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   SIMULADO 

INTENSIVO TÉCNICO JUDICIÁRIO  
DO TRE / 2012 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Complete a frase: ___ saía, __ cedo, voltava para 
me beijar como alguém __. 
a) mau – com quanto – à-toa. 
b) mal – conquanto – à toa. 
c) mal – conquanto – à-toa. 
d) mau – conquanto – à-toa. 
e) mau – com quanto – à toa. 
 
2. De trás para frente, julgue VERDADEIRO ou 
FALSO as respostas compatíveis com as regras que 
acentuam as palavras HISTÓRIA – FORMÁ-LO – 
PÁRA: 
a) volta – destruí-lo – estória 
b) tára – adorá-lo – secretária 
c) pêlo – largá-lo – assédio 
d) pára – amá-lo – jibóia 
e) pôr – maracujá – incêndio 
 
3. Se rainha está para príncipe, o correto é: 
a) sardinha está para opérculo. 
b) bainha está para tráfego. 
c) fuinha está para opérculo. 
d) tainha está para opérculo. 
e) latinha está para líquido. 
 
4. Julgue VERDADEIRO ou FALSO a correlação 
verbal: 
a) Seu eu for você, compre um carro. 
b) Assim que eu remedeie o erro, fiz o comunicado. 
c) Se eu vendia bem, ele me daria aumento. 
d) Quando me convier, quererei uma casa de 

campo. 
e) Farei o que me aprouver. 
 
5. Quanto aos imperativos dos verbos, o incorreto é: 
a) Dize logo e vai-te daqui. 
b) Fazei tudo quanto possível. 
c) É mais compreensivo quando fores questionado. 
d) Remedeie logo essa confusão. 
e) Repele tudo o que te atormenta.  
 
6. A intertextualidade faz da idéia algo novo. ___ 
ainda é capaz de dar a ____ mais luz e cor. 
Marque o par de pronomes a ser completado: 
a) Isso – essa 
b) Essa – isso 
c) Aquele – aquela 
d) Isso – aquela 
e) Aquela – esta 

7. Julgue CERTO ou ERRADO os termos abaixo: 
a) Fiz o bolo: fi-lo 
b) Nós compramos o carro: Nós lhe compramos. 
c) Ele quis conduzir a música: Ele quis conduzí-la. 
d) Paulo e Pedro dão as aulas: Paulo e Pedro dão-

nas. 
e) Telefonarei para ele: Telefonar-lhe-ei. 
 
8. Entre João e __ não há segredos. ___ só pode 
trazer mais confusões e __ não se pode confiar. Se 
pensarmos cá __, veremos que __ não levam a lugar 
algum. 
a) eu – Isso – nelas – com nós – essas  
b) mim – Isto – nela – conosco – estas 
c) mim – Isto – nestas – conosco – estas 
d) mim – Isto – naquelas – conosco – essas 
e) mim – Isto – nesta – conosco – essas 
 
9. Julgue CERTO ou ERRADO a colocação 
pronominal das frases abaixo: 
a) Colocar-te-ei à frente. 
b) Ele me disse o contrário. 
c) Nunca lhe fiz mal. 
d) Ninguém falou-me sobre sua demissão. 
e) Alguém insinuou que você convidá-lo-ia. 
 
10. Julgue VERDADEIRO ou FALSO os itens abaixo: 
a) Aqui estão os pais cujos filhos repetiram de ano. 
b) As lojas com cujas calças compro fecharam. 
c) O filme de cujo diretor sou fã não está disponível 

em DVD. 
d) A avó com cuja neta namoro morreu. 
e) As obrigações das quais estou cônscio ferem 

minha rotina. 
 
11. Leia o texto abaixo e substitua os termos grifados 
eliminando as repetições viciosas: 
Perseguiram o ladrão, prenderam o ladrão. Antes da 
delegada mandar prender o ladrão, perceberam que 
o ladrão tinha matado a delegada e que fez ela 
engolir duas balas. Feito isso, o ladrão deu um murro 
na barriga dela. Antes do murro, o ladrão ofereceu à 
delegada doces e quando deu à delegada os doces, 
o ladrão sabia que a delegada adorava os doces. 
Ficou fácil para o ladrão estourar a barriga da 
delegada. Não se sabe se a delegada morreu pelas 
balas de fogo e pela gula. 
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a) no – dela – prender ele – esse – tinha-a matado 
– fez-na – lhos – aquele – adorava eles – 
estourar a barriga de a delegada.  

b) no – de a delegada – prendê-lo – este – a tinha 
matado – fê-la – lhos – ele – os adorava – 
estourar-lhe a barriga. 

c) no – de a delegada – prendê-lo – este – a tinha 
matado – a fez – lhos – ele – os adorava – 
estourar-lhe a barriga. 

d) no – de a delegada – prendê-lo – esse – tinha-a 
matado – fez-a – lhos – aquele – adorava- os – 
estourar a barriga de a delegada.  

e) no – de a delegada – prender-lo – este – a tinha 
matado – fê-la – lhos – esse – os adorava – 
estourar-lha a barriga. 

 
12. Assinale o par cujo predicado é igual: 
a) Saí transtornado / Acabei agora o trabalho 
b) Aceitei você calmamente / Sou calmo. 
c) O marido amoroso chegou / O amoroso marido 

chegou. 
d) Ando triste / Continuo tristemente em casa. 
e) Voltei cedo. / Cheguei atrasado. 
 
13. Assinale a sentença incorreta em relação à 
regência verbal: 
a) Um restaurante para você gostar e apreciar os 

pratos. 
b) Esta é a pessoa com quem faço os acordos. 
c) Uma empresa que atende e participa dos 

desejos dos clientes. 
d) Assistimos no Rio de Janeiro há anos. 
e) Não simpatizo com minha sogra. 
  
14. Leia o texto e complete-o com a sequência 
correta, escolha a alternativa abaixo: 
__ manhã daquele dia prometia. Ficamos dando 
assistência __ feitura do edifício até que tudo 
estivesse pronto. Quando percebemos que __ frente 
o vazio não mais existia. Num instante, o prédio 
estava em pé, num sonho não basta ir até __ mais 
funda criatividade, há que se viver tudo, como se 
verdade fosse. 
a) À – à – a – à 
b) A – à – a – à 
c) À – à – à – a 
d) A – à – a – a 
e) A – à – à – à 
 
Leia o texto e responda da questão 15. 
 
O rei reina e não governa 

Tobias Barreto 
 
Não sei porque a língua humana 
Os brutos não falam mais, 
Quando hoje têm melhor vida, 
E há muita besta instruída 
Nas ciências sociais... 

Ultimamente entenderam 
Que tinham também razão 
De proclamar seus direitos 
Pondo em uso os bons efeitos 
Que trouxe a Revolução... 
 
"Seja o leão, diz o asno, 
Um rei constitucional: 
Com assembléias mudáveis, 
Com ministros responsáveis, 
Não nos pode fazer mal. 
(...) 
 
15. O correto é: 
a) O verbo falam, verso 2, está no plural para 

concordar com o artigo os. 
b) No verso 3, o verbo têm está no plural para 

concordar com os brutos. 
c) Instruída está no feminino para concordar com 

vida. 
d) No verso 6, entenderam deveria estar no 

singular para concordar com ultimamente. 
e) Assembléias está no plural porque mudáveis 

também está, v. 13. 
 
16. Assinale a sentença errada quanto à ortografia 
ou ao uso inadequado da palavra: 
a) Digerir certas situações é um tanto quanto 

complicado. Em determinados momentos, pode-
se imaginar que nossos sonhos e imperfeições 
se mesclam em uma coisa apenas, não dando 
chance aos abscessos de nossos anseios. 

b) O mercado de ações vem sendo uma ferramenta 
aprazível aos interesses da sociedade 
americana. Falar da crise como um bicho já não 
surte tantos efeitos. Talvez a fórmula seja aceitar 
determinadas aberrações, para que a dor não 
traga tanto azedume. 

c) Foi concluído que a concussão causada pela 
pancada determinou fatores irreversíveis ao 
comportamento do paciente. Imaginou-se que o 
edema diminuiria com o passar das horas e que 
nenhuma secção precisaria ser feita. Mas não, o 
sangramento não cessou e o óbito não tardou. 

d) A notícia se espalhou como um vírus. Em pouco 
tempo, o mundo soube que o poder do Iraque se 
esvaía e que o domínio norte-americano se 
tornara essencial ao controle das ruas, avenidas 
do país. Mulheres, crianças, civis em geral eram 
revistados, não bastando a intensão dos 
soldados em achar algo, a humilhação estava 
presente. 

e) Outro índio foi vítima da imaturidade e sadismos 
de adolescentes em Brasília. A diversão 
supérflua de alguns jovens beira a sanidade 
humana e traz o asco para aqueles que dividem 
a prática da cidadania e do bom-senso. 
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17. Essa situação é agravada pelo fato de quinze 
desses gigantes estarem localizados em países 
pobres ou emergentes.   
O verbo que admite o mesmo tipo de transposição 
ocorrida no exemplo grifado acima está também 
grifado na frase: 
a) Neste ano a população urbana ultrapassará o 

número de moradores das áreas rurais.  
b) Em todo o mundo muitas cidades crescem sem 

nenhum planejamento.  
c) A maior parte da população do planeta já mora 

em cidades.  
d) A vida em cidades depende de normas comuns 

de comportamento.  
e) A população das grandes cidades está sujeita a 

problemas de trânsito e de violência.  
 
18. A concordância verbo-nominal está inteiramente 
correta na frase:  
a) O maior atrativo para a vida nas cidades é as 

possibilidades de desfrutar mais de saúde, 
educação, lazer, elementos que garante 
qualidade de vida aos moradores.  

b) Existe desafios comuns às áreas urbanas 
densamente povoadas, no mundo todo, sendo 
um deles o trânsito, responsáveis pela poluição 
atmosférica em uma metrópole.  

c) A África é o continente em que ocorrem, de 
forma mais rápida, a migração das zonas rurais 
para as áreas urbanizadas, principalmente em 
virtude de guerras e de secas.  

d) Há um século, o maior número de megalópoles 
se concentrava em países ricos; atualmente a 
maioria delas está nos países em 
desenvolvimento.  

e) Na maioria dos países emergentes o 
crescimento das cidades acontecem sem 
nenhum planejamento, criando problemas ao 
poder público difícil de resolver.  

19. O emprego ou não do sinal indicativo de crase 
está inteiramente correto na frase:  
a) A população das cidades representa um 

mercado consumidor atraente às empresas, 
destacando-se às de oferta de serviços.  

b) Às metrópoles cabe o papel de eixo da 
economia, especialmente porque a densidade 
populacional ajuda a reduzir os custos da 
produção.  

c) Muitos moradores das grandes cidades estão 
sujeitos à um transporte público que nem 
sempre atende à suas necessidades de 
deslocamento.  

d) As áreas urbanas no mundo todo abrigam uma 
população equivalente à 3 bilhões de pessoas 
que vão a procura de bem-estar.  

e) É necessário haver respeito às leis para que os 
cidadãos desfrutem à vida nas cidades, que 
oferece benefícios à todos.  

 
20. Assinale a alternativa em que a vírgula foi 
empregada incorretamente. 
a) "Deus é contra a guerra, mas fica do lado de 

quem atira bem." (Voltaire)  
b) "Se você quer que as pessoas pensem que você 

é muito inteligente, simplesmente concorde com 
elas." (Provérbio judaico) 

c) "De qualquer maneira, case-se; se conseguir, 
uma boa esposa você será feliz; se arranjar uma 
esposa ruim, você se tornará um filósofo." 
(Sócrates)  

d) "No tronco mais verde, que no prado houvesse, 
Amor me mandou seu nome escrevesse." 
(Tomás Antônio Gonzaga) 

e) "Mais longe, derramados pelo vale, via-se o 
monjolo, a bolandeira, o moinho, a serraria, 
tocados pela água de um ribeiro que serpejava 
rumorejando entre as margens pedregosas." 
(José de Alencar) 

 

 
INFORMÁTICA 
 

21. Analise as seguintes afirmações abaixo sobre o 
funcionamento de hardwares e indique a alternativa 
incorreta 

a) A memória Flash, é uma memória do tipo 
EEPROM, e assim como a memória ROM não 
perde os dados gravados quando o computador 
é desligado. 

b) A impressora “margarida” tem baixo custo de 
impressão, porém qualidade de impressão 
menor do que a impressora “térmica”. 

c) Em um computador com duas memórias de 
massa, é necessário que uma delas esteja 
dividida em duas partições para que sejam 

instalados dois sistemas operacionais com 
sistemas de arquivos distintos. 

d) A memória CACHE não torna um computador 
com desempenho mais rápido, e sim com mais 
capacidade de comunicação entre dois 
hardwares específicos. 

e) Mesa digitalizadora, web-cam e microfone são 
periféricos exclusivamente de entrada. 

 
22. Indique a alternativa correta sobre os dispositivos 
de armazenamento de dados. 
a) Os disquetes de 5 1/4´´ HD tem capacidade de 

armazenamento de 1,44 MB 
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b) Tanto o DVD-RW quanto o CD-R são 
dispositivos I/O tendo dados gravados ou não. 

c) HD-DVD e Blu-ray disk são dois exemplos de 
dispositivos magnéticos de armazenamento de 
dados  

d) Um MP3 Player pode ser considerado um 
dispositivo do tipo Firmware 

e) Um Zip-Disk é um dispositivo que pode 
armazenar centenas de Mbs, podendo ter uma 
capacidade de armazenamento de dados 
superior ao CD-RW, e esta na categoria de 
discos magnético. 

 
23. Analise as afirmações abaixo sobre classificação 
de softwares. 
I – O Windows XP, apesar de ser um software 
proprietário, tem uma parte de seu código fonte 
aberto, que pode ser editado por meio dos utilitários 
“regedit” e “msconfig”. 
II – O Windows XP opera em modo IGA 
III – As primeiras distribuições do SO Windows, 
como o 1.0 e 2.0, são interfaces gráficas do DOS, e, 
portanto operam em modo “texto”. 
 
Indique a alternativa que apresenta apenas as 
afirmações corretas 
a) I e II 
b) II e III 
c) I e III 
d) apenas a II 
e) apenas a III 
 
24. Indique a alternativa incorreta sobre conceitos 
básicos de pastas e arquivos 

a) Uma pasta criada no Windows XP, tem seu 
tamanho correspondente à soma de arquivos 
nela armazenados. 

b) Quando um arquivo é selecionado com o cursor 
do mouse e arrastado até outra pasta do mesmo 
diretório raiz, a ação resultante é a mesma da 
combinação de comandos de atalhos “ctrl+c” e 
“ctrl+v”. 

c) É possível dividir o conteúdo de uma única pasta 
em mais de um arquivos de compactação. 

d) A BIOS é executada pelo computador tanto o 
sistema tendo o SO Windows XP quanto o Mac 
OS X 

e) Um arquivo que esta armazenado em um 
disquete não pode ser enviado para a lixeira do 
SO Windows. 

 
25. Analise as afirmações abaixo sobre o Windows 
XP em sua configuração padrão. 
I- O gerenciador de arquivos do Windows permite 
compactar e criptografar arquivos. 
II - O aplicativo “paint” tem como extensão de 
arquivos padrão .JPEG 

III - Windows Explorer é um aplicativo que tem como 
principal função o acesso a páginas WEB. 
 
Indique a alternativa que apresenta as afirmações 
incorretas. 
a) I, II e III 
b) I e II 
c) I e III 
d) II e III 
e) Todas as afirmações estão corretas. 
 
26. Indique a alternativa que apresenta a alternativa 
correta sobre utilitários do SO Windows 
a) O desfragmentador de disco libera espaço do 

HD apenas de trilhas contendo arquivos 
corrompidos. 

b) O utilitário que permite a configuração de 
arquivos com extensão .INI é o “msconfig” 

c) Restauração de sistema altera instalação de 
Firmwares, como a BIOS e POST 

d) Ferramentas de acessibilidade não são 
considerados utilitários do Windows. 

e) O verificar de disco corrige erros lógicos e físicos 
da memória de massa, tendo esta uma ou mais 
partições. 

 
27. Indique a alternativa que apresenta o caminho 
correto para definir cabeçalhos distintos em páginas 
pares e ímpares no Microsoft Word 2003. 
a) Arquivo > Configurar página > Layout 
b) Formatar > Página  
c) Inserir > Quebra > Coluna 
d) Exibir > Cabeçalho e rodapé  
e) Ferramentas > Sessões > Cabeçalho e rodapé 
 
28. Analise a alternativa incorreta sobre o 
funcionamento dos editores de textos Microsoft Word 
2010 e Word 2003, segundo a configuração padrão 
destes. 
a) O menu exclusivo do Word 2003, que não esta 

presente nos demais aplicativos deste pacote é 
o menu “tabela” 

b) O Microsoft Word 2010 não edita arquivos com a 
extensão .PDF 

c) O comando de atalho “Ctrl+T” permite selecionar 
todo o texto inserido no Word 2003 

d) O Microsoft Word 2010 tem o menu 
“Referências”. 

e) O menu exclusivo do Microsoft Word 2010, que 
não esta presente nos demais aplicativos deste 
pacote é o menu “tabela”. 

 
29. Indique a alternativa que apresenta o 
funcionamento correto dos serviços da internet 
a) O protocolo FTP permite o envio de mensagens 

tanto “via servidor” quanto “P2P” 
b) O software Bittorrent dá acesso à servidores 

para realizar download e upload 
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c) O software mIRC dá acesso ao serviço de CHAT 
d) WWW é um serviço que pode ser acessado 

através do software Emule 
e) O protocolo TCP/IP não opera na Intranet, por 

esta ser um rede privada. 
 
30. Analise as afirmações abaixo quanto ao serviço 
de e-mail. 
I – POP3 e SMTP são respectivamente de 
recebimento e envio de e-mails 
II – Não é possível anexar um conteúdo que foi 
compactado gerando o arquivo “pasta.zip”. 
III – Um SCAM é uma mensagem maliciosa enviada 
por uma falsa empresa ou órgão público. 
 
Indique a alternativa que apresenta as afirmações 
corretas: 
a) apenas I 
b) apenas II 
c) apenas III 
d) I e II 
e) II e III 
 
31. Analise a imagem abaixo e indique a alternativa 
incorreta. 

 
a) A página inicial é uma ferramenta de busca. 
b) Através da opção “Histórico de navegação”, 

botão “Excluir...” é possível apagar os cookies do 
browser. 

c) Na aba “Conexões” é possível definir como 
conexão padrão uma rede “dial-up”. 

d) Através da opção “Home page”, botão “usar 
padrão”, a página inicial será o site oficial do 
GNU/Linux, caso este seja o SO utilizado 

e) Trata-se de uma janela que pode ser acessada 
através do Painel de Controle do SO Windows 7. 

 
 

 

 

32. Indique a alternativa que apresenta a descrição 
correta sobre o critério de Integridade da informação. 
a) A informação permanece disponível para acesso 
b) O autor não pode negar a autenticidade 
c) A informação é acessada apenas por quem esta 

autorizado 
d) As alterações não comprometem o código fonte 

do arquivo 
e) Não houve alteração não autorizada 
 
33. Analise as afirmações abaixo quanto ao conceito 
de Malwares. 
I - Spywares do tipo Keyloggers registram o que for 
digitado no teclado do Windows 
II – Trojans não podem ser executados se o Firewall 
do Windows estiver habilitado 
III – Um antivírus funciona com regras de segurança 
restritivas, impedindo assim a invasão dos sistemas 
de segurança. 
 
Indique a alternativa que apresenta as afirmações 
incorretas. 
a) I e II 
b) II e III 
c) apenas I 
d) Todas estão corretas 
e) Todas estão incorretas. 
 
34 Indique a alternativa correta sobre o conceito de 
Certificado Digital. 
a) Confirmado o certificado, gera-se a 

irretratabilidade como critério único de 
segurança. 

b) Quem emite o certificado é uma terceira parte 
confiável, não sendo este, nem o Emissor, nem 
o Receptor do conteúdo. 

c) Não existe prazo de validade do certificado 
d) Um número de série é elemento opcional na 

geração de um protocolo. 
e) O Certificado Digital tem função semelhante à  

Assinatura Digital. 
 
35. Indique a alternativa correta sobre conceitos de 
Backup 

a) a cópia de segurança deve ser atualizada 
semanalmente 

b) sendo o backup de atualização constante, o 
ideal é que se utilize um DVD-R. 

c) a cópia de segurança deve permanecer em local 
geograficamente distinto do original. 

d) deve ser feita constantemente, cópia do sistema 
operacional. 

e) o RAID 1 consiste em um mecanismo de 
Backup. 
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36. Analise as afirmações abaixo sobre cópias de 
segurança. 
I – Um backup deve ser periódico e pode ser 
incremental ou completo. 
II – o firewall deve estar ativado para garantir a cópia 
de segurança. 
III – um dispositivo possível para atualização 
periódica do backup é um pen-drive. 
 
Indique a alternativa que apresenta as afirmações 
corretas. 
a) I e III 
b) I e II 
c) II e III 
d) Apenas I 
e) Apenas III 
 
37. Indique a alternativa que apresenta a categoria 
de malwares, que tem ação similar ao executado 
pela tecla “Prt sc” 
a) Spyware da categoria Keylogger 
b) Trojan da categoria Screenlogger 
c) Malware da categoria Worm 
d) Spyware da categoria Screenlogger 
e) Trojan da categoria Keylogger 
 
38. Sobre o conceito de armazenamento de arquivos 
“nas nuvens” indique a alternativa incorreta. 
a) os arquivos ficam armazenados em servidores 

WWW com uma cópia no HD do usuário. 

b) é possível armazenar dados em múltiplos 
servidores 

c) o serviço Google Docs permite tanto criação, 
como armazenamentos de arquivos de planilhas 
de cálculos 

d) os arquivos armazenados “nas nuvens” podem 
ser acessados de qualquer computador com 
acesso à internet 

e) os e-mails recebidos e armazenados no Mozzila 
Thunderbird são um exemplo de 
armazenamento “nas nuvens”. 

 
39. Indique a alternativa que apresenta uma rede 
que permite o acesso a uma Intranet através da 
Internet. 
a) P2P 
b) VoIP 
c) FTP 
d) Extranet 
e) VPN 
 
40. Indique a alternativa que apresenta as 
velocidades de transmissão de dados na internet que 
são mais comuns em conexões de banda larga. 
a) BPS e Kbps 
b) Mbps e Gbps 
c) bps e BPS 
d) Mbps e Gbps 
e) Kbps e Mbps 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
41. Tem legitimidade para propor ação direta de 
inconstitucionalidade e ação declaratória de 
constitucionalidade, exceto: 
a) o Governador de Estado e do Distrito Federal. 
b) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil. 
c) os Prefeitos. 
d) o Presidente da República. 
e) partido político com representação no Congresso 

Nacional. 
 
42. Sobre a estrutura do Poder Legislativo, na esfera 
federal, estabelece a Constituição que 
a) a Câmara dos Deputados compõe-se de 

representantes do povo, eleitos pelo sistema 
majoritário. 

b) o Senado Federal compõe-se de representantes 
dos Estados e do Distrito Federal, eleitos 
segundo o princípio proporcional. 

c) a renovação da composição do Senado Federal 
ocorre a cada quatro anos, alternadamente, por 
um terço e dois terços dos membros da Casa. 

d) cada Senador será eleito com um suplente, para 
um mandato de quatro anos. 

e) o Senado Federal compõe-se de representantes 
do povo, eleitos segundo o princípio majoritário. 

 
43. Compete privativamente à União legislar sobre:  
a) direito tributário, financeiro, penitenciário, 

econômico e urbanístico. 
b) produção e consumo. 
c) orçamento. 
d) floresta, caça, pesca, fauna, conservação da 

natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle 
da poluição. 

e) trânsito e transporte. 
 
44. Sobre os princípios fundamentais na Constituição 
Federal brasileira de 1988, é INCORRETO afirmar:  
a) Dentre os fundamentos da República não se 

incluem os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa.  

b) Erradicar a pobreza constitui um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil.  

c) Os princípios da cidadania e da dignidade das 
pessoas são princípios relativos à vida política.  
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d) Construir uma sociedade livre, justa e solidária, e 
garantir o desenvolvimento nacional, constituem, 
dentre outros, objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil. 

e) A República Federativa do Brasil rege-se nas 
suas relações internacionais, dentre outros, 
pelos princípios da prevalência dos direitos 
humanos e da defesa da paz. 

 
45. Sobre direitos e garantias fundamentais, na 
Constituição Federal de 1988, assinale a única 
opção correta.  
a) A liberdade de associação para fins lícitos é 

plena, não tendo nenhuma restrição no texto 
constitucional. 

b) A Constituição Federal reconhece a instituição 
do júri, assegurando-lhe a imutabilidade dos 
seus veredictos. 

c) A Constituição Federal veda a identificação 
criminal do civilmente identificado. 

d) A lei assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio apenas temporário para sua 
utilização. 

e) O exercício do direito de petição aos Poderes 
Públicos, independentemente de taxas, para 
defesa de direitos, depende, nos termos 
constitucionais, de disciplina legal. 

 

 
DIREITO ELEITORAL 
 
46. Em relação às Fontes de Direito Eleitoral: 
a) São consideradas fontes diretas a Constituição 

Federal, o Código Eleitoral e o Código de 
Processo Civil. 

b) O Código Eleitoral é, por natureza, a única fonte 
primária do Direito Eleitoral. 

c) O código Civil, o Código Eleitoral, Resoluções, 
Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral 
estão dentre as fontes diretas do Direito 
Eleitoral. 

d) A Constituição Federal é fonte primária do 
Direito Eleitoral. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
47. Em relação a prestação de contas, assinale a 
INCORRETA; 
a) A cada eleição caberá à lei, observadas as 

peculiaridades locais, fixar até o dia 10 de junho 
de cada ano eleitoral o limite dos gastos de 
campanha para os cargos em disputa; não 
sendo editada lei até a data estabelecida, caberá 
a cada partido político fixar o limite de gastos, 
comunicando à Justiça Eleitoral, que dará a 
essas informações ampla publicidade; 

b) Os bancos são obrigados a acatar, em até 3 
(três) dias, o pedido de abertura de conta de 
qualquer comitê financeiro ou candidato 
escolhido em convenção, sendo-lhes vedado 
condicioná-la à depósito mínimo e à cobrança de 
taxas e/ou outras despesas de manutenção, 
salvo se a conta ficar sem movimentação pelo 
período de 60 dias antes das eleições. 

c) Na hipótese de doações realizadas por meio da 
Internet, as fraudes ou erros cometidos pelo 
doador sem conhecimento dos candidatos, 
partidos ou coligações não ensejarão a 
responsabilidade destes nem a rejeição de suas 
contas eleitorais; 

d) Havendo indício de irregularidade na prestação 
de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar 
diretamente do candidato ou do comitê 
financeiro as informações adicionais 
necessárias, bem como determinar diligências 
para a complementação dos dados ou o 
saneamento das falhas. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
48. Sobre o Registro da Candidatura, assinale a 
opção correta; 
I - Cada partido poderá registrar candidatos para a 
Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, 
Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, até 
cento e cinquenta por cento do número de lugares a 
preencher; 
II - No caso de coligação para as eleições 
proporcionais, independentemente do número de 
partidos que a integrem, poderão ser registrados 
candidatos até o dobro do número de lugares a 
preencher. 
III - A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de 
variação de nome coincidente com nome de 
candidato a eleição majoritária, salvo para candidato 
que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha 
exercido nos últimos quatro anos, ou que, nesse 
mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com o 
nome coincidente. 
IV - A idade mínima constitucionalmente 
estabelecida como condição de elegibilidade é 
verificada tendo por referência a data da diplomação. 
a) apenas uma alternativa está incorreta 
b) apenas uma alternativa está correta 
c) todas alternativas estão corretas 
d) todas as alternativas estão incorretas 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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49. Sobre a propaganda eleitoral, assinale a 
alternativa correta: 
I - Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é 
permitida a realização, nos sessenta dias anteriores 
a data marcada pelo partido para escolha de seus 
candidatos, a realização de propaganda 
intrapartidária com vista à indicação de seu nome, 
vedado o uso de rádio, televisão e outdoor; 
II - A comprovação do cumprimento das 
determinações da Justiça Eleitoral relacionadas a 
propaganda realizada em desconformidade com o 
disposto nesta Lei poderá ser apresentada no 
Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidatos a 
Presidente, Vice-Presidente da República e Senador 
da República, nas sedes dos respectivos Tribunais 
Regionais Eleitorais, no caso de candidatos a 
Governador, Vice-Governador, Deputado Federal, 
Deputados Estadual e Distrital, e, no Juízo Eleitoral, 
na hipótese de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereador 
III - É considerada propaganda eleitoral antecipada a 
realização de encontros, seminários ou congressos, 
em ambiente fechado e a expensas dos partidos 
políticos, para tratar da organização dos processos 
eleitorais, planos de governos ou alianças partidárias 
visando às eleições 
IV - Encontra permissão legal a realização de 
propaganda eleitoral nas árvores e nos jardins 
localizados em áreas públicas, bem como em muros, 
cercas e tapumes divisórios, desde que autorizadas 
pelo Poder Público Municipal e mediante a 
realização de acordo escrito junto ao Ministério 
Público Eleitoral, no qual o candidato se comprometa 
a recuperar, totalmente, o bem utilizado para colocar 
a propaganda eleitoral. 
a) I e IV estão corretas; 
b) II e III estão corretas; 
c) I e II estão incorretas; 
d) TODAS estão certas; 
e) TODAS estão incorretas 
 
50. Sobre o alistamento eleitoral, assinale a 
alternativa correta: 
a) O eleitor que deixar de votar e não se justificar 

perante o Juiz Eleitoral até trinta dias após a 
realização da eleição incorrerá na multa de três 
a dez por cento sobre o salário mínimo da 
região, imposta pelo Juiz Eleitoral e cobrada na 
forma prevista no art. 367; 

b) Sem prova de que votou na última eleição, 
pagou a respectiva multa ou de que se justificou 
devidamente, não poderá o eleitor participar de 
concorrência pública ou administrativa da União, 
dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal 
ou dos Municípios, ou das respectivas 
autarquias; 

c) Sem realizar o alistamento eleitoral a pessoa 
não poderá tirar seu documento de identidade 
(RG).  

d) Cássio tem 17 anos de idade, e ainda não se 
alistou. Para realizar este ato ele deverá 
comparecer a qualquer zona eleitoral, munido de 
documento de identidade e de seu Certificado de 
Alistamento Militar. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
51. Em relação ao voto, aponte a alternativa correta: 
I - Entende-se por voto aberto o voto feito em cédula 
individual, fornecida pela Justiça eleitoral; 
II - Não viola o voto secreto a possibilidade de 
utilização de programas de informática, que 
objetivando assegurar a lisura do procedimento 
eleitoral, torna capaz de identificar a hora e os 
minutos em que o voto foi depositado na urna; 
III - Voto capacitário é o voto relacionado a 
capacidade intelectual do eleitor e por voto 
censitário, o voto vinculado as condições 
econômicas do eleitor. 
IV - Voto em trânsito é o voto realizado fora do 
território nacional para os cargos de Presidente, 
Vice-Presidente da República e Senador. 
a) Só uma alternativa está correta; 
b) Duas Alternativas estão corretas; 
c) Três alternativas estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
52. Tício é Argentino, naturalizado peruano e 
residente no Brasil desde 1985. Astrojaldo, brasileiro 
que adquiriu a nacionalidade inglesa em 1989, 
passou a residir em São Paulo, no bairro da Mooca 
em 2001. Natanias, maior de 65 anos, brasileiro, está 
de férias na Disney com seus netos. Nesta situação, 
aponte a alternativa correta: 
a) Tício, por residir no Brasil há mais de 20 anos, já 

adquiriu a nacionalidade brasileira e, por isso, 
está obrigado a votar; 

b) Natanias, por ser maior de 65 anos e, por estar 
fora do país na data das eleições, poderá deixar 
de votar, ficando isento de qualquer penalidade, 
uma vez que o Código Eleitoral, em seu artigo 
6º, autoriza esse procedimento. 

c) Astrojaldo não está obrigado a votar pois, 
embora tenha nascido no Brasil, ao adquirir a 
nacionalidade brasileira, ele perdeu a condição 
de cidadão nacional.  

d) Quando Natanias – que está obrigado a votar, 
retornar ao Brasil, ele terá 60 dias para 
apresentar justificativa de sua ausência às 
urnas. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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53. Sobre os Recursos Eleitorais: 
a) Em regra, os recursos eleitorais terão efeito 

suspensivo 
b) Sempre que a lei não fixar prazo especial, o 

recurso deverá ser interposto em três dias da 
publicação do ato, resolução ou despacho. 

c) São passíveis de embargos de declaração, a 
decisão que apresentar obscuridade, 
abusividade ou contradição 

d) Os prazos recursais serão interrompidos nos 
domingos e feriados. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
54. Sobre o Registro de Candidatos 
a) Os analfabetos, uma vez alistados, poderão 

concorrer a qualquer cargo eletivo pois gozam 
de capacidade política plena. 

b) O Registro da candidatura deve ser realizado, 
impreterivelmente, até o dia 05 de julho às 
dezessete horas.  

c) O candidato ao Senado será registrado somente 
com o número da legenda do partido pelo qual 
irá concorrer. 

d) Para realizar o registro de candidato o partido 
político deverá levar uma cópia da ata da 
convenção que deliberou sobre a candidatura. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
55. Está correto afirmar: 
I - Vigora na Justiça Eleitoral o Princípio da 
Temporariedade, uma vez que as eleições ocorrem 
de dois em dois anos, sempre. 
II - Os advogados indicados pelo Tribunal de Justiça, 
para integrar o Tribunal Regional Eleitoral, são 
nomeados pelo Presidente da República, para um 
mandato de dois anos, podendo seu mandato  ser 
prorrogado por igual período, desde que tenham, 
durante o exercício do mandato, cumprido as metas 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e 
tenham seus nomes aprovados pelo Tribunal 
Superior Eleitoral. 
III - As Juntas Eleitorais são órgãos colegiados de 
primeiro grau da Justiça Eleitoral. 
IV - Compete ao Tribunal Regional Eleitoral do 
estado de São Paulo diplomar, apenas, Governador, 
Vice-governador, Deputado Federal e os Deputados 
Estaduais eleitos. 
a) Apenas uma alternativa está correta 
b) Duas alternativas estão corretas 
c) Três alternativas estão corretas 
d) Nenhuma alternativa está correta 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
56. Aponte a alternativa INCORRETA; 
a) A Justiça Eleitoral poderá requisitar veículos e 

embarcações públicas, para transporte, no dia 
do pleito, de eleitores das zonas rurais. 

b) O candidato a cargo eletivo poderá colocar 
propaganda eleitoral em bens particulares, 
desde que esta não exceda a 4 m 2. 

c) Nenhum eleitor poderá deixar de votar, porém, 
estando dentro do território nacional, poderá 
apresentar justificativa dentro dos sessenta dias 
posteriores ao da eleição. 

d) Sempre que necessário, a Justiça Eleitoral 
poderá requisitar servidores públicos e outras 
pessoas políticas, para em período determinado, 
nunca superior a seis meses, para que estes 
venham a prestar serviços auxiliares pertinentes 
a matéria de competência da Justiça Eleitoral, 
quando houver um acréscimo extraordinário dos 
serviços 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
57. Assinale a alternativa CORRETA: 
a) A idade mínima constitucionalmente 

estabelecida como condição de elegibilidade é 
verificada tendo por referência a data das 
eleições. 

b) Os partidos políticos, as coligações e os 
candidatos são obrigados, durante a campanha 
eleitoral, a divulgar, pela rede mundial de 
computadores (Internet), no dia 6 de agosto ou 6 
de setembro, relatório discriminando os recursos 
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que 
tenham recebido para financiamento da 
campanha eleitoral, e os gastos que realizarem, 
em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse 
fim, exigindo-se a indicação dos nomes dos 
doadores e os respectivos valores doados 
somente na prestação de contas final de que 
tratam os incisos III e IV do art. 29 desta Lei. 

c) Nos bens cujo uso dependa de cessão ou 
permissão do poder público, ou que a ele 
pertençam, e nos de uso comum, inclusive 
postes de iluminação pública e sinalização de 
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas 
de ônibus e outros equipamentos urbanos, é 
vedada a veiculação de propaganda de qualquer 
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, 
fixação de placas, estandartes, faixas e 
assemelhados, salvo se o candidato ou o partido 
político depositar a quantia necessária a 
recuperação do bem. 

d) É permitida, no dia das eleições, a manifestação 
individual e silenciosa da preferência do eleitor 
por partido político, coligação ou candidato, 
revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, 
broches, dísticos e adesivos 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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REGIMENTO INTERNO DO TRE 
 
58. De acordo com as regras de competência 
estabelecidas pelo Regimento Interno do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, assinale 
a alternativa CORRETA: 
I - Em relação à lista contendo os nomes dos 
advogados indicados pelo Tribunal de Justiça, na 
qualidade de juristas,  deverá ser encaminhada ao 
Tribunal Superior Eleitoral, fazendo-se acompanhar 
dos documentos comprobatórios da condição 
profissional, dentre eles, prova do exercício de mais 
de cinco anos de efetiva atividade junto à Justiça 
Eleitoral. 
II - Nenhum juiz efetivo, poderá voltar a integrar o 
Tribunal, na mesma classe, após servir por dois 
biênios consecutivos, salvo se transcorridos dois 
anos do término do segundo biênio e se houver 
passado a exercer advocacia eleitoral. 
III - Perderá, automaticamente a jurisdição eleitoral o 
Magistrado, que se aposentar na Justiça Comum . 
IV - Até noventa dias antes do término do biênio de 
Juiz da classe dos magistrados, ou imediatamente 
depois da vacância do cargo por motivo diverso, o 
Presidente comunicará o Tribunal competente para a 
indicação em lista tríplice, esclarecendo, naquele 
caso, se se trata de primeiro ou de segundo biênio.  
a) I e IV estão corretas 
b) III e IV estão corretas 
c) II e III estão incorretas 
d) Só uma alternativa está correta 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
59. Em relação as regras de  competência 
estabelecidas pelo Regimento Interno do Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo: 
a) Compete ao Presidente do Tribunal Regional 

Eleitoral de São Paulo, comunicar ao Tribunal 
Superior o afastamento de seus Membros que 
estejam no exercício dos cargos efetivos. 

b) Na ausência do Presidente cabe ao Corregedor 
Regional Eleitoral, praticar, “ad referendum” do 
Tribunal,  todos os atos necessários ao bom 
andamento dos serviços da Corte, desde que as 
atividades, objeto da decisão, estejam 
relacionadas à matéria Eleitoral.  

c) Compete ao Tribunal, delegar aos Membros do 
Tribunal, ao Juiz Assessor da Presidência e ao 
Diretor-Geral da Secretaria, temporariamente, as 
atribuições que não lhe sejam exclusivas. 

d) Incumbe ao Vice-Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, 
sustar as férias dos servidores do Quadro da 
Secretaria por necessidade de serviço. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
60. Assinale a alternativa correta: 
I - Compete ao Corregedor Regional Eleitoral expedir 
provimentos, portarias, ofícios, avisos, memorandos, 
telegramas, fac-símiles, ou seja, as ordens 
necessárias ao bom e regular funcionamento dos 
serviços eleitorais, sob sua correição. 
II - Ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo cabe exigir, quando em correição na zona 
eleitoral, que o oficial de registro civil informe quais 
os óbitos de pessoas alistáveis ocorridos nos dois 
meses anteriores à sua fiscalização, a fim de apurar 
se está sendo observada a legislação em vigor. 
III - Ao Procurador Regional Eleitoral, membro do 
Ministério Público estadual, cabe  oficiar em todos os 
recursos e conflitos de competência submetidos ao 
Tribunal 
IV- O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São 
Paulo é composto por dois Juízes escolhidos pelo 
Tribunal de Justiça dentre os seus 
Desembargadores; dois Juízes escolhidos pelo 
Tribunal de Justiça dentre os Juízes de Direito com 
mais de dez anos de carreira; um Juiz escolhido pelo 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região; dois Juízes, 
indicados em listas tríplices pelo Tribunal de Justiça, 
dentre seis Advogados de notável saber jurídico e 
idoneidade moral, que não sejam incompatíveis por 
lei, nomeados pelo Presidente da República. 
a) Somente uma alternativa está correta 
b) Três alternativas estão corretas 
c) Nenhuma alternativa está correta 
d) Três alternativas estão incorretas 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

 

ARQUIVOLOGIA 
 
61. Fita magnética, relatório de apuração, minuta e 
folha são, respectivamente, exemplos de 
a) tipo, gênero, formato e suporte. 
b) forma, espécie, gênero e tipo. 
c) suporte, tipo, espécie e formato. 
d) gênero, forma, espécie e suporte. 
e) formato, suporte, tipo e espécie. 
 
 

62. Os arquivos originários de uma instituição ou 
pessoa devem manter sua individualidade, não 
sendo misturados aos de origem diversa. Este é o 
enunciado do princípio da 
a) equivalência. 
b) territorialidade. 
c) pertinência. 
d) destinação. 
e) proveniência. 
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63."Configuração que assume uma espécie 
documental, de acordo com a atividade que a gerou" 
é a definição técnica que caracteriza tipos de 
documentos como 

a) boletim de frequência e rendimento escolar, 
certidão de nascimento e óbito, declaração de 
imposto de renda, relatório de atividades etc. 

b) livros, periódicos, CDs, microfilmes, arquivos de 
computador, fotografias, fitas magnéticas, 
folhetos, jornais, diapositivos etc. 

c) registros audiovisuais, fonográficos ou sonoros, 
iconográficos, gráficos ou visuais, e textuais ou 
bibliográficos. 

d) peças de interesse histórico para museus, 
manuscritos pessoais e coleções de história 
natural (herbários, jardins botânicos, jardins 
zoológicos etc.). 

e) incunábulos, memorabilia, objetos, móveis, 
medalhas, roupas, sapatos, selos, manuscritos, 
alfarrábios etc. 

 
64. A finalidade da adoção da guia-fora nos arquivos 
consiste em 
a) possibilitar a identificação dos documentos 

arquivados equivocadamente. 
b) indicar os documentos que foram retirados do 

arquivo. 
c) facilitar o rearquivamento dos documentos. 
d) d) registrar os descartes efetuados no acervo 

arquivístico. 
e) indicar os documentos que estão destinados a 

restauração. 
 
65. Um arquivo bem cuidado exige atenção 
constante em relação à luz do dia (que deve ser 
abolida na área de armazenamento), à temperatura 
(que não deve sofrer oscilações graves), à poeira e 
aos gases (que contribuem para o envelhecimento 
do papel). Para evitar esses danos aos documentos, 
utilizam-se operações específicas da 
a) laminação 
b) conservação 
c) umidificação 
d) flexibilização 
e) desinfestação 
 
66. Quanto à preservação, à conservação e à 
restauração de documentos, assinale a opção 
correta. 
a) A conservação compreende os cuidados 

prestados aos documentos e não se refere ao 
local de guarda. 

b) A luz do dia e a umidade são prejudiciais à 
conservação do acervo documental. 

c) A desinfestação e o alisamento são técnicas de 
restauração de documentos. 

d) A higienização dos documentos consiste em 
mergulhar o documento em banho de gelatina. 

e) O silking é um método de desinfestação que 
combate os insetos e apresenta maior eficiência 
que a fumigação. 

 
67. Os documentos de arquivo de uma instituição 
são produzidos com um determinado objetivo e, para 
tanto, tramitam. Ao tramitarem, os documentos 
circulam de uma instituição para outra, ou de um 
setor para outro da mesma instituição, até serem 
arquivados. Essa descrição referese a um arquivo 
em sua fase 
a) a) pública. 
b) b) administrativa. 
c) c) permanente. 
d) d) corrente. 
e) e) privada. 
 
68. Sobre o ciclo vital dos arquivos de instituições 
públicas é correto afirmar: 
a) Os documentos correntes se destinam à 

consulta de agentes internos e externos, graças 
à divulgação de seu conteúdo em instrumentos 
de pesquisa. 

b) A avaliação deve ocorrer na fase permanente, 
quando os documentos não mais interessam ao 
órgão produtor e podem ser facilmente 
descartados. 

c) Os depósitos intermediários servem para 
armazenar documentos com mais de cinco anos, 
quando deixam de ter qualquer valor probatório. 

d) As ações de conservação e restauração de 
documentos, com vistas à sua longa duração, 
são típicas da primeira idade. 

e) A vigência e a frequência de uso determinam a 
permanência dos arquivos correntes junto aos 
órgãos produtores. 

 

69. Aos serviços de protocolo cabe, entre outras 
atividades, 
a) acondicionar documentos de valor histórico. 
b) cuidar da tramitação dos documentos. 
c) armazenar documentos em fase intermediária. 
d) estabelecer regras de acesso aos documentos. 
e) aprovar tabelas de temporalidade de 

documentos. 
 
70. Algumas ferramentas básicas para se arquivar 
adequadamente são: 
a) adesivos, colas e grampos. 
b) pastas, visores e etiquetas. 
c) tesoura, grampeador e espátula. 
d) hastes, grampos e clips. 
e) borrachas, canetas e marcadores de textos. 
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NORMAS DOS SERVIDORES FEDERAIS 
 
71. São formas de provimento em cargo público, de 
acordo com a lei federal 8112/90 
a) reintegração e readaptação; 
b) recondução e ascensão; 
c) nomeação e indicação; 
d) Ascensão e reversão 
e) transferência e readaptação. 
 

72. Sobre o processo administrativo disciplinar, 
julgue os itens: 
I - Não pode o servidor, após a instauração, solicitar 
exoneração e aposentadoria por invalidez; 
II - Atos apenáveis com a advertência tem prazo 
prescricional de 180 dias, praz que é aplicado em 
dobro em caso de dolo; 
III - A pena de suspensão pode ser convertida em 
multa, a critério do servidor punido, na razão de 50% 
por dia de trabalho. 
IV - O julgamento fora do prazo não gera nulidade ao 
PAD 
 
Está(ão) correto(s) apenas: 
a) I e III 
b) I, III e IV; 
c) todos 
d) nenhum 
e) somente um 
 
73. No curso do processo administrativo disciplinar, a 
autoridade poderá determinar, com fundamento no 
RJU: 
a) A disponibilidade do servidor, mantida a 

remuneração até o final do PAD; 
b) o afastamento do servidor a fim de que não 

venha a influir na apuração da irregularidade; 

c) a suspensão do servidor, com prejuízo de sua 
remuneração, que poderá ser para, caso a 
decisão seja favorável a ele; 

d) a suspensão do servidor, com a manutenção de 
sua remuneração; 

e) a transferência ou a licença do servidor acusado. 
 
74. São indenizações previstas na Lei 8112/90: 
a) a ajuda de custo, as diárias e o pagamento a 

maior das horas extras; 
b) o auxílio moradia, o pagamento pelas horas 

extras e o adicional noturno; 
c) a indenização de transporte, a ajuda de custo, o 

auxílio moradia e as diárias; 
d) a gratificação natalina e o adicional de férias 
e) todas as anteriores 
 
75. Sobre as férias dos servidores, de acordo com o 
RJU, julgue os itens: 
I - podem ser parceladas em até três períodos; 
II - devem ser pagas em até dois dias antes do início 
do gozo; 
III - O servidor que opera direta e permanentemente 
com Raios X gozará de 20 dias por semestre 
IV - o servidor exonerado do cargo efetivo perceberá 
a indenização relativa ao período de férias a que 
tiver direito. 
Está(ão) correto(s) apenas: 
a) I e III 
b) I, III e IV; 
c) todos 
d) nenhum 
e) somente um 
 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
76. De acordo com as normas constitucionais: 
a) A estabilidade é a mais alta garantia e somente 

é quebrada por decisão judicial transitada em 
julgado 

b) Os Cargos em Comissão, são para a direção, a 
chefia e o assessoramento e devem ser 
preenchidos exclusivamente por servidores 
efetivos. 

c) Os cargos efetivos podem ser acumulados com 
os cargos eletivos do poder legislativo em âmbito 
municipal 

d) Há a presença dos três poderes da república em 
todos os níveis da federação brasileira 

e) Os Tribunais de Contas são órgãos que auxiliam 
o poder legislativo no controle interno da 
administração 

 

77. Sobre o órgão administrativo pode-se afirmar: 
a) decorre do fenômeno da descentralização 
b) em certos casos pode-se se dizer que tem 

personalidade jurídica 
c) tem capacidade postulatória junto ao poder 

judiciário por ser considerado uma entidade 
d) tem autonomia financeira e administrativa 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

78. O contexto de Administração Pública, que a 
Constituição Federal subordina à observância dos 
princípios fundamentais de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência: 
a) abrange órgãos e entidades dos Três Poderes 

das áreas federal, estadual, distrital e municipal 
b) abrange só os órgãos públicos da estrutura da 

União, dos Estados e dos Municípios 
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c) restrito ao âmbito federal 
d) restrito aos Poderes Executivos federal, estadual 

e municipal 
e) restrito ao Poder Executivo Federal 

 

79. As Autarquias e as Fundações Públicas, como 
integrantes da Administração Federal Indireta, 
equiparam-se entre si pelo fato de que ambas são:  
a) pessoas administrativas, com personalidade 

jurídica própria, sempre criadas pela lei. 
b) pessoas administrativas, com personalidade 

jurídica própria, tendo sua criação autorizada 
pela lei 

c) pessoas jurídicas de direito público interno 
d) pessoas jurídicas de direito privado 
e) pessoas ou entidades políticas estatais 
 

80. Aplicam-se às fundações públicas, de natureza 
autárquica, as seguintes prerrogativas: 
I - impenhorabilidade de seu patrimônio 
II - privilégios de natureza processual, típicos da 
Fazenda Pública 
III - natureza administrativa de seus contratos 
IV - regime jurídico estatutário de seus servidores 
V - autonomia administrativo-financeira; 
VI - imunidade tributária de tributos sobre a renda o 
patrimônio e os serviços; 
VII - regime celetistas para seus administradores que 
ocupam funções de confiança 
 
Estão corretas: 
a) I, II, III, IV e V 
b) I, II, III, V e VI 
c) Apenas VI e VII 
d) Apenas I e II 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
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Gabarito Comentado. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1. C 

 
2. Pára – acento diferencial, Formá-lo – oxítona, 
História – paroxítona terminada por ditongo 
Alternativas C e E estão CORRETAS 
 
3. RAINHA, hiato seguido de NH, Príncipe, 
proparoxítona – ambas possuem relações 
semânticas. 
D – Tainha, hiato seguido de NH, Opérculo, 
proparoxítona, ambos possuem relação semântica – 
opérculo é a membrana que ajuda o peixe a respirar. 
 
4. D e E CORRETOS 
a) FOSSE... COMPRARIA 
b) FAREI 
c) VENDESSE... DARIA 
 
5. C – SÊ... FORES 
 
6. E 
 
7. A, D e E – corretos 
B – Nós O compramos ou Nós compramo-LO / C – 
CONDUZI-LA (sem acento) 
 
8. C 
 
9. A, B e C – corretos. 
D – (...) ME convidou / E – (...) O convidaria (...) 
 
10. A, C e E – corretos 
B – A LOJA ONDE COMPRO AS CALÇAS 
FECHARAM / A AVÓ CUJA NETA NAMORO. 
 
11. C 
 

12. C – ambos os predicados são VERBAIS. 
 
13. C - Uma empresa que atende aos desejos dos 
clientes e participa deles. 
14. E 
 
15. B 
a) Concorda com BRUTOS 
b) Instruída está no feminino para concordar com 

BESTA 
c) O verbo nunca concorda com o advérbio 
d) Mudáveis concorda com Assembléias 
 
16. D – a palavra INTENÇÃO seria a forma correta 
de ser usada. 
 
17. A 
O número de moradores das áreas rurais SERÁ 
ULTRAPASSADA pela população urbana neste ano. 
 
18. D 
a) SÂO as possibilidades 
b) EXISTEM desafios... 
c) ... em que OCORRE... 
e) ... ACONTECE sem nenhum...  
 
19. B 
a) ... destacando-se AS de... 
c) ...A um transporte... 
d) ...A 3 bilhões... 
e) ... A todos.... 
 
20. C 
"De qualquer maneira, case-se; se conseguir uma 
boa esposa, você será feliz; se arranjar uma esposa 
ruim, você se tornará um filósofo". (Sócrates) 
 

INFORMÁTICA 
 
21. C 

A alternativa C esta incorreta, pois o termo “memória 
de massa” é uma nomenclatura utilizada para definir 
HDs. Se houverem dois HDs no computador, 
configurados como unidades independentes 
(portanto não estando configurados com redundância 
de gravação de dados – RAID) é possível instalar um 
Sistema Operacional em cada um, não sendo 
necessária  a divisão do HD (particionamento). 
Todas as  demais afirmações apresentam conceitos 
corretos sobre o funcionamento de hardwares. 
 

22. E 

A alternativa E esta correta, pois o Zip Disk é um 
hardware de armazenamento de dados da categoria 
de discos magnéticos, que pode armazenar de 100 a 
750MB (Podendo ser maior do que a capacidade de 
armazenamento do CD-RW, que é de 700MB). A 
alternativa A esta incorreta, pois o disquete de 5 1/4´ 
HD tem capacidade de armazenamento de 1,2MB. A 
alternativa B esta incorreta, pois tanto o DVD-RW 
(regravável), quanto o CD-R (apenas gravável) 
estando sem dados gravados são dispositivos 
apenas de saída de dados, e não I/O. A alternativa C 
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esta incorreta, pois  HD-DVD e Blu-ray disk estão na 
categoria de discos óticos e não magnéticos. A 
alternativa D esta incorreta, pois firmware é uma 
categoria de softwares que permitem o 
funcionamento do hardware, e o MP3 Player não é 
um software. 
 

23. D 

A alternativa D apresenta as afirmações corretas. A 
afirmação I esta incorreta, pois o SO Windows tem 
arquitetura fechada, e o regedit (edição de 
inicialização de programas), e msconfig 
(configurações do sistema) não alteram a arquitetura 
do Windows. A afirmação III esta incorreta, pois 
todas as versões do Windows operam em Interface 
Gráfica Amigável. 
 

24. B 

A alternativa B esta incorreta, pois quando 
arrastamos um conteúdo selecionando este com o 
cursor do mouse, sendo as pastas de origem e 
destino deste conteúdo selecionado pertencentes ao 
mesmo diretório raiz (duas pastas da mesma 
partição de um HD, por exemplo), o conteúdo é 
apagado da origem, sendo esta ação similar à 
combinação de comandos de atalhos 'ctrl+x” e 
“ctlr+v”, e não “ctrl+c” e “ctrl+v”. Apenas quando 
arrastamos um conteúdo para pastas de diretórios 
distintos (do HD para um pen-drive, por exemplo) o 
conteúdo é mantido na origem, e apenas neste caso, 
sendo similar à combinação de comandos de atalhos 
“ctrl+c” e “ctrl+v”. Todas as demais afirmações 
apresentam conceitos corretos sobre o 
funcionamento de pastas e arquivos. 
 

25. D 

A alternativa D apresenta as afirmações incorretas. A 
Afirmação II esta incorreta, pois a extensão de 
arquivos padrão do Paint no Windows XP e .BMP e 
não .JPEG. A afirmação III esta incorreta, pois o 
Windows Explorer é um aplicativo gerenciador de 
arquivos, e não um browser. 
 

26. D 

A alternativa D esta correta, pois as ferramentas de 
acessibilidade do Windows (lente de aumento e 
teclado virtual, por exemplo) são aplicativos e não 
utilitários. A alternativa A esta incorreta, pois em 
nenhum caso o desfragmentador de disco libera 
espaço no HD. A alternativa B esta incorreta, pois o 
utilitário que permite a configuração de arquivos com 
a extensão .INI (inicialização de programas) é o 
regedit e não o msconfig. A alternativa C esta 
incorreta, pois a BIOS e o POST não são alterados 
pela ferramenta Restauração de sistema. A 
alternativa E esta incorreta, pois o verificador de 
disco não corrige erros físicos e apenas lógicos do 
HD. 

27. A 

A alternativa A esta correta, pois apresenta o 
caminho para definição de cabeçalhos diferentes em 
páginas pares e ímpares. Na configuração padrão de 
todas as versões do Windows, o cabeçalho e rodapé 
que são definidos para uma página são comuns em 
todas as páginas do documento, porém através do 
menu Arquivo, caixa de diálogo Configurar página, 
na aba Layout, é possível alterar tal configuração. 
 

28. E 

A alternativa E esta incorreta, pois até a versão 2003 
do Word, de fato o menu Tabela era o menu 
exclusivo do aplicativo, porém nas versões 2007 e 
2010 houve alteração quanto a barra de menu, 
sendo que a antiga barra vertical (Arquivo, Edital, 
Exibir...) foi substituída pela nova barra Ribbon e 
nesta não existe o menu Tabela. Todas as demais 
alternativas apresentam afirmações corretas sobre o 
funcionamento dos aplicativos Word 2010 e Word 
2003 
 
29. C 

A alternativa C esta correta, pois o software mIRC 
utiliza o protocolo IRC e dá acesso as salas de bate-
papo (CHATs). A alternativa A esta incorreta, pois o 
protocolo FTP não envia mensagens. A alternativa B 
esta incorreta, pois o software Bittorrent permite o 
compartilhamento de mensagens via P2P e não via 
servidor. A alternativa D esta incorreta, pois o 
software emule opera o protocolo FTP e não WWW. 
A alternativa E esta incorreta, pois a Intranet opera 
na pilha de protocolos TCP/IP. 
 
30. A 

A alternativa A esta correta, pois apresenta as 
afirmações corretas. A afirmação II esta incorreta, 
pois é possível anexar um arquivo compactado. A 
afirmação III esta incorreta, pois um arquivo 
malicioso que se passa por uma empresa ou órgão 
público não é o SCAM e sim PHISHING. 
 
31. D 

A alternativa D esta incorreta, pois a imagem trata-se 
das configurações do Windows  e portanto, não 
poderia ser acessado através do GNU/Linux. Todas 
as demais alternativas apresentam afirmações 
corretas sobre propriedades da Internet. 
 
32. E 

A alternativa E esta correta, pois apresenta o 
conceito de integridade da informação. A alternativa 
A esta incorreta, pois apresenta o conceito de 
disponibilidade. A alternativa B esta incorreta, pois 
apresenta o conceito de irretratabilidade. A 
alternativa C esta incorreta, pois apresenta o 
conceito de autenticidade. A alternativa D esta 
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incorreta, pois não apresenta um conceito de 
segurança da informação. 
 
33. E 

A alternativa E apresenta as afirmações incorretas. A 
afirmação I esta incorreta, pois um Spyware do tipo 
Keylogger registra o que for digitado no teclado 
mecânico (hardware) e não no teclado virtual do 
Windows. A afirmação II esta incorreta, pois um 
firewall não é antivírus. A afirmação III esta incorreta, 
pois um antivírus funciona com regra permissivas e 
não restritivas. 
 
34. B 

A alternativa B esta correta, pois apresenta o 
conceito da terceira parte confiável. Todas as demais 
alternativas apresentam conceitos que não 
caracterizam conceitos de certificação digital. 
 
35. C 

A alternativa C apresente o conceito correto sobre 
backup, que é de ser armazenado em local 
geograficamente distinto do original e ser atualizado 
periodicamente em um disco regravável. 
 
36. A 

A alternativa A apresenta as afirmações corretas 
sobre cópias de segurança. A afirmação II esta 

incorreta porque firewall não tem vínculo direto com 
cópias de segurança. 
 
37. D 

A alternativa D apresenta o classificação  do 
malware que cria cópia do conteúdo apresentado na 
tela, similar a tecla “prt sc”. 
 
38. A 

A alternativa A apresenta uma afirmação incorreta 
sobre armazenamento de dados “nas nuvens”, pois 
os arquivos não ficam armazenados no computador 
do usuário e apenas nos servidores WWW. Todas as 
demais alternativas apresentam conceitos corretos 
sobre armazenamento “nas nuvens”. 
 
39. E 

A alternativa E apresenta a sigla correta que define 
uma Rede Virtual Privada. 
 
40. E 

A alternativa E apresenta as velocidades que 
atualmente são padrão nas transmissões de dados 
nas conexões de banda-larga. 
 
 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
41. C 
Os legitimados para propor ADI e ADC estão 
previstos no art. 103 da CF. No entanto, os prefeitos 
não estão no “rol” de legitimados. 
 
42. C 
Não há no Senado Federal uma renovação integral 
simultânea. Cada Estado e o DF terão 3 Senadores, 
eleitos pelo sistema majoritário, para um mandato de 
oito anos. A renovação deverá ser feita 
alternadamente, a cada 4 anos, entre um terço e dois 
terços. 
Alternativa “A” incorreta. Os membros da Câmara 
dos Deputados serão eleitos através do sistema 
majoritário. 
Alternativa “B” incorreta. Os Senadores serão eleitos 
através do sistema majoritário. Os deputados serão 
eleitos pelo sistema proporcional. 
Alternativa “D” incorreta. Cada Senador será eleito 
com dois suplentes. Como dito na alternativa “C” 
serão eleitos para um mandato de oito anos. Os 
Deputados serão eleitos para um mandato de 4anos. 
Alternativa “E” incorreta. O povo é representado 
pelos Deputados Federais. O Senado tem a missão 
constitucional de representar os Estados e o DF. 
 
 

43. E 

A competência privativa está prevista no art. 22, XI. 
No entanto, conforme dispõe o parágrafo único, é 
possível a delegação aos Estados, através de lei 
complementar, das competências previstas. 
As demais alternativas (a, b, c, d) envolvem as 
competências concorrentes (art. 24). São 
competências que pertencem a União, Estados e 
Distrito Federal. No entanto, a competência da União 
fica limitada a estabelecer normas gerais. Cada 
Estado (e o DF) poderá elaborar regras especificas, 
sempre atendendo a lei geral da União. 
 
44. A 

A alternativa “A” está “incorreta”, pois os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa são 
fundamentos da República Federativa do Brasil. Os 
fundamentos estão previstos no art. 1º da CF. São 
eles: a soberania, a cidadania, a dignidade da 
pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa, o pluralismo político. 
Alternativas “B” e “D” estão corretas. As alternativas 
apresentam os objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil. Estão previstos no art. 3º da 
CF. São eles: construir uma sociedade livre, justa e 
solidária, garantir o desenvolvimento nacional, 
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
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desigualdades sociais e regionais, promover o bem 
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.  
Alternativa “C” está correta. A cidadania e a 
dignidade da pessoa humana são fundamentos da 
República brasileira. Por tal motivo, estão 
intimamente relacionados com a vida política do 
estado.  
Alternativa “E” está correta. Os princípios de relações 
internacionais estão previstos no art. 4º da CF. São 
eles: independência nacional, prevalência dos 
direitos humanos, autodeterminação dos povos, não-
intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da 
paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao 
terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos 
para o progresso da humanidade, concessão de 
asilo político. 
 
45. D 

O inventor tem direito de explorar apenas 
temporariamente (o prazo é estabelecido por lei). É o 
que dispõe a CF em seu art. 5º, inciso XXIX. 

Alternativa “A” incorreta. Além de finalidade lícita, a 
associação não pode ter caráter paramilitar, 
conforme dispõe o inciso XVII do art. 5º. 
Alternativa “B” incorreta. A CF reconhece a 
instituição do júri e estabelece os princípios que 
deverão nortear a lei que o regulamentará. São eles: 
a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a 
soberania dos veredictos, a competência para o 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A 
soberania dos veredictos (decisões) não significa a 
imutabilidade. O juiz ao sentenciar, deve seguir a 
decisão dos jurados (soberania das decisões). No 
entanto, em recurso apropriado, a decisão poderá 
ser alterada.  
Alternativa “C” incorreta. Nas hipóteses legais, o 
civilmente identificado poderá ser submetido a 
identificação criminal, nos termos do inciso LVIII. 
Alternativa “E” incorreta. O direito de petição é uma 
norma de aplicação imediata. É uma “norma forte”. 
Não há necessidade de lei regulamentando-a. Por 
ser de aplicação imediata, desde seu surgimento já 
está apta a produzir seus efeitos. 
 

 
DIREITO ELEITORAL 
 
46. D 

A classificação em fonte direta e fonte indireta leva 
em consideração a incidência da fonte no campo 
regido pelo Direito Eleitoral. Para a corrente 
doutrinária que acolhe a classificação em direta e 
indireta, são fontes: 
Diretas e Indiretas. 
 

47. B 

a) Art. 17-A da Lei nº 9.504/97 
b) O Art. 22, §1º, da Lei n.º 9.504/97, não faz a 

menção da ausência de movimentação 
c) Esta é a redação contida no art. 23, § 6º, da Lei 

n.º 9.504/97. 
d) Esta é a redação do art. 30., § 4º, da Lei n.º 

9.504/97. 
 
48. A 

I - Correto. Esta é a redação do art. 10, da Lei n.º 
9.504/97 
II - Correto. Esta é a redação do art. 10,  §1º, da Lei 
n.º 9.504/97 
III - Correto. Vide a redação do Art. 12, § 3º, da Lei 
n.º 9.504/97 
IV - Errado. De acordo com a Jurisprudência do TSE 
a idade mínima deve ser confirmada quando da 
posse. Vide, ainda, o art. 11, §2º, da Lei das 
Eleições. 
 
 
 

49. E 

I - Errado, o §1º do art. 36 estabelece que o prazo 
será de 15 dias. 
II - Errado, vide a redação dada ao art. 36, § 5º, da 
Lei n.º 9.504/97 
III - Errado, vide o art. 36-A, inciso II. Este dispositivo 
estabelece, textualmente, que não será considerada 
propaganda antecipada a conduta descrito  no inciso 
ora comentado. 
IV - Errado, vide o art. 37, §5º, da Lei n.º 9.504/97. 
 
50. B 

a) Errado. Veja, em primeiro lugar o dispositivo que 
versa sobre o assunto é o artigo 7º, do Código 
Eleitoral e não o artigo 367. Contudo, o 
candidato não precisa se preocupar com a 
referência do fundamento, basta lembrar que é 
inconstitucional toda e qualquer vinculação com 
o salário mínimo. 

b) Portanto, o artigo 7º do Código Eleitoral, no 
tocante a equiparação, não foi recepcionado 
pela Constituição Federal. 

c) Correto. Vide art. 7º, §1º, inciso III, do Código 
Eleitoral. 

d) Errado. Para se retirar, pela primeira vez, o 
documento de identidade é necessário, apenas, 
a apresentação da Certidão de Nascimento. 

e) Errado. O eleitor com 17 anos não possui, ainda, 
o Certificado de Alistamento Militar. 
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51. A 

I - Voto aberto é aquele voto em que não se 
resguarda o segredo, portanto, a alternativa está 
incorreta. 
II - Errado. O programa que viabiliza a identificação 
do horário em que o voto foi realizado, possibilita a 
identificação do eleitor. 
III - Correto 
IV - Errado. O voto em trânsito somente pode ser 
exercitado para os cargos de Presidente e Vic_e 
Presidente da República. 
 
52. C 

a) Errado. Para adquirir a nacionalidade brasileira é 
necessário requerer, não existe nacionalidade 
tácita. Sem ser nacional, ele não está obrigado a 
votar. 

b) De acordo com a Constituição federal, artigo 14, 
o voto de todas as pessoas maiores de 18 e 
menores de 70 anos, independentemente do 
local em que se encontram, é obrigatório. Logo, 
a alternativa está errada. 

c) Correto 
 
53. B 

a) Errado. De acordo com o artigo 257, do Código 
Eleitoral, os Recursos NÃO tem efeito 
suspensivo. 

b) Correto. Vide o artigo 258 do Código Eleitoral 
c) Errado. O artigo 275, do Código Eleitoral, 

menciona obscuridade, dúvida ou contradição. 
d) Errado. O artigo 259 do Código Eleitoral 

estabelece que o prazo é preclusivo, logo, não 
há interrupção ou dilação. 

 
54. D 

a) Errado. A constituição Federal estabelece que o 
analfabeto é inelegível. 

b) Errado, o registro é realizado no até o dia 05 de 
julho, às 19:00hs. Vide art. 11, da Lei nº 
9.504/97. 

c) Errado. A res. TSE nº 20.993, estabelece que 
para o Senado, deverá ser acrescentado um 
algarismo ao número da legenda. 

d) Certo. Vide o artigo 11, §1º, inciso I, da Lei das 
Eleições. 

 
55. A 

I - Errado. A temporariedade refere-se ao lapso em 
que o juiz exerce a função eleitoral, ou seja ao 
biênio. 
II - Errado. A prorrogação independe de qualquer 
cumprimento de metas. 
III - Correto, pois é composta de um juiz e dois ou 
quatro cidadãos. Ainda, recordar que a Junta 
trabalha nas eleições, junto a Zona Eleitoral. 
IV - Errado, a diplomação de Senador é realizada, 
também, no tribunal Regional. 
 
56. D 

a) Correto 
b) Correto 
c) Correto. 
d) Errado, a requisição poderá ser de, no máximo, 

um ano. 
 
57. D 

a) Errado, vide artigo 11 da Lei das Eleições 
b) Errado. Vide artigo 28, parágrafo 4º, da Lei das 

Eleições. 
c) Errado. Mesmo com eventual depósito, 

destinado a corrigir e recuperar o bem, a 
propaganda está proibida. Vide art. 37 da Lei 
das Eleições. 

d) Correto. Vide artigo 39-A da Lei 9.504/97 

 

REGIMENTO INTERNO DO TRE 
 
58. D 

I - Errado. A prova deve ser de 10 anos de efetivo 
exercício. 
II - Errado pois, é necessário possuir 10 anos de 
experiência profissional de advocacia. 
III - Correto 
IV - Errado, o prazo, nesta hipótese, é de 20 dias. 
 
59. A 

a) Correto. Art. 19, XXIV, Regimento 
b) Errado, esta competência é do Vice-Presidente 
c) Errado, esta é competência do Presidente. Art. 

19, XLI do Regimento 
d) Errado, a competência é do Presidente 

60. A 

I - Correto 
II - Errado, é tarefa do Corregedor 
III – Correto 
IV - Errado, os juízes não precisam ter mais de 10 
anos de carreira. 
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ARQUIVOLOGIA 
 
61. C 

Esse modelo de questão é o utilizado pela Fundação 
Carlos Chagas para inquirir o candidato sobre as 
classificações possíveis do documento. É 
fundamental estar preparado para esse tipo de 
questão memorizando pelo menos duas ou três 
dessas categorias. Neste caso, por exemplo, ao 
saber que FOLHA é um formato do suporte PAPEL o 
candidato já acerta a questão por eliminação. 
 
62. E 

O princípio da proveniência  versa que os 
documentos provenientes de uma determinada 
instituição servem de prova do funcionamento dessa 
instituição, como ela era organizada, seus graus de 
hierarquia e etc. Assim, um arquivo que incorpore ao 
seu acervo documentos vindos de outra instituição 
deve mantê-los todos juntos para que não se 
misturem ao de origem diversa. 
 
63. A 

Outra forma de perguntar sobre o mesmo conteúdo 
da questão 1. Dessa vez a banca escreveu por 
extenso a caracterização da classificação querendo 
saber se o candidato conseguiria relacionar ao 
exemplo. Logo a “Configuração que assume uma 
espécie documental, de acordo com a atividade que 
a gerou" é o tipo. 
 
64. B 

Guia fora é um instrumento básico e eficiente que 
indica a data e o responsável pela retirada de algum 
documento do arquivo. Ao retirar um documento do 
arquivo o protocolo deve colocar no lugar que este 
ocupava na prateleira uma guia indicando a data e a 
pessoa que retirou o mesmo, caso o documento se 
extravie a guia fora possibilitará ao arquivo saber 
quem foi a ultima pessoa que retirou o documento do 
acervo. 
 

65. B 

Não é necessário ser especialista em técnicas de 
conservação e restauro para realização as provas. 
As questões em prova no que versão sobre este 
assunto normalmente se resumem aos nomes das 
técnicas de conservação e restauro. 
 
66. B 

A luz (qualquer uma), a umidade e a temperatura são 
os 3 principais fatores a serem controlados dentro da 
sala do acervo. 
 
67. D 

É na fase corrente que os documentos dos arquivos 
mais tramitam e são utilizados. 
 
68. E 

Se é na fase corrente que os documentos estão 
sendo utilizados com mais frequência, não faria 
sentido deixá-los longe do local de trabalho. Por isso 
o arquivo corrente tem que estar sempre junto de 
quem os produziu e os utiliza. 
 
69. B 

As atividades referentes ao protocolo são típicas da 
fase corrente. Ou seja, na pratica as atividades de 
protocolo são aqueles que os funcionários que 
trabalham no arquivo terão que cumprir no dia a dia 
da gestão dos documentos. Entre as atividades do 
protocolo estão: Recebimento, registro, autuação, 
classificação, expedição e distribuição e controle de 
tramitação. 
 
70. B 

Não podemos utilizar no arquivamento nenhum 
material que vá danificar a integridade física do 
documento. Por isso são proibidos furadores, 
grampeadores, canetas e marca textos. 
 

NORMAS DOS SERVIDORES FEDERAIS 
 
71. A 
Art. 8º Lei 8112.90 
 
72. E 
Só a última afirmação é verdadeira, pois o servidor 
não tem impedido seu direito a aposentadoria por 
invalidez, nem tem prazos prescricionais contra si 
contados em dobro por dolo, bem como não pode ter 
a seu critério, a conversibilidade da suspensão em 
multa. 
 

73. B 

As outras alternativas são aplicáveis somente após a 
conclusão do PAD, a exceção da transferência, que 
não é punição. 
 

74. C 

As outras alternativas têm casos de adicionais e de 
gratificações. 
 
75. C 

Todos os itens estão na Lei 8112/90 
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D. ADMINISTRATIVO 
 
76. C 

Art. 38 da Constituição.  A mais alta garantia é a 
vitaliciedade, não a estabilidade; os cargos em 
comissão são de livre nomeação e de livre 
exoneração, não são privativos dos servidores 
efetivos, como as funções de confiança; Não há 
poder judiciário no âmbito do município e os 
Tribunais de Contas são do controle externo da 
administração pública. 
 
77. E 
O órgão decorre do fenômeno da desconcentração, 
não tem personalidade jurídica, em certos casos 
pode postular junto ao poder judiciário, mas não é 
considerado como entidade e não tem autonomia 
financeira e nem administrativa. 
 
78. A 

Observância dos princípios constitucionais deve ser 
feita por todas as entidades da administração e todos 
os níveis da federação. 
 

79. E 
As autarquias e as Fundações públicas são pessoas 
jurídicas de direito público, não de direito público 
interno, estas são só os entes federados. As 
autarquias têm sua criação autorizada pela lei, 
enquanto que as fundações públicas têm sua criação 
dada pela lei. Ambas são parte do estado, da 
administração indireta ou descentralizada. 
 

80. A 
Certas: I, II, III, IV e V; erradas: VI e VII. A imunidade 
tributária é somente sobre impostos, não sobre 
tributos, enquanto que o regime das que ocupam 
funções de confiança é o estatutário, pois estes 
ocupam cargos efetivos. 
 

 
 
 
 
 


