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Língua Portuguesa – Fabyana Muniz 

 
Atenção: Para responder às questões de números 
1 a 6, considere o texto abaixo. 
 

Não há como não ressaltar a fortíssima 
repercussão – e os aplausos – da encíclica Laudato 
Si, do papa Francisco, principalmente as questões 

ali relacionadas com meio ambiente – uma delas, a 
dos recursos hídricos. Também é instigante 
verificar a coincidência da encíclica em temas 
centrais – como o da água – com os enunciados na 
mesma semana por um novo documento da Nasa, 
a agência espacial dos Estados Unidos. 

Pode-se começar pela questão dos recursos 
hídricos, com base em estudos da Nasa 
decorrentes de registros de satélites (pesquisas de 
2003 a 2013). Não há como fugir a elas em 
nenhum lugar e que 21 dos 37 maiores aquíferos 

subterrâneos do mundo “estão sendo exauridos em 
níveis alarmantes”, pois a retirada é maior que a 

reposição. E isso acontece simultaneamente com 
algumas das secas mais fortes da história, inclusive 
nos EUA e no Nordeste brasileiro. 

A encíclica papal investe pesadamente 
contra a “crescente tendência à privatização” dos 
recursos hídricos no mundo, “apesar de sua 
escassez” – e tendendo a transformá-los “em 

mercadoria, sujeita às leis do mercado” –, o que 
prejudicaria muito os pobres. E a água continua a 
ser desperdiçada, em países ricos e nos menos 
desenvolvidos. O conjunto de causas leva a um 
aumento do custo de alimentos – a ponto de vários 
estudos indicarem um déficit de recursos hídricos 

em poucas décadas –, afetando “bilhões de 
pessoas”. Além disso, seria admissível pensar que 

“o controle da água por grandes empresas 
multinacionais de negócios” pode tornar-se “um 
dos fatores mais importantes de conflitos neste 
século”. 

Essas causas podem levar também à 

dramática perda da biodiversidade, que se ressente 
ainda da ação de produtos químicos nas lavouras. 
Nesse ponto, a encíclica é muito direta e dura ao 
ressaltar que na Amazônia e na bacia do Congo 
“interesses globais, sob pretexto de proteger os 
negócios, podem solapar a soberania das nações”. 
Já há até – diz o documento – “propostas de 

internacionalização da Amazônia, que serviriam 
apenas aos interesses econômicos de corporações 
transnacionais”. 

A encíclica papal e os estudos da Nasa são 
dois documentos que nos põem diante das 

questões cruciais para a humanidade nestes 

tempos conturbados. Não há como fugir a elas em 
nenhum lugar. Em termos de Brasil, convém que 
prestemos muita atenção a documentos como o da 
Pesquisa Nacional por Amostragem de Municípios, 
que aponta milhões de brasileiros vivendo na 
miséria e outras dezenas de milhões abaixo do 
nível de pobreza. A hora de agir é agora. 

 

(Washington Novaes. O Estado de S. Paulo. 
26.06.2015. Adaptado) 

 
01. Ao ler o texto, conclui-se que o ponto de vista 
do autor 
(A) constrói-se a partir da apresentação de dados 
estatísticos, mas sem emitir uma posição definida 
sobre a questão hídrica. 
(B) desenvolve argumentação subjetiva, 

desvinculada das pesquisas sobre recursos 
hídricos, feitas pelos órgãos competentes. 
(C) corrobora a opinião formulada por agentes 
representativos de setores diversos, quanto aos 
problemas relativos ao meio ambiente. 
(D) prescinde de um posicionamento claro, pois, 

limita- -se a citar documentos inconsistentes sobre 
o meio ambiente. 
(E) defende a ideia de que é preciso contrapor-se 
às conclusões dos cientistas sobre a escassez 
hídrica do planeta. 

 
02. No contexto do último parágrafo, as frases – 

Não há como fugir a elas em nenhum lugar. – e – 
A hora de agir é agora. – contêm afirmações 
explícitas, mas elas permitem ao leitor inferir, 
respectivamente, que: 
(A) as questões cruciais da humanidade têm de ser 
encaradas por todos. / este é o momento de uma 
ação inadiável. 

(B) é melhor atenuar o impacto dos problemas 
cruciais da humanidade. / avaliar a melhor hora de 
agir é sensato. 
(C) ainda dá tempo de livrar a humanidade de seus 
graves problemas. / recomenda-se, neste 
momento, agir moderadamente. 

(D) é difícil, neste momento, identificar quais são 
os problemas cruciais da humanidade. / ou se age 

agora ou se perde a oportunidade. 
(E) os problemas da humanidade são tantos que é 
melhor ignorá-los. / deixar para agir depois pode 
trazer danos. 
 

03. A frase escrita corretamente, no que se refere 
à norma-padrão da língua portuguesa, é: 
(A) Convém que preste-se mais atenção aos 
documentos sobre os recursos hídricos.  É bom que 
as pessoas não se distanciem das questões 
ambientais. 
(B) O poder e a soberania das nações serão 

solapados por interesses globais. Ressaltam os 
estudos da Nasa que o mundo caminha para a falta 
de água. Já existem propostas de 
internacionalização da Amazônia. 
(C) A encíclica papal opõe-se na propensão a 

privatizar os recursos hídricos. 

(D) A água é essencial à vida no planeta. Embora 
seja um recurso renovável, seu consumo 
excessivo, aliado ao desperdício e a poluição, vem 
causando um déficit global, em grande parte 
invisível.  
(E) Os documentos científicos são, precisos e 
revelam que milhões de brasileiros, vivem na 

miséria e outras dezenas de milhões, abaixo do 
nível, de pobreza. 
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04. Ocorre o emprego da voz passiva na seguinte 

construção: 
(A) ...21 dos 37 maiores aquíferos subterrâneos do 

mundo estão sendo exauridos em níveis 
alarmantes (segundo parágrafo) 
(B) Essas causas podem levar também à dramática 
perda da biodiversidade... (quarto parágrafo) 
(C) A encíclica papal e os estudos da Nasa são dois 
documentos... (quinto parágrafo) 
(D) ...o que prejudicaria muito os pobres.  (terceiro 

parágrafo) 
(E) E isso acontece simultaneamente com algumas 
das secas mais fortes da história...(segundo 
parágrafo) 
 
05. Considerando a correção e as relações de 
sentido estabelecidas no texto, afirma-se 

corretamente: 

(A) O sinal indicativo de crase é facultativo e pode 
ser inserido no elemento sublinhado em: Não há 
como fugir a elas em nenhum lugar 
(B) Sem prejuízo do sentido original, a vírgula pode 
ser retirada imediatamente após a palavra “que” 

em: Essas causas podem levar também à 
dramática perda da biodiversidade, que se ressente 
ainda da ação de produtos químicos nas lavouras. 
(C) Já há até – diz o documento – propostas de 
internacionalização da Amazônia. O verbo “haver” 
poderia ser substituído por “existir” no mesmo 
tempo e número. 

(D) Convém que prestemos muita atenção a 
documentos. Essa oração manteria o mesmo 
sentido e correção gramatical se fosse reescrita 
assim:  Convém prestar muita atenção a 
documentos. 
(E) No segmento “Além disso, seria admissível 

pensar que o controle da água por grandes 

empresas..., o elemento em destaque pode ser 
substituído por “Ademais”. 
 
06. Relacionando-se a charge a seguir ao texto 
lido, conclui-se que 
 

 
 
(A) a provisão de água no planeta é promissora, de 
acordo com a charge, mas Washington Novaes está 

muito descrente. 

(B) a suspeita de que os aquíferos se esvaziarão é 
improcedente, como comprovam os elementos da 

charge. 
(C) a água no planeta está escassa, segundo a 

charge, e os países ricos encontrarão um meio de 
fornecê-la às populações pobres. 
(D) a charge sugere controlar o consumo da água, 
para que não se agrave o cenário caótico das 
condições dos recursos hídricos. 
(E) Washington Novaes baseia-se em dados 
científicos e não no potencial hídrico do planeta, 

demonstrado pela charge. 
 
07. Caso o segmento sublinhado seja substituído 
pelo que está entre parênteses, o verbo que deverá 
sofrer alteração encontra-se em: 
(A) Há de existir, neste planeta, água potável. 
(recursos hídricos) 

(B) Cabe a toda comunidade economizar água. 

(todas  as pessoas) 
(C) O aproveitamento da água deverá ser feito 
racionalmente. (dos recursos hídricos) 
(D) Necessita-se de racionamento de água. (ações 
planejadas para utilização dos recursos hídricos) 

(E) Na região nordeste, continua a seca 
provocando prejuízo. (Nos Estados Unidos)  
 
08. Considerando-se aspectos construtivos das 
frases a seguir, é correto afirmar  
(A) Confia na vida, mas não duvides da 
maldade alheia. Nesse período, os verbos têm 

sujeitos distintos. 
(B) Identifica-se com amor a verdade do 
coração. Essa oração apresenta uma forma verbal 
na voz passiva. 
(C) Lembre sempre os princípios éticos e não se 
esqueça da prática deles. Os verbos destacados 

possuem o mesmo tipo de complemento. 

(D) Não deves te acompanhar de pessoas 
desonestas.  O pronome em destaque está 
colocado erroneamente, visto que o “Não” é um 
fator proclítico e, por isso, o “te” deveria vir junto 
à palavra negativa. 
(E) A falsas promessas estamos sempre sujeitos. 

A expressão destacada assume a função de sujeito. 
 
Atenção: Leia o texto e responda à questão 09 e 
10. 
            Ao Shopping Center 
                                         José Paulo Paes 
Pelos teus círculos 

vagamos sem rumo 
nós almas penadas 
do mundo do consumo. 

 
De elevador ao céu 
pela escada ao inferno: 
os extremos se tocam 

no castigo eterno. 
 
Cada loja é um novo 
prego em nossa cruz. 
Por mais que compremos 
estamos sempre nus 
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nós que por teus círculos 

vagamos sem perdão 
à espera (até quando?) 

da Grande Liquidação.  
 
09. Com relação ao texto acima, assinale a 
alternativa correta. 
(A) O mundo do consumo representado pelo 
shopping center acolhe as “almas penadas” que se 
deslocam fantasmagoricamente, em busca da 

felicidade desejada, portanto realizável (“por mais 
que compremos / estamos sempre nus”). 
(B) Estabelece-se também a imagem do shopping 
center como catedral do consumo, erigida em culto 
ao deus da forma mercadoria que veste o corpo e 
alma dos consumidores. 
(C) As lojas do shopping são caracterizadas 

metaforicamente e a forma como esses 

estabelecimentos comerciais é evidenciada no 
poema faz alusão ao consumo vazio e sem 
significado. 
(D) O fato de estarmos “sempre nus” enfatiza 
apenas o aspecto da necessidade de ter 

vestimentas no sentido denotativo. 
(E) O texto representa a exploração de um espaço 
pertencente somente à burguesia, no qual o eu-
lírico retrata trajetória bíblica que nos remete aos 
círculos da eternidade do imaginário cristão: céu, 
purgatório e inferno. 
 

10. Quanto aos aspectos linguísticos, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Todos os verbos presentes no poema 
apresentam sujeitos determinados que revelam a 
ambivalência entre o possuir e andar nu, entre a 
condição de “ter” e o vazio de não “ser”, assim 

como mostram a condição de prisão existencial do 

homem. 
b) O texto apresenta também verbos de ligação e 
predicativos do sujeito que reforçam a temática 
abordada no poema. 
c) O verbo “comprar” reforça um fato hipotético. 
No tocante ao aspecto sintático, esse verbo 

apresenta um incompletude, mas, no poema, o 
complemento dele é construído de forma implícita. 
d) O poema apresenta circunstâncias de lugar e de 
modo, evidenciando o aspecto de prisão, 
compulsividade e sedução do homem cuja 
trajetória consumista é abordada no texto. Para 
retratar as consequências desse caminhar, o poeta 

retrata  a via crucis do consumidor através das 
palavras: céu, inferno, perdão, cruz e alma penada. 
e) O verbo “vagar” é significativo e a expressão 

“sem perdão” é seu complemento direto. 
 

Noções de Informática – Alysson Márcio 
 

11. Em um computador com o Windows 7, em 

português, pode-se instalar mais de um sistema 

operacional, fornecendo ao usuário a opção de 

escolher qual deseja usar ao iniciar o computador. 

Este procedimento  

a) é chamado de configuração de inicialização 

múltipla ou de inicialização dupla e exige pelo 

menos 2 discos rígidos na máquina, um para cada 

sistema operacional.  

b) permite que o usuário mude de sistema 

operacional sem ter que reiniciar o computador 

sempre que desejar alternar para um sistema 

operacional diferente.   

c) exige partições separadas para cada sistema 

operacional. Se o usuário estiver executando um 

sistema operacional, não poderá executar um 

programa instalado em outro sistema operacional.  

d) facilita a instalação de uma versão mais antiga, 

como o Windows Vista ou o Windows XP, logo 

depois da instalação do Windows 7, sem causar 

problemas.  

e) inviabiliza a instalação de uma versão mais 

nova, como o Windows 8, pois pode fazer o sistema 

parar de funcionar. Isso porque versões mais 

recentes não reconhecem os arquivos de 

inicialização do Windows 7 e os substituem.  

 

12. Um analista está digitando um texto no 

Microsoft Word 2013 em português e, após digitar 

uma palavra, verificou que ela já havia sido usada 

outras vezes no parágrafo. Para evitar a repetição, 

decidiu usar os recursos do Word para escolher 

uma palavra sinônima. Para isso, clicou 

 

a) na guia Revisão, na opção Sinônimos do grupo 

Revisão de texto e, em seguida, clicou em um dos 

sinônimos disponíveis. 

b) com o botão direito do mouse sobre a palavra, 

selecionou a opção Sinônimos e clicou em um dos 

sinônimos disponíveis. 

c) na ferramenta Sinônimos do grupo Texto da guia 

Página Inicial e, em seguida, selecionou um dos 

sinônimos disponíveis. 

d) na guia Revisão, na opção Sinônimos do grupo 

Ortografia e Gramática e, em seguida, selecionou 

um dos sinônimos disponíveis. 

e) com o botão direito do mouse sobre a palavra e 

selecionou um dos sinônimos disponíveis. 

 

13. É uma característica do Microsoft Word 2013, 

em português: 

a) A nova interface denominada Multitouch 

(anteriormente chamada de Metro) é a mesma do 
Windows 8. Há vários tons de cores, bem como 

sombras e sombreamentos que sugerem ambiente 
tridimensional.  
b) A lista de documentos recentes deixou de ser 
exibida. No lugar da lista estão os tipos de formatos 
que o documento pode ter.  

c) O Word 2013 utiliza a composição de texto por 
posicionamento de sub-pixel. É uma propriedade 
que permite suavizar fontes de tela e não pode ser 
desativada.  
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d) O Modo de Leitura do Word 2013 abre um 
documento de modo que pode-se percorrer o texto 

deslizando-o com o dedo em monitores 
touchscreen.  

e) Podem-se abrir arquivos PDF, editá-los e salvá-
los como arquivos em .DOCX, mas, quando aberto 
no Word 2013, o arquivo perde a estrutura do PDF, 
principalmente de elementos em tabelas.  
 
14. Sabendo que uma intranet utiliza a 

infraestrutura de rede da empresa e fazendo uso 

das informações contidas no texto, considere que o 

computador de Paulo pode se comunicar com o 

computador servidor do Tribunal porque os 

recursos necessários estão fisicamente localizados 

em um raio de até 500 metros dentro do prédio do 

Tribunal, incluindo o computador de Paulo e o 

servidor. Isso significa que a rede utilizada é do tipo  

a) WAN. 
b) CAN. 

c) LAN. 
d) MAN. 
e) ADSL. 
 
15. Existem diferentes tecnologias para a 

construção de dispositivos de armazenamento de 

dados, e o uso de cada um deles depende da 

finalidade. Caso a finalidade seja utilizar o 

dispositivo de armazenamento para realizar uma 

cópia de segurança, a única tecnologia que NÃO 

pode ser utilizada é   

a) DVD.  

b) Fita magnética.  
c) CDROM.  

d) Memória FLASH. 
e) Nda.  
 
16. Um usuário deseja definir qual unidade de 

armazenamento de dados vai instalar em seu 

computador: discos rígidos (HDs) ou unidades de 

estado sólido, conhecidas como Solid State Drive - 

SSD. Comparando as duas unidades de 

armazenamento, os HDs apresentam 

a) como vantagem não necessitar, ao contrário das 
SSDs, do uso permanente de energia para a 
preservação dos dados. 

b) tempos de leitura e de escrita menores do que 
as memórias SSDs, embora estas sejam confiáveis. 
c) consumo de energia inferior aos das SSDs, que 
geram muito calor durante a operação, exigindo a 

presença de dissipadores. 
d) atualmente, um custo de armazenamento 
inferior, e capacidade de armazenamento superior 

aos das SSDs. 
e) como vantagem, a necessidade de 
desfragmentação menos frequente do que os 
SSDs. 
 

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos 
Federais e Noções de Direito Administrativo 

– Jean Diniz 
 

17. A falta de motivação, que fosse legalmente 
exigível, de um ato administrativo, caracteriza  
              
a) desvio de finalidade.  
b) ilegalidade do objeto.  
c) inconstitucionalidade material.  
d) vício de forma.  
e) vício de inexistência dos motivos.   

 

18. Como regra, nada obsta que um ato 
administrativo, que já tenha exaurindo seus 

efeitos, seja revogado pela Administração por 
razões de conveniência e oportunidade PORQUE a 
revogação dos atos administrativos opera efeitos 
extunc. 

              
a) se a primeira asserção for uma proposição 
incorreta e a Segunda uma preposição verdadeira. 

b) se tanto a primeira como a Segunda forem 
proposições incorretas. 
c) se as duas asserções forem verdadeiras e 
a Segunda for uma justificativa correta da primeira. 
d) se as duas assertivas forem verdadeiras, 
mas a Segunda não for uma justificativa correta da 
primeira. 
e) se a primeira asserção for uma proposição 

verdadeira e a Segunda uma proposição incorreta. 

 

19. São passíveis de enquadramento nas 
disposições previstas na Lei de improbidade 
administrativa  

a) os atos praticados contra o patrimônio de 

entidade pública ou privada que receba recursos 
públicos, desde que em montante superior a 50% 
do capital ou patrimônio.  
b) apenas os atos que ensejem prejuízo ao 
erário, incluindo aqueles praticados em face das 
entidades integrantes da Administração indireta.  

c) os atos praticados pelos agentes públicos, 
exclusivamente.  
d) os atos praticados por agentes públicos, 
incluindo os agentes políticos e excluídos os 
particulares que atuam em colaboração com a 
Administração.  
e) os atos praticados por agentes públicos ou 

terceiro que induza ou concorra para a prática do 

ato ou dele se beneficie. 

 

20. Nos termos da Lei nº 8.666/93, quando a 
rescisão do contrato administrativo se der por 
ocorrência de .aso fortuito ou de força maior, 
regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do contrato e sem que haja culpa do contratado, 

terá o contratado alguns direitos de cunho 
patrimonial. Entre eles NÃO figura o de  
 
a) pagamentos devidos pela execução do 
contrato até a data da rescisão.  
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b) pagamento do custo da desmobilização.  
c) recebimento de multa compensatória, 

calculada em razão do escoamento do prazo 
contratual.  

d) devolução de garantia.  
e) ser ressarcido dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido.   

 

21. Considere as três seguintes situações: (i) caso 
de guerra; (ii) caso de aquisição de materiais 
fornecidos por representante comercial exclusivo; 

(iii) caso de não terem acudido interessados à 
licitação anterior e esta, justificadamente, não 
puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração. Essas situações correspondem, 
respectivamente, às hipóteses de (  
              
a)   dispensa, dispensa e inexigibilidade de 

licitação. 

b)   inexigibilidade, dispensa e dispensa de 
licitação. 
c)   inexigibilidade, inexigibilidade e dispensa 
de licitação.  
d)   inexigibilidade, inexigibilidade e 

inexigibilidade de licitação.  
e)   dispensa, inexigibilidade e dispensa de 

licitação. 

 

22. Sobre Poderes da Administração, considere os 
seguintes itens:  
 

I. A nomeação de pessoa para um cargo de 
provimento em comissão é expressão do exercício 
do poder discricionário.  
II. É possível que um ato administrativo 
consubstancie o exercício concomitante de mais de 

um poder pela Administração pública.  

III. A Súmula vinculante nº 13, relativa à vedação 
ao nepotismo, é expressão dos poderes normativo 
e disciplinar da Administração pública.  
Está correto o que consta em  
a) I, II e III.  
b) I, apenas.  
c) III, apenas.  

d) I e II, apenas.  
e) II e III, apenas.   

 

23. Nos atos e processos administrativos, a 
publicidade é a regra; o sigilo, a exceção. NÃO 

estão sujeitos à proteção do sigilo  
              
a)   os valores de remuneração dos cargos 
públicos.  

b)   os documentos fiscais do contribuinte, em 
processo de apuração de ilícitos administrativos.  

c)   as informações de prontuário médico de 
servidor público.  
d)   as propostas iniciais dos licitantes, no 
pregão, até a abertura da sessão pública da 
licitação.  

e) os dados de identificação funcional dos 
agentes da ABIN - Agência Brasileira de 

Inteligência.   
 

24. A aplicação do princípio da legalidade, expresso 
no artigo 37, caput, da Constituição Federal, traz 
como consequência  
a) a obrigatoriedade de edição de lei para 
disciplinar a organização e funcionamento da 
Administração Direta.  
b) a obrigatoriedade de lei para criação de 

cargos, mas não para a sua extinção, que, quando 
vagos, pode ser feita por decreto.  
c) a não obrigatoriedade de lei para a criação 
de órgão público, quando implicar ou não aumento 
de despesa.  
d) a obrigatoriedade de lei para fixação e 
aumento de remuneração dos servidores públicos, 

inclusive aqueles submetidos ao regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho.  
e) a exigência de que todos os atos praticados 
pelo Poder Executivo contém prévia autorização 
legislativa específica.  
 

25. Processo administrativo.  
I. São legitimados como interessados aqueles que, 
sem terem iniciado o processo, têm direitos ou 
interesses que possam ser afetados pela decisão a 
ser adotada.  
II. Inexistindo competência legal específica, o 
processo administrativo deverá ser iniciado perante 

a autoridade de maior grau hierárquico para 
decidir.  
III. O recurso administrativo tramitará no máximo 
por duas instâncias administrativas, salvo 
disposição legal diversa.  
IV. Um dos critérios a serem observados no 

processo administrativo é a proibição de cobrança 

de despesas processuais, ressalvadas as previstas 
em lei.        
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I e IV. 
d) II e III. 

e) II e IV 
 
26. A Administração constatou irregularidades em 
atos de concessão de benefícios salariais a 
determinados servidores. Nessa situação, de 
acordo com a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 
1999, que regula o processo administrativo, a 

Administração  
 
a) poderá anular o ato, apenas se constatar 

que o servidor concorreu para a prática da 
ilegalidade, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa.  
b) não poderá anular o ato, se de tal anulação 

decorrer a redução dos vencimentos dos 
servidores.  
c) deverá anular o ato, exceto se transcorrido 
o prazo decadencial de 5 anos.  
d) poderá convalidar o ato, apenas em relação 
aos seus aspectos pecuniários, apurando-se a 
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responsabilidade administrativa pelas concessões 
irregulares.  

e) poderá revogar o ato, caso constatada a 
ilegalidade da concessão, a critério da autoridade 

competente.  
 
27. NÃO corresponde a um dos princípios inerentes 
ao regime jurídico dos serviços públicos o princípio 
da  
a) cortesia.  
b) eficiência.  

c) modicidade.  
d) permanência.  
e) individualização.   
 
 
28. Dentre as formas de provimento derivado de 
cargos públicos, tradicionalmente praticadas na 

Administração brasileira, NÃO foi recepcionada 

pela Constituição Brasileira de 1988 a         
a) ascensão.  
b) promoção.  
c) readaptação.  
d) recondução.  

e) reintegração. 
 
29. Determinado funcionário público é deslocado, 

de ofício, para outro local de trabalho, sem 

mudança de cargo, porém, no âmbito do mesmo 

quadro. Esse deslocamento, de acordo com a Lei 

que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União, configura o instituto da           

a) deslocação.  
b) redistribuição.  
c) transferência.  
d) substituição.  

e) remoção.   

 
 
30. Um servidor, ao longo de um ano, contou 10 
meses e 15 dias de exercício. Sabendo-se que a 
remuneração a que tal servidor faz jus no mês de 
dezembro desse ano é R$ 1 200,00, tal servidor 
terá direito, nesse ano, a uma gratificação natalina 

no valor de             
a) R$ 1 600,00. 
b) R$ 1 200,00.  
c) R$ 1 100,00.  
d) R$ 1 000,00.  
e) R$ 400,00. 
 

31. De acordo com a Lei nº 8.112/90 NÃO poderá 
ser concedida ao servidor em estágio probatório, 

dentre outras, a licença  
 
a) por motivo de afastamento do cônjuge ou 
companheiro.  
b) por motivo de doença em pessoa da 

família.  
c) para desempenho de mandato classista.  
d) para atividade política.  
e) para o serviço militar. 
 

32. Acerca do afastamento para participação em 
programa de pós-graduação stricto sensu no país, 

considere:  
 

I. Tal afastamento dar-se-á ainda que a 
participação no curso possa ocorrer 
simultaneamente com o exercício do cargo.  
II. O servidor afastar-se-á do exercício do cargo 
efetivo com a respectiva remuneração.  
III. Ocorre no interesse da Administração.  
De acordo com a Lei nº 8.112/90, está correto o 

que consta APENAS em         
a) II e III.  
b) I.  
c) I e II.  
d) II.  
e) III.   
 

33. A licença para capacitação, a licença para tratar 

de interesses particulares e a licença para o 
desempenho de mandato classista, no regime da 
Lei nº 8.112/90, dão-se, respectivamente,  
 
a) com remuneração, sem remuneração e 

com remuneração.  
b) sem remuneração, sem remuneração e 
sem remuneração.  
c) com remuneração, sem remuneração e 
sem remuneração.              
d) com remuneração, com remuneração e 
com remuneração.  

e) sem remuneração, com remuneração e 
com remuneração.  
 
34. Nos termos da Lei nº 8.112/90, detectada a 
qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, 
empregos ou funções públicas, a autoridade 

competente notificará o servidor, por intermédio de 

sua chefia imediata, para apresentar opção em 
determinado prazo, contado da data da ciência e, 
na hipótese de omissão, adotará procedimento 
sumário para a sua apuração e regularização 
imediata. O prazo a que se refere o enunciado é 
improrrogável de    

a) dez dias.  
b) quinze dias.  
c) vinte dias.  
d) trinta dias.  
e) cinco dias. 
 
Noções de Direito Constitucional – Cleidson 

Tavares 
 

35. (FCC/TRE MG/2015) São fundamentos 

constitucionais expressos da República Federativa 
do Brasil:  
a) soberania; cidadania; dignidade da pessoa 
humana; monopólio da economia estratégica; 

bicameralismo.  
b) soberania; cidadania; dignidade da pessoa 
humana; valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; pluralismo político.  
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c) dignidade da pessoa humana; valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa; centralismo político e 

democrático; defesa da família.  
d) cidadania; livre iniciativa; pluricameralismo; 

defesa da propriedade privada; defesa da família.  
e) dignidade da pessoa humana; valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa; monopólio da 
economia estratégica; defesa social; defesa do 
meio ambiente. 
 
36. (FCC/TRT RS/2015) O direito de associação 

assegurado constitucionalmente  
a) é sinônimo do direito de reunião, pressupondo a 
liberdade da pessoa de agregar-se a outras de 
forma permanente ou transitória.  
b) pode sempre ser limitado por atuação do 
Administrador público, em face de seu poder de 
polícia.  

c) possui um viés positivo, consistente no livre 

arbítrio de o indivíduo juntar-se a uma associação, 
assim como um negativo, consubstanciado na 
liberdade de retirar-se da associação a seu talante, 
independentemente de qualquer justificativa 
formal.  

d) é sempre livre, independentemente dos 
objetivos associativos, somente cabendo ao Estado 
fiscalizar a respectiva organização, sem poder 
intervir em sua constituição ou funcionamento, 
ressalvada decisão judicial transitada em julgado.  
e) somente pode ter seu exercício suspenso em 
situações excepcionais, como a de estado de sítio. 

 
37. (FCC/MPE PB/2015) No tocante as 
associações, considere: 
I. A criação de associações independe de 
autorização, sendo vedada a interferência estatal 
em seu funcionamento. 

II. A criação de cooperativas, na forma da lei, 

independe de autorização, sendo vedada a 
interferência estatal em seu funcionamento. 
III. As entidades associativas, independentemente 
de autorização, têm legitimidade para representar 
seus filiados judicialmente. 
IV. As associações só poderão ter suas atividades 

suspensas por decisão judicial transitada em 
julgado. 
De acordo com a Constituição Federal está correto 
o que se afirma APENAS em  
a) I e II.  
b) I, III e IV.  
c) II, III e IV.  

d) I e IV.  
e) II e III. 
 

38. (FCC/TRT MG/2015) Em relação ao direito 
de propriedade, a Constituição Federal em seu art. 
5°  
a) proscreveu o uso da propriedade particular pelo 

Poder Público de modo absoluto.  
b) limita a função social da propriedade à pequena 
propriedade rural, impedindo sua desapropriação.  
c) ao assegurar o direito de propriedade impede 
que o Poder Executivo Municipal desaproprie a 
propriedade privada que cumpre sua função social.  

d) não aplica o conceito de propriedade a outra que 
não seja a propriedade de bens imóveis, os únicos 

que devem atender à sua função social.  
e) assegura simultaneamente o direito à 

propriedade e que esta cumprirá sua função social. 
 
39. (FCC/TRT RS/2015) Nos termos da 
Constituição Federal, são cargos privativos de 
brasileiros natos:  
a) Presidente e Vice-Presidente da República, 
Ministros do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça, Presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  
b) Presidente e Vice-Presidente da República, 
Ministro de Estado da Defesa, Ministros do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça, integrantes da carreira diplomática.  
c) Presidente e Vice-Presidente da Câmara dos 

Deputados, Presidente e Vice-Presidente do 

Senado Federal, integrantes da carreira 
diplomática e das forças armadas, qualquer que 
seja a patente.  
d) Integrantes da carreira diplomática, oficial das 
forças armadas e Ministro de Estado da Defesa.   

e) Presidente e Vice-Presidente da República, 
Senador e Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
 
40. (FCC/SEFAS PE/2015) Considere as 
seguintes situações:  
I. Prefeito em exercício de segundo mandato 
consecutivo pretende candidatar-se a Deputado 

Estadual, renunciando ao respectivo mandato 
apenas 6 meses antes do pleito. 
II. Deputado Estadual em exercício pretende 
candidatar-se a Prefeito do Município em que 
possui domicílio eleitoral, sem renunciar ao 
respectivo mandato.  

III. Ex-marido de Prefeita, desta divorciado 

durante o mandato que ela ainda exerce, pretende 
candidatar-se, pela primeira vez, a Vereador do 
Município, no pleito imediatamente subsequente ao 
término do mandato.  
IV. Membro de Polícia Militar que conta com 5 anos 
de serviço pretende filiar-se a partido político e 

candidatar-se a mandato eletivo na esfera 
estadual, sem se afastar da atividade.  
São compatíveis com as normas constitucionais 
referentes às condições de elegibilidade e 
inelegibilidades APENAS as situações descritas em 
a) III e IV. 
b) I e II. 

c) I e III. 
d) II e III. 
e) II e IV. 

 
41. (FCC/TRT RS/2015) Deputado Federal 
pretende apresentar projeto de lei complementar 
estabelecendo que: 

I. Os Estados e o Distrito Federal elegerão seus 
Senadores em número proporcional à sua 
população, devendo cada unidade da Federação ter 
ao menos três e no máximo cinco Senadores. 
II. Os Estados e o Distrito Federal elegerão seus 
Deputados em número proporcional à sua 
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população, devendo cada unidade da Federação ter 
ao menos oito e no máximo setenta Deputados. 

III. O mandato dos Senadores será de quatro anos, 
assim como o mandato dos Deputados. 

É compatível com a Constituição Federal o que 
consta em  
a) I e II, apenas.  
b) I e III, apenas.  
c) I, II e III. 
d) II, apenas.  
e) III, apenas. 

 
42. (FCC/TRE RR/2015) O Tribunal Regional 
Eleitoral, nos termos da Constituição da República, 
será composto por Desembargadores do Tribunal 
de Justiça, Juízes de Direito, Juiz do Tribunal 
Regional Federal e Advogados. A escolha de tais 
integrantes compete ao: 

a) Tribunal Superior Eleitoral, com posterior 

nomeação pelo Presidente da República. 
b) Tribunal de Justiça do Estado, quanto aos 
Desembargadores e Juízes de Direito, e ao Tribunal 
Regional Federal, quanto a seu Juiz, 
independentemente de aprovação pelo Tribunal 

Superior Eleitoral ou pelo Presidente da República. 
c) Presidente da República, quanto aos Advogados, 
após a elaboração de lista sêxtupla pelo Tribunal 
Regional Federal. 
d) Tribunal de Justiça do Estado, quanto aos 
Desembargadores e Juízes de Direito, sujeitando-
se tais escolhas à aprovação do Presidente da 

República. 
e) Conselho Nacional de Justiça, quanto aos 
Magistrados, e ao Presidente da República, quanto 
aos Advogados. 
 
43. (FCC/CNMP/2015) Nos termos da 

Constituição da República, são vedados tanto aos 

magistrados quanto aos membros do Ministério 
Público: 
a) exercício de atividade político-partidária; e 
participação em sociedade comercial. 
b) exercício da advocacia, antes de decorridos dois 
anos do afastamento do cargo por aposentadoria 

ou exoneração; e participação em sociedade 
comercial. 
c) exercício de atividade político-partidária; e 
exercício da advocacia, antes de decorridos dois 
anos do afastamento do cargo por aposentadoria 
ou exoneração. 
d) participação em sociedade comercial; 

recebimento, a qualquer título ou pretexto, de 
auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 
entidades públicas ou privadas. 

e) recebimento, a qualquer título ou pretexto, de 
custas processuais; e exercício de atividade 
político-partidária. 
 

44. (FCC/TRT MG/2015) Sobre os órgãos que 
exercem as chamadas funções essenciais da 
Justiça é INCORRETO afirmar:  
a) O Ministério Público elaborará sua proposta 
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias.  

b) A destituição do Procurador-Geral da República, 
por iniciativa do Senado Federal, deverá ser 

precedida de autorização da maioria absoluta da 
Câmara dos Deputados.  

c) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o 
Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo 
Presidente da República dentre cidadãos maiores 
de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada.  
d) O advogado é indispensável à administração da 
justiça, sendo inviolável por seus atos e 

manifestações no exercício da profissão, nos 
limites da lei.  
e) São princípios institucionais da Defensoria 
Pública a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional. 
 

Noções de Direito Eleitoral, Regimento 

Interno do Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado da Paraíba e Código de Ética dos 
Servidores do TRE-PB - André Motta 

 
45. As Juntas Eleitorais: 

a) poderão contar, na sua composição, com 
até dois agentes policiais. 
b) não poderão ter como membros os 
parentes por afinidade de candidatos até o segundo 
grau, inclusive. 
c) serão presididas pela autoridade policial, 

quando esta figurar entre seus membros. 
d) serão presididas pelo membro mais velho. 
e) poderão ter como membros os que 
pertencerem ao serviço eleitoral. 
 
46. Pedro tem 32 anos de idade. Mesmo 

preenchidos os demais requisitos legais, NÃO 

poderá, em razão da sua idade, candidatar-se, 

dentre outros, ao cargo de: 

a) Prefeito Municipal. 
b) Governador de Estado. 
c) Deputado Federal 
d) Deputado Estadual. 

e) Senador. 
 
47. As arguições de inelegibilidade, relativas a 
candidatos a Senador, Deputado Federal e Prefeito 
Municipal serão feitas, perante: 
a) o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal 
Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais 

Eleitorais, respectivamente. 
b) o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais 

Regionais Eleitorais e os Juízes Eleitorais, 
respectivamente. 
c) os Tribunais Regionais Eleitorais, os 
Tribunais Regionais Eleitorais e os Juízes Eleitorais, 

respectivamente. 
d) o Tribunal Superior Eleitoral. 
e) os Tribunais Regionais Eleitorais. 
 
48. Denúncia fundamentada de fraude no 
alistamento de um determinado município 
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acarretou a realização de correição, tendo ficado 
provada a fraude em proporção comprometedora. 

Nesse caso, a revisão do eleitorado poderá ser 
ordenada pelo: 

a) Ministério Público Eleitoral, comunicando a 
decisão ao Tribunal Regional Eleitoral. 
b) Juiz Eleitoral, comunicando a decisão ao 
Tribunal Regional Eleitoral. 
c) Tribunal Superior Eleitoral, apenas. 
d) Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a 
decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. 

e) Juiz Eleitoral, comunicando a decisão ao 
Ministério Público Eleitoral. 
 
49. Num determinado município, a convenção 
partidária realizada no último dia do prazo legal 
deliberou a respeito da formação de coligação, 
deliberação esta contrária às diretrizes 

legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção 

nacional, que, por isso, anulou a deliberação e 
todos os atos dela decorrentes. Em vista disso, 
houve necessidade de escolha de candidatos. 
Nesse caso, observadas as demais exigências 
legais: 

a) deverá ser realizada nova convenção 
partidária para esse fim nos quinze dias posteriores 
à anulação. 
b) deverá ser realizada nova convenção 
partidária para esse fim nos trinta dias posteriores 
à anulação da deliberação. 
c) o partido ficará sem candidatos para esse 

pleito eleitoral, por já ter esgotado o prazo legal 
para realização das convenções. 
d) o pedido de registro de novos candidatos 
deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos dez 
dias seguintes à deliberação relativa à anulação. 
e) o pedido de registro de candidatos só 

poderá ser feito por estes pessoalmente, 

diretamente à Justiça Eleitoral, nos quinze dias 
seguintes ao ato de anulação. 
 
50. Pedro, candidato da coligação Alpha ao cargo 
de Prefeito Municipal, faleceu após o deferimento 
do registro de sua candidatura. A coligação poderá 

substituir o candidato falecido desde que, 
preenchidas as demais condições legais: 
a) o registro seja requerido até 10 dias 
contados do falecimento. 
b) os partidos coligados realizem novas 
convenções para aprovação do substituto. 
c) a indicação do substituto seja feita pela 

unanimidade dos órgãos executivos de direção do 
partidos coligados. 
d) o registro seja requerido até 60 dias antes 

da data do pleito. 
e) o partido ao qual pertencia o candidato 
falecido deixe de integrar a coligação. 
 

51. A respeito da propaganda eleitoral em geral, 
considere: 
 
I. A propaganda eleitoral pode ser feita a partir da 
escolha do candidato na convenção partidária. 

II. A propaganda em bens particulares independe 
de obtenção de licença municipal e de autorização 

do Juiz Eleitoral. 
III. A propaganda nos estádios de futebol pode ser 

feita através de cartazes, desde que não dificulte o 
trânsito de pessoas e não prejudique o espetáculo 
esportivo. 
Está correto o que se afirma APENAS em 
a) II e III. 
b) I e II. 
c) II. 

d) I e III. 
e) I. 
 
52. Para a criação de partidos políticos, NÃO se 
inclui dentre as exigências legais que seus 
programas respeitem: 
a) o pluripartidarismo. 

b) a soberania nacional. 

c) o regime democrático. 
d) a forma presidencialista de governo. 
e) os direitos fundamentais da pessoa 
humana. 
 

53. A respeito do sistema eletrônico de votação, 
considere as afirmativas abaixo. 
I. Considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor 
assinalar o número do partido no momento de 
votar para determinado cargo e somente para este 
será computado. 
II. A urna eletrônica exibirá para o eleitor, 

primeiramente, os painéis referentes às eleições 
proporcionais e, em seguida, os referentes às 
eleições majoritárias. 
III. A urna eletrônica disporá de recursos que, 
mediante assinatura digital, permitam a 
identificação da urna em que o voto foi registrado 

e do eleitor que o registrou. 

É correto o que se afirma APENAS em 
a) I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) III. 

 
54. A ação de impugnação de mandato eletivo: 
a) pode ser ajuizada contra candidato eleito, 
até a diplomação. 
b) contra deputados federais deve ser 
ajuizada perante o Tribunal Superior Eleitoral. 
c) só pode ser ajuizada por partido político ou 

coligação. 
d) deve tramitar em segredo de justiça. 
e) comporta recurso somente quando for 

julgada improcedente. 
 
55. De acordo com o Regimento Interno do 
TRE/PB, marque a alternativa correta: 

a) Os substitutos dos membros titulares do 
Tribunal serão escolhidos pelo mesmo processo e 
em número igual ao dobro para cada categoria.  
b) Não podem integrar o Tribunal cônjuges, 
companheiros ou pessoas que tenham entre si 
parentesco, ainda que por afinidade, até o terceiro 
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grau, excluindo-se, neste caso, quem tiver sido 
escolhido por último.  

c) O cônjuge, o companheiro ou o parente 
consanguíneo ou afim, até o quarto grau, de 

candidato a cargo eletivo, estadual ou federal, 
estará impedido de servir como juiz no Tribunal, 
desde a escolha do candidato em convenção 
partidária até a apuração final da eleição.  
d) O cônjuge, o companheiro ou o parente 
consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de 
candidato a cargo eletivo municipal estará 

impedido de manifestar-se nos processos relativos 
ao respectivo município.  
e) O advogado nomeado juiz efetivo ou 
substituto pode exercer a advocacia no âmbito da 
Justiça Eleitoral. 
 
56. De acordo com o Regimento Interno do 

TRE/PB, compete, privativamente, ao Tribunal, 

além de outras atribuições que lhe forem 
conferidas por lei:  
 a) dirigir os trabalhos do Tribunal, presidir as 
sessões de julgamento, propor e encaminhar os 
assuntos relevantes, registrar e apurar os votos, 

proclamar o resultado com a respectiva súmula de 
julgamento.  
b) participar da discussão e dos julgamentos nos 
processos em matéria administrativa e 
constitucional e proferir voto nas demais questões 
no caso de empate.  
c) submeter ao Tribunal Superior Eleitoral proposta 

de criação, transformação ou extinção de cargos 
efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal.  
d) orientar os juízes eleitorais sobre a regularidade 
dos serviços nos respectivos juízos e cartórios.  
e) expedir provimentos e demais atos normativos 
necessários ao bom e regular funcionamento dos 

serviços eleitorais sob sua supervisão. 

 
57. De acordo com o Regimento Interno do 
TRE/PB, compete ao Corregedor Regional Eleitoral:  
 a) velar pela fiel execução das leis e das 
instruções, pela boa ordem e celeridade dos 
serviços eleitorais.  

b) determinar e fiscalizar os serviços a serem 
executados pelos servidores do Tribunal, 
incumbindo-os de quaisquer verificações nos 
cartórios das zonas eleitorais.  
c) conhecer, a representação relativa a 
irregularidades na propaganda partidária, na 
modalidade de inserções, e encaminhar ao Tribunal 

para julgamento.  
d) levar ao conhecimento do Tribunal ou do 
Presidente os assuntos eleitorais pertinentes a 

todos os fatos ou providências relativos a 
ocorrência de falta grave.  
e) promover a apuração imediata dos fatos de que 
tiver ciência sobre irregularidade atribuída a juiz 

eleitoral, determinando o arquivamento, de plano, 
quando o fato configurar infração disciplinar ou 
ilícito penal. 

 
58. De acordo com a Resolução TRE/PB nº 

21/2014, que institui o Código de Ética do órgão, 
assinale a alternativa incorreta.  

a) O Código de Ética aplica-se aos servidores 
públicos efetivos integrantes do TRE/PB.  
b) O Código de Ética é aplicável aos servidores 
públicos requisitados, contudo é inaplicável aos 
servidores púbicos lotados provisoriamente.  
c) O Código de Ética aplica-se aos técnicos e 
analistas judiciários do TRE/PB.  

d) O Código de Ética aplica-se aos servidores 
comissionados.  
e) O Código de Ética aplica-se aos servidores 
lotados provisoriamente. 
 
59. Com fundamento na Resolução TRE/PB nº 
21/2014, que institui o Código de Ética do órgão, 

assinale a alternativa que arrola um dever dos 

servidores:  
a) Exercer advocacia administrativa.  
b) Fazer uso de informações privilegiadas obtidas 
no âmbito interno de seu serviço desde que em 
benefício próprio.  

c) Resistir a pressões de superiores, de 
contratantes e de outros que visem obter favores, 
benesses ou vantagens indevidas em decorrência 
de ações imorais, ilegais ou antiéticas, e denunciá-
las.  
d) Atribuir a outrem erro próprio.  
e) opinar publicamente a respeito da 

honorabilidade e do desempenho funcional de 
outro servidor ou magistrado do TRE-PB. 
 
60. É competência do Presidente da Comissão 
Permanente de Ética e de Sindicância, exceto:  
a) Convocar e presidir as reuniões convocadas 

pela Comissão.  

b) Elaborar plano de trabalho específico, 
envolvendo, se for o caso, unidades do Tribunal, 
objetivando criar eficiente sistema de informação, 
educação, acompanhamento e avaliação de 
resultados da gestão de ética no Tribunal.  
c) Orientar os trabalhos da Comissão 

Permanente de Ética e de Sindicância, ordenar os 
debates e concluir as deliberações.   
d) convocar os suplentes.  
e) Comunicar ao Diretor Geral o término do 
mandato de membro ou suplente, com trinta dias 
de antecedência, ou, no caso de vacância, no prazo 
máximo de dez dias após a ocorrência. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


