que assumiu

cumulativamente, independentemente do número de dias de

efetiva substituição.

B Vacância é o ato administrativo pelo qual o servidor é

destituído do cargo, emprego ou função. Decorre de demissão

ou de aposentadoria, mas não de exoneração, pois esta só

existe para os cargos em comissão. 

C A remoção é forma de provimento derivado mediante a qual o

servidor é deslocado para quadro diverso, somente podendo

ocorrer de ofício, no interesse da administração. 

D Pela redistribuição, o servidor é deslocado do cargo que antes

ocupava para cargo diverso situado no âmbito do quadro de

pessoal do mesmo órgão ou entidade.

E A nomeação é forma de provimento originário, por meio da

qual o indivíduo ingressa no serviço público, sendo cabível

tanto para cargos efetivos quanto para cargos em comissão.

QUESTÃO 40

Tendo em vista os conceitos de autorização, permissão e concessão

de serviço público, assinale a opção correta.

A A autorização é ato administrativo vinculado por meio do qual

a administração consente que o indivíduo desempenhe serviço

público que não seja considerado de natureza estatal. 

B Permissão de serviço público é a delegação, a título precário,

da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente

à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu

desempenho, por sua conta e risco.

C A concessão pode ser contratada com pessoa física ou jurídica

e por consórcio de empresas.

D A concessão, caracterizando-se como contrato administrativo,

pode ser outorgada por prazo indeterminado.

E A permissão de serviço público, diferentemente da concessão,

configura delegação a título precário e não exige licitação.



UnB/CESPE – TRE/MT

Cargo: Técnico Judiciário – Área: Administrativa – 10 –

QUESTÃO 41

Considerando a hipótese de que Tadeu seja candidato aprovado ao

cargo de técnico judiciário no presente concurso do TRE/MT e que

a homologação do resultado desse certame seja publicada no

Diário Oficial do dia 3/9/2010, assinale a opção correta à luz da

Lei Eleitoral.

A Tadeu não poderá ser nomeado, porque 2010 é ano eleitoral.

B Tadeu somente será nomeado após a divulgação dos resultados

da eleição.

C O concurso somente terá o seu resultado divulgado após as

eleições.

D A nomeação de Tadeu poderá ocorrer no ano de 2010, por se

tratar de cargo do Poder Judiciário.

E A nomeação de Tadeu no ano da eleição constituirá conduta

vedada e sujeita o autor da nomeação a responder por crime

eleitoral.

QUESTÃO 42

Considerando a hipótese de que Maria, eleitora regularmente

inscrita, completará 70 anos de idade no dia 10/10/2010 e sabendo

que o primeiro turno da eleição ocorrerá no dia 3 de outubro e o

segundo, se houver, ocorrerá no dia 31 do mesmo mês, assinale a

opção correta quanto às obrigações e aos direitos eleitorais de

Maria.

A Maria será obrigada a votar tanto no primeiro quanto no

segundo turno.

B Maria não será obrigada a votar em nenhum turno.

C Maria será obrigada a votar no primeiro turno, mas não no

segundo.

D Maria somente será obrigada a votar nos dois turnos se for

alfabetizada.

E Ao completar 70 anos de idade, o título eleitoral de Maria será

cancelado.

QUESTÃO 43

Assinale a opção correta a respeito da organização da justiça

eleitoral e, especialmente, do TRE.

A O juiz corregedor do TRE é o representante legal do Ministério

Público Eleitoral.

B Três advogados de notável saber jurídico compõem o TRE e

são responsáveis pela indicação do vice-presidente.

C É vedada a indicação de juiz de primeira instância para compor

o TRE.

D O presidente do TRE deve ser um dos desembargadores do

tribunal de justiça.

E Uma vaga do TRE é assegurada a membro do Ministério

Público estadual.

QUESTÃO 44

A Lei Eleitoral n.º 9.504/1997 foi alterada para incluir o delito da

captação de sufrágio. Ocorrerá essa infração eleitoral quando o

candidato

A prometer emprego público a um parente de um eleitor.

B prometer obras na cidade que podem gerar empregos para

muitos parentes de diversos eleitores.

C prometer eliminar o desemprego, ainda que as condições

econômicas sejam difíceis.

D enviar correspondência pessoal para a casa do eleitor

desempregado, prometendo o pleno emprego.

E insinuar que sua eleição implicará grande aumento na máquina

pública, estimulando o aumento do emprego.

QUESTÃO 45

Um jovem com menos de 18 anos de idade no ano da eleição

A somente pode alistar-se após completar 16 anos de idade.

B pode alistar-se no ano em que completa 16 anos de idade, mas

somente tem direito ao voto se fizer aniversário até o dia da

eleição.

C deve completar 16 anos de idade no ano anterior à eleição para

poder votar.

D somente pode votar se completar 16 anos de idade até a data

final do alistamento eleitoral.

E deve comprovar que completa 16 anos de idade até 31 de

dezembro do ano da eleição para poder votar.

QUESTÃO 46

De acordo com o sistema eleitoral vigente no Brasil, em uma

eleição majoritária estão em disputa os cargos de

A vereador e prefeito.

B vereador e deputado estadual.

C governador e presidente da República.

D presidente da República e deputado federal.

E senador e deputado estadual.
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QUESTÃO 47

Em uma eleição ocorrida no Brasil na década de 60 do século
passado, Jânio Quadros, candidato a presidente da República por
certo partido, elegeu-se, mas teve como vice-presidente João
Goulart, candidato por uma aliança oposta àquela que elegeu o
presidente. No atual sistema eleitoral brasileiro, tal situação 

A seria possível, porque a justiça eleitoral acabou com a
verticalização.

B seria possível, porque a justiça eleitoral não obriga a fidelidade
partidária do eleitor.

C seria impossível, porque a eleição do presidente importa a do
candidato a vice-presidente com ele registrado.

D seria impossível, porque um candidato a presidente com mais
apelo ajuda a eleição do candidato a vice-presidente ligado a
ele.

E seria impossível, porque a fidelidade partidária engloba
também os candidatos majoritários.

QUESTÃO 48

Considerando que, para as eleições à assembleia legislativa de um
estado que conta com 24 vagas para deputados estaduais, haja
candidatos de partidos isolados e de coligações, assinale a opção
correta.

A Um partido isolado pode lançar até 36 candidatos, e uma
coligação, até 48 candidatos.

B Um partido isolado pode lançar até 24 candidatos, e uma
coligação, até 26 candidatos.

C Um partido isolado ou uma coligação de vários partidos
somente podem lançar até 24 candidatos.

D Um partido isolado e uma coligação de vários partidos podem
lançar até 36 candidatos.

E Não é possível determinar o número máximo de candidatos de
um partido ou coligação.

QUESTÃO 49

Como forma de estimular a participação feminina nas eleições e no
processo político, a Lei Eleitoral n.º 9.504/1997 determina que uma
parte da lista de candidatos deve ser composta por pessoas de sexo
diferente da outra parte. Assinale a opção correta de acordo com o
conteúdo dessa norma legal.

A É assegurado um mínimo de candidaturas às mulheres, mas não
aos homens.

B É determinado que pequena parte das vagas pertença a
candidatos do sexo feminino.

C É determinado que cada sexo tenha, no mínimo, 30% e, no
máximo, 70% dos candidatos.

D Caso o partido não consiga candidatos do sexo feminino, deve
preencher suas vagas com candidaturas de pessoas do sexo
masculino.

E Quando o candidato majoritário for homem, o vice ou suplente
deve ser mulher, e vice-versa.

QUESTÃO 50

Joaquim candidatou-se a deputado federal e teve o seu
pedido de registro de candidatura deferido pela justiça eleitoral.
Quando o TRE verificou os documentos para expedição do
respectivo diploma desse deputado federal, foi constatado que o
candidato tinha apenas 20 anos de idade.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

A Os votos conferidos a Joaquim serão imediatamente anulados
e o candidato mais votado, a seguir, de qualquer partido, será
convocado para a expedição do diploma.

B Os votos conferidos a Joaquim serão válidos, mas a sua
diplomação será suspensa, em benefício do candidato mais
votado do mesmo partido ou coligação.

C Os votos conferidos a Joaquim serão nulos e, por isso, será
necessário novo cômputo de todo o quadro de eleitos.

D Os votos conferidos a Joaquim serão considerados votos de
legenda.

E Os votos obtidos por Joaquim serão válidos, e, caso ele
complete 21 anos de idade até a data da posse, o TRE
conceder-lhe-á o diploma.

QUESTÃO 51

Conforme o art. 300 do Código Eleitoral, o servidor público que se
valer do cargo para coagir alguém a votar ou não votar em
determinado candidato ou partido cometerá crime, punido com
detenção e multa. Assinale a opção cuja situação reflete o texto da
lei, para o caso de que tal crime seja cometido por membro ou
funcionário da justiça eleitoral.

A A pena será agravada se o servidor da justiça eleitoral cometer
o crime prevalecendo-se do cargo.

B A pena será reduzida, em face da condição especial de servidor
da justiça eleitoral.

C Não há distinção entre servidores da justiça eleitoral e demais
servidores públicos, nesse caso.

D A pena será agravada, em qualquer caso, pois o servidor da
justiça eleitoral deve ser isento.

E A pena será mitigada, pois a função do servidor da justiça
eleitoral é orientar o eleitor na hora do voto.

QUESTÃO 52

A respeito do título eleitoral, da sua forma e do seu conteúdo, além
de outros aspectos legais a ele pertinentes, nos termos como
determina a legislação e, em especial, a Resolução n.º 21.538/2003,
do TSE, é correto afirmar que

A a emissão do título eleitoral deve ser realizada por escrivão
autorizado, que utilize modelo impresso.

B o título eleitoral deve ser emitido obrigatoriamente por
computador.

C deve constar, no título eleitoral, sempre a fotografia do eleitor.

D a data de emissão do título eleitoral será aquela da primeira
emissão, ainda que o eleitor solicite segunda via.

E o processo de alistamento é ininterrupto, e os requerimentos de
transferência são recebidos a qualquer tempo.
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QUESTÃO 53

Assinale a opção correta a respeito da composição e do

funcionamento das juntas eleitorais.

A Não podem participar das juntas eleitorais bancários e

empregados de empresas estatais.

B É permitida e até recomendável a participação de servidores da

justiça eleitoral nas referidas juntas.

C São admitidos membros de diretórios de partidos políticos,

desde que não ocupem função executiva, na composição das

citadas juntas.

D Pessoas que ocupem cargos de confiança no Poder Executivo,

desde que nomeadas no ano anterior à eleição, podem

participar das juntas eleitorais.

E É vedada a participação em juntas eleitorais de parentes dos

candidatos, ainda que por afinidade, até o segundo grau.

QUESTÃO 54

A jurisdição de cada uma das zonas eleitorais cabe a um juiz de

direito em efetivo exercício, diz o Código Eleitoral. A respeito das

funções, das responsabilidades e da competência do juiz eleitoral,

assinale a opção correta.

A É atribuição do juiz eleitoral expedir o diploma dos eleitos nos

pleitos municipais.

B Compete ao juiz eleitoral fornecer ao eleitor que não votou,

mas justificou a ausência, certificado que o isente das sanções.

C Incumbe ao juiz eleitoral designar e nomear os integrantes das

juntas eleitorais.

D É da competência do juiz eleitoral designar a sede da junta

eleitoral.

E Cabe ao juiz eleitoral conceder licenças e férias aos servidores

da justiça eleitoral.

QUESTÃO 55

Caso algum eleitor, algum candidato ou alguma entidade denuncie

à justiça eleitoral que o número de eleitores de determinada zona

eleitoral ou município apresenta irregularidade, pode ser

determinada a revisão do eleitorado. Tal revisão, entretanto, pode

ser obrigatória, e a sua realização ocorrerá de ofício se

A a movimentação de candidatos e partidos na área do município

ensejar fundadas suspeitas.

B a quantidade de diretórios políticos abertos no município

sugerir comportamentos irregulares de dirigentes partidários.

C houver caso comprovado de propaganda eleitoral antecipada.

D existir clara movimentação de eleitores da zona ou município

solicitando transferência de domicílio eleitoral para outras

localidades.

E o eleitorado for superior a 65% da população projetada para

aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE).

QUESTÃO 56

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 e alterações, assinale
a opção correta no que respeita a provimento, vacância e remoção
do cargo público.

A Constitui requisito básico para a investidura em cargo público
a nacionalidade brasileira, não se admitindo, portanto, o
provimento de cargos com cidadãos estrangeiros,
independentemente da instituição.

B Após a publicação do ato de provimento, o servidor tem até o
décimo quinto dia para tomar posse no cargo público.

C Reversão e readaptação são formas de provimento de cargo
público.

D O servidor público em estágio probatório não pode usufruir de
licença, qualquer que seja sua natureza.

E O concurso público tem validade de três anos, podendo ser
prorrogado uma única vez, por igual período.

QUESTÃO 57

Acerca do que dispõe a Lei n.º 8.112/1990 e alterações em relação
a vencimento, remuneração e vantagens, assinale a opção correta.

A Vencimento corresponde à retribuição pecuniária pelo
exercício do cargo público efetivo, acrescida das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

B Podem ser concedidas ao servidor público, além do
vencimento, gratificações e indenizações, as quais não se
incorporam ao vencimento para qualquer feito.

C Somente lei pode impor a incidência de desconto sobre
remuneração ou provento do servidor.

D O servidor público não faz jus ao adicional pela prestação de
serviço extraordinário.

E O vencimento pode ser objeto de penhora apenas nos casos de
prestação de alimentos resultante de decisão judicial.

QUESTÃO 58

Com base na Lei n.º 8.112/1990 e alterações, assinale a opção
correta a respeito do processo administrativo disciplinar destinado
a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as
atribuições do cargo em que se encontre investido.

A O processo disciplinar deve ser conduzido por comissão
composta de três servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo ou de cargo de provimento em comissão no órgão de
lotação do acusado.

B Ao procurador do acusado é vedado interferir nas perguntas e
respostas durante o interrogatório, sendo-lhe facultado apenas
reinquirir as testemunhas, por intermédio do presidente da
comissão.

C Na fase do inquérito administrativo, o servidor deve
acompanhar o processo pessoalmente, não se admitindo que o
faça por intermédio de procurador.

D O processo disciplinar somente pode ser revisto de ofício ou a
pedido do próprio servidor. 

E A autoridade julgadora deve proferir a sua decisão no prazo de
vinte dias contados do recebimento do processo, sendo que o
julgamento fora do prazo legal acarretará nulidade do
processo.
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QUESTÃO 59

Conforme o disposto no Regimento Interno do TRE/MT, assinale

a opção correta em relação à organização do tribunal e às

atribuições de seus membros. 

A Um dos membros que compõem o TRE/MT deve ser um juiz

federal escolhido pelo tribunal regional federal competente.

B A escolha do presidente do TRE/MT recairá sobre o

desembargador indicado pelo presidente do TSE.

C Nada impede que avô e neto sejam membros do TRE/MT e

sirvam ao mesmo tempo, desde que sejam de classes

diferentes. 

D Na composição do tribunal não há juízes de direito oriundos do

tribunal de justiça do estado.

E Compete ao presidente do tribunal presidir inquérito

administrativo determinado pelo tribunal contra juízes

eleitorais.

QUESTÃO 60

No que se refere à ordem do serviço e aos processos no tribunal,
assinale a opção correta consoante ao que dispõe o Regimento
Interno do TRE/MT.

A São solenes e públicas as sessões destinadas ao julgamento de
exceção de suspeição e impedimento de seus membros ou
juízes eleitorais. 

B Compete ao presidente do tribunal aplicar as penas
disciplinares de advertência e de suspensão por até trinta dias
aos juízes eleitorais.

C Todos os feitos em andamento no tribunal, exceto aqueles em
andamento na corregedoria, devem tramitar pela secretaria
judiciária, a quem compete o registro de todos os atos
praticados.

D Nas audiências necessárias à instrução de feito cujo processo
seja de competência originária do tribunal, deve servir de
escrivão o técnico judiciário que for designado pelo relator.

E Quando o relator for declarado impedido de atuar no feito, não
haverá redistribuição do processo, caso em que será convocado
seu suplente.


