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1.

É correto perceber no texto que o autor

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Língua Portuguesa
Atenção:

(A)

contesta a noção de que o futebol, com seu ritual
próprio, possa ser considerado símbolo de uma única nação ou região geográfica.

(B)

assinala a interferência dos rituais religiosos numa
atividade esportiva, que deveria se caracterizar por
linguagem e normas específicas.

(C)

critica a interferência de interesses financeiros e de
mercado que cercam o futebol, extrapolando seus
objetivos originais, de esporte e lazer.

(D)

defende a ideia de que o futebol é democrático, ao
permitir a ascensão social, independentemente de
eventuais desigualdades.

(E)

aponta a transformação de um esporte, de início
democrático, em elemento primordial de afirmação de valores pessoais e de nacionalidades distintas.

As questões de números 1 a 10 baseiam-se no
texto abaixo.

Multidões de mascarados e maquiados com cores alegóricas das nacionalidades envolvidas nas disputas da Copa do
Mundo falam por esse meio uma linguagem que simbolicamente
quer dizer muito mais do que pode parecer. Trata-se de um
ritual cíclico de renovação de identidades nacionais expressas
nos ornamentos e paramentos do que é funcionalmente uma
nova religião no vazio contemporâneo. Aqui no Brasil as manifestações simbólicas relacionadas com o futebol e seus significados têm tudo a ver com o modo como entre nós se difundiu
a modernidade, nas peculiaridades de nossa história social.
Embora não fosse essa a intenção, rapidamente esse
esporte assumiu entre nós funções sociais extrafutebolísticas
que se prolongam até nossos dias e respondem por sua imensa
popularidade. A República, em que todos se tornaram juridicamente brancos, sucedeu a monarquia segmentada em senhores
e escravos, brancos e negros, todos acomodados numa dessas
duas identidades. A República criou o brasileiro genérico e
abstrato. O advento do futebol entre nós coincidiu com a busca
de identidades reais para preencher as incertezas dessa ficção
jurídica. Clubes futebolísticos de nacionalidades, de empresas,
de bairros, de opções subjetivas disfarçaram as diferenças
sociais reais e profundas, sobrepuseram-se a elas e tornaram
funcionais os conflitos próprios da nova realidade criada pela

_________________________________________________________

2.

abolição da escravatura.
No futebol há espaço para acomodações e inclusões,
mesmo porque, sem a diversidade de clubes e sem a competição, o futebol não teria sentido. O receituário da modernidade
inclui, justamente, esses detalhes de convivência com a diversidade e com a rotatividade dos que triunfam. Nela, a vida recomeça continuamente; depois da vitória é preciso lutar pela vitória seguinte.
O futebol, essencialmente, massificou e institucionalizou
a competição e a concorrência, elevou-as à condição de valores
sociais e demonstrou as oportunidades de vitória de cada um no
rodízio dos vitoriosos. Nele, a derrota nunca é definitiva nem
permanente. Por esse meio, o que era mero requisito do funcionamento do mercado e da multiplicação do capital tornou-se
expressamente um rito de difusão de seus princípios no modo
de vida, na mentalidade e no cotidiano das pessoas comuns.
É nesse sentido que o futebol só pode existir em sociedades competitivas e de antagonismos sociais administráveis.

O exemplo dos índios xerentes coloca em evidência a
(A)

retomada da imagem de multidões de mascarados e
maquiados que falam por esse meio uma linguagem
que simbolicamente quer dizer muito mais do que
pode parecer.

(B)

insistência na opinião já exposta de como entre nós
se difundiu a modernidade, nas peculiaridades de
nossa história social.

(C)

dúvida a respeito do que foi afirmado sobre o modo
como rapidamente esse esporte assumiu entre nós
funções sociais extrafutebolísticas.

(D)

importância, no Brasil, de um esporte cujas opções
subjetivas disfarçaram as diferenças sociais reais e
profundas.

(E)

justificativa da afirmação de que o futebol só pode
existir em sociedades competitivas e de antagonismos sociais administráveis.

_________________________________________________________

3.

Dentre as funções sociais extrafutebolísticas apontadas no
texto, só NÃO se encontra a
(A)

descoberta de identidades que surgiram com a difusão desse esporte entre nós.

Fora delas, não é compreendido. Há alguns anos, um antropólogo que estava fazendo pesquisa com os índios xerentes, de
Goiás, surpreendeu-se ao ver que eles haviam adotado entusiasticamente o futebol. Com uma diferença: os 22 jogadores
não atuavam como dois times de 11, mas como um único time
jogando contra a bola, perseguida em campo todo o tempo.
Interpretaram o futebol como ritual de caça. Algo próprio de uma
sociedade tribal e comunitária.

(B)

valorização do capital financeiro, que possibilita maior
número de conquistas vitoriosas.

(C)

democratização, por ter se transformado em uma
atividade acessível a todos.

(D)

igualdade de tratamento e de oportunidades aos
integrantes das diferentes classes sociais.

(Adaptado de José de Souza Martins. O Estado de S. Paulo,
aliás, J7, 4 de julho de 2010)

(E)

possibilidade de triunfo em diferentes situações e a
qualquer momento, com base no esforço individual.
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4.

Algo próprio de uma sociedade tribal e comunitária.

7.

O comentário acima, que encerra o texto, deve ser
corretamente entendido como
(A)

reconhecimento de um engano na avaliação da importância do futebol no mundo moderno, a partir
do desrespeito às suas regras em algumas sociedades.

(B)

percepção de que nem sempre o esporte é corretamente praticado, especialmente em agrupamentos
sociais afastados dos centros mais populosos.

(C)

conclusão coerente da constatação de que as regras
do futebol reproduzem a competitividade e a concorrência que caracterizam as sociedades contemporâneas.

(D)

(E)

concordância com uma visão conservadora do futebol, como símbolo de comunidades mais desenvolvidas e organizadas socialmente.

(A)

A rivalidade entre torcedores fanáticos por seus clubes leva, muitas vezes, a comportamentos agressivos, dentro e fora dos estádios.

(B)

O comportamento da torcida exibia o orgulho pela
beleza do espetáculo e pelo bom desempenho do
time durante a partida.

(C)

As cores das pinturas faciais e das máscaras carregam simbolismos próprios de cada nação representada por elas.

(D)

A presença de torcedores maquiados, com bandeiras de diferentes países, sempre constituiu um espetáculo à parte no futebol.

(E)

Sociedades estruturadas com valores comunitários
não compreenderiam as regras de um jogo caracterizado pela competitividade.

_________________________________________________________

8.

opinião, de certo modo preconceituosa, de que sociedades marcadas por um certo primitivismo não
conseguem assimilar normas de sociedades mais
avançadas.

Considerando-se a substituição dos segmentos grifados
por aqueles colocados entre parênteses no final de cada
frase, o verbo que deve permanecer no singular está em:
(A)

... como entre nós se difundiu a modernidade ... (os
benefícios da modernidade)

(B)

Embora não fosse essa a intenção ... (essas as intenções)

A República criou o brasileiro genérico e abstrato. (2 parágrafo)

(C)

No futebol há espaço para acomodações e inclusões ... (vários espaços)

O mesmo tipo de complemento verbal grifado acima está
na frase:

(D)

... o futebol não teria sentido. (os jogos de futebol)

(E)

Nele, a derrota nunca é definitiva nem permanente.
(as derrotas)

_________________________________________________________

5.

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se
encontra o grifado no segmento transcrito está na frase:

o

(A)

... esse esporte assumiu entre nós funções sociais
extrafutebolísticas ...

(B)

... respondem por sua imensa popularidade.

(C)

O advento do futebol entre nós coincidiu com a
busca de identidades reais ...

(D)

... a vida recomeça continuamente ...

(E)

... os 22 jogadores não atuavam como dois times
de 11 ...

_________________________________________________________

9.

A República, em que todos se tornaram juridicamente
o
brancos, sucedeu a monarquia ... (2 parágrafo)
A expressão pronominal grifada acima completa corretamente a lacuna da frase:

_________________________________________________________

Atenção: Para responder às questões de números 6 e 7, considere o segmento:

(A)

As cenas de alegria, ...... torcedores agitavam bandeiras, ficaram gravadas na memória de todos.

(B)

Apesar dos esforços para a conquista do título ......
todos sonhavam, a equipe foi eliminada do torneio.

(C)

A vitória naquele jogo, importante ...... a equipe disputasse o título de campeã, tornou-se o objetivo
maior do técnico.

(D)

Diante das expressivas vitórias no campeonato, nenhum jogador entrava em campo ...... fosse aplaudido pela torcida.

(E)

Os jogadores ...... todos se lembram são aqueles
que trouxeram grandes alegrias para a torcida.

Com uma diferença: os 22 jogadores não atuavam como
dois times de 11, mas como um único time jogando contra a
bola, perseguida em campo todo o tempo. (último parágrafo)

_________________________________________________________

10.
6.

Os dois pontos introduzem
(A)

sequência de fatos que justificam a surpresa do
pesquisador citado.

(B)

enumeração de situações pertinentes a uma sociedade tribal.

(C)

contestação apresentada pelo autor sobre a opinião
do antropólogo.

(D)

repetição enfática de informações apresentadas anteriormente.

(E)

comentário explicativo a respeito da afirmativa anterior a eles.

A frase redigida com lógica, clareza e correção é:
(A)

O esporte é motivo de orgulho à todos os participantes de um torneio que se valorisa identidades nacionais.

(B)

As competições esportivas, em todo o mundo,
oferece belas cenas da torcida, vestida com as cores
de seus países.

(C)

A difuzão do futebol em todo o mundo levou à se realizar campeonatos nos quais muitos times destacam-se.

(D)

No esporte, é necessário estabelecer metas cujo
alcance não deve ser comprometido por eventuais
derrotas.

(E)

Verdadeiros campeões é aqueles que se disporam a
lutar por objetivos e se empenharam em sua conquista.
3
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14.
Matemática
11.

No almoxarifado de uma Unidade do Tribunal Regional
Eleitoral há disponível: 11 caixas de lápis, cada qual com
12 unidades; 9 caixas de borrachas, cada qual com 8 unidades; 8 caixas de réguas, cada qual com 15 unidades.
Sabe-se que:

Diariamente, no refeitório de uma empresa são preparados 40 litros de refresco e, para tal, são usados suco de
frutas concentrado e água em quantidades que estão entre si assim como 3 está para 5, respectivamente. Se,
mantida a quantidade habitual de suco concentrado, a
proporção passasse a ser de 2 partes de suco para 3 partes de água, então poderiam ser preparados
(A)

1,5 litros a mais de refresco.

− todos os objetos contidos nas caixas acima relacionadas deverão ser divididos em pacotes e encaminhados
a diferentes setores dessa Unidade;

(B)

1,5 litros a menos de refresco.

(C)

2,5 litros a mais de refresco.

− todos os pacotes deverão conter a mesma quantidade
de objetos;

(D)

2,5 litros a menos de refresco.

(E)

2,75 litros a mais de refresco.

− cada pacote deverá conter um único tipo de objeto.

_________________________________________________________

15.

Nessas condições, a menor quantidade de pacotes a serem distribuídos é um número compreendido entre:
(A)

10 e 20.

(B)

20 e 30.

(C)

30 e 40.

(D)

40 e 50.

(E)

50 e 60.

Suponha que, para transportar as urnas eletrônicas usadas em uma eleição foi utilizada uma viatura do TRE do
Estado do Acre. Na ocasião, o motorista responsável pela
condução de tal viatura consultou um mapa feito na escala
1 : 20 000 000, ou seja, 1 unidade de medida no mapa
correspondem a 20 000 000 unidades de medida real. Se
nesse mapa o município de Rio Branco distava 1,19 cm do
de Brasiléia e o município de Tarauacá distava 2,27 cm do
de Rio Branco, quantos quilômetros a viatura deve ter
percorrido no trajeto: Rio Branco → Brasiléia → Rio
Branco → Tarauacá → Rio Branco?
(A)

1 482.

(B)

1 384.

(C)

1 146.

(D)

930.

(E)

692.

_________________________________________________________

12.

Simplificando-se a expressão
3   102


− 0,0025 
12,15 +
÷
40   50



_________________________________________________________

16.

obtém-se um número:
(A)

quadrado perfeito.

(B)

divisível por 5.

(C)

múltiplo de 6.

(D)

primo.

(E)

ímpar.

Na última eleição, ao elaborar o relatório sobre o comparecimento dos eleitores inscritos numa Seção Eleitoral, o
presidente da mesa de trabalhos observou que 40% do
total de inscritos haviam votado pela manhã e 75% do
número restante no período da tarde. Considerando que
foi constatada a ausência de 27 eleitores, o total de inscritos nessa Seção era
(A)

108.

(B)

125.

_________________________________________________________

(C)

150.

13.

(D)

172.

(E)

180.

Relativamente ao total de registros de candidaturas protocolados certo mês por três Técnicos Judiciários, sabe-se
8
5
que:
foi protocolado por Alciléia,
por Berenice e
15
12
os demais por Otacílio. Assim sendo, a quantidade protocolada por Otacílio corresponde a que parte do total de registros protocolados nesse mês?
(A)

5%.

(B)

12,5%.

(C)

15%.

(D)

17,5%.

(E)

20%.

_________________________________________________________

17.

Considere que em 1990 uma Seção Eleitoral de certa
cidade tinha apenas 52 eleitores inscritos − 18 do sexo feminino e 34 do sexo masculino − e que, a partir de então,
a cada ano subsequente o número de mulheres inscritas
nessa Seção aumentou de 3 unidades, enquanto que o de
homens inscritos aumentou de 2 unidades. Assim sendo,
o número de eleitores do sexo feminino se tornou igual ao
número dos eleitores do sexo masculino em
(A)

2004.

(B)

2005.

(C)

2006.

(D)

2007.

(E)

2008.
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18.

Incumbidos de tirar uma mesma quantidade de cópias de
cada uma das 48 páginas de um texto, dois Técnicos
Judiciários − Altamiro e Gioconda − cumpriram a tarefa, dividindo o total de páginas entre si em partes inversamente
proporcionais às suas respectivas idades: 36 e 28 anos.
Considerando que a capacidade operacional da máquina
usada por Gioconda era igual a 80% da capacidade da
usada por Altamiro, então se este gastou 35 minutos para
tirar todas as suas cópias, o tempo gasto por Gioconda
para tirar as suas foi

22.

Estando o cursor posicionado na última célula da última
linha de uma tabela, dentro de um documento MS
Word 2003, ao pressionar a tecla TAB
(A)

o cursor será posicionado na primeira célula da primeira linha da tabela.

(B)

o cursor será posicionado no início da primeira linha,
do documento, após a tabela e fora dela.

(C)

uma nova linha de tabela será adicionada no final da
tabela.

(A)

56 minutos e 15 segundos.

(B)

56 minutos.

(D)

uma nova coluna será adicionada à direita da tabela.

(C)

52 minutos e 30 segundos.

(E)

uma nova célula será adicionada à direita, no final
da tabela.

(D)

52 minutos.

(E)

48 minutos e 15 segundos.

_________________________________________________________

23.

_________________________________________________________

No padrão do MS Excel 2003, o estilo de referência 5:10
se refere a todas as células

19.

(A)

da linha 5 e da coluna 10, apenas.

(B)

da coluna 5 até a coluna 10, inclusive.

(C)

da coluna 5 e da coluna 10, apenas.

(D)

da linha 5 até a linha 10, inclusive.

(E)

da linha 5 e da linha 10, apenas.

Para repor o estoque de sua loja, Salma compra certo
artigo ao preço de R$ 28,00 a unidade. Suponha que
Salma estime que, se cada artigo for vendido ao preço
unitário de X reais, ela conseguirá vender (84 − X) unidades. De acordo com essa estimativa, para que seja obtido
o maior lucro possível, o número de artigos que deverão
ser vendidos é
(A)

84.

_________________________________________________________

(B)

70.

(C)

56.

(D)

42.

(E)

28.

24.

No MS PowerPoint 2003, os mestres que contêm e
refletem os elementos de estilo, usados na apresentação
toda, podem ser aplicados em
(A)

slides, anotações e folhetos.

_________________________________________________________

(B)

slides e anotações, apenas.

20.

(C)

slides e folhetos, apenas.

(D)

slides, apenas.

(E)

folhetos, apenas.

Em uma papelaria, Romeu gastou R$ 312,00 na compra
de algumas unidades de certo tipo de caneta esferográfica
que estava em promoção e, como bonificação, recebeu
mais 8 unidades iguais a elas. Com isso, Romeu percebeu
que cada caneta que tinha comprado havia saído por
R$ 0,80 a menos, ou seja, cada caneta saiu por
(A)

R$ 6,20.

(B)

R$ 6,00.

(C)

R$ 5,80.

(D)
(E)

_________________________________________________________

25.

Caso algum site não esteja preparado para o Internet
Explorer 8, usar no menu Ferramentas o item
(A)

Diagnosticar Problemas de Conexão.

(B)

Modo de Exibição de Compatibilidade.

R$ 5,20.

(C)

Configurações de Filtragem InPrivate .

R$ 5,00.

(D)

Navegação InPrivate.

(E)

Gerenciar Complementos.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Noções de Informática

Noções de Arquivologia
21.

Nos aplicativos do Windows XP, as letras sublinhadas nos
nomes de menu da Barra de Menus indicam que o acesso
a um menu pode ser realizado pelo teclado pressionandose a tecla da letra sublinhada,

26.

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)

apenas.

(A)

equivalência.

(B)

simultaneamente com as teclas SHIFT + CTRL.

(B)

territorialidade.

(C)

simultaneamente com a tecla SHIFT.

(C)

pertinência.

(D)

simultaneamente com a tecla CTRL.

(D)

destinação.

(E)

simultaneamente com a tecla ALT.

(E)

proveniência.
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27.

32.

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, forma e formato.

(D)

gênero, forma, espécie e suporte.

(E)

formato, suporte, tipo e espécie.

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros, a participação nos lucros, ou resultados,
(A)

vinculada à remuneração e, em regra, a participação
na gestão da empresa, conforme definido em lei.

(B)

desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.

(C)

desvinculada do salário e efetiva participação na
gestão na empresa, conforme definido em decreto
federal.

(D)

vinculada ao salário e, sendo possível, a participação na gestão da empresa, sempre a critério do
empresário.

(E)

desvinculada da remuneração e vedada qualquer
participação, individual ou coletiva, na gestão da
empresa.

_________________________________________________________

28.

Entende-se por notação
(A)

a atribuição de código de localização aos documentos do arquivo.

(B)

o conjunto dos documentos produzidos pelos tabeliães de notas.

(C)

a primeira idade dos documentos, de acordo com
seu ciclo vital.

(D)

(E)

o preenchimento das planilhas referentes à tabela de
temporalidade.

_________________________________________________________

o material sobre o qual as informações são registradas.

33.

_________________________________________________________

29.

No processo de avaliação, quando um documento demonstra a aquisição, manutenção, transferência, modificação ou extinção de direitos, diz-se que ele possui valor
(A)

No que diz respeito à criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, NÃO é exigida a observância de
princípios constitucionais e de preceitos, entre outros,
referentes
(A)

a possibilidade de recebimento de verbas financeiras
de entidades estrangeiras, desde que por todos os
partidos.

(B)

a prestação de contas à Justiça Eleitoral.

(C)

a proibição de recebimento de recursos financeiros
de governos estrangeiros.

(D)

ao funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

(E)

ao caráter nacional.

intrínseco.

(B)

secundário.

(C)

administrativo.

(D)

legal.

(E)

fiscal.

_________________________________________________________

30.

Como instrumento de pesquisa, o inventário toma por
unidade de descrição
(A)

o fundo.

(B)

a série documental.

(C)

descritores e palavras-chave.

(D)

o acervo como um todo.

(E)

a peça documental.

_________________________________________________________

34.

Em matéria de competência legislativa concorrente relacionada à União, Estados e Distrito Federal, é correto
afirmar que

_________________________________________________________

(A)

a competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos
Estados.

(B)

no âmbito da legislação concorrente, a competência
da União estende-se ao estabelecimento de normas
específicas.

(C)

a superveniência de lei federal sobre normas gerais
não suspende, em qualquer hipótese, a eficácia da
lei estadual.

(D)

a competência da União para legislar sobre normas
gerais ou específicas exclui a competência suplementar dos Estados.

(E)

inexistindo lei federal sobre normas de qualquer natureza, os Estados só podem exercer a competência
limitada para atender suas peculiaridades.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções de Direito Constitucional
31.

Em conformidade com disposição constitucional, é certo
que no Brasil são gratuitos para os reconhecidamente
pobres, na forma da lei,
(A)

o registro de títulos e documentos e a certidão imobiliária.

(B)

a certidão de casamento e o registro civil de nascimento.

(C)

o registro da matrícula de imóvel e a certidão de
óbito.

(D)

as certidões negativas forenses e a certidão de
casamento.

(E)

a certidão de óbito e o registro civil de nascimento.
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35.

Em relação aos Estados Federados, analise:

38.

I. Aos Estados cabe explorar, diretamente ou median-

É correto afirmar que o Poder Executivo
(A)

é personificado pelo Presidente da República que
exerce a chefia de Estado, cabendo aos Ministros de
Estado o exercício da chefia de governo.

(B)

concentra-se na figura do Presidente da República,
que é eleito para mandato certo sem responsabilidade política perante o Legislativo, salvo no caso
de impeachment.

(C)

tem a função constitucional exclusiva de administrar,
no aspecto político e administrativo, ficando a atividade legislativa e julgadora para os demais Poderes.

(D)

é representado pela Presidente da República e, na
sua falta, pelo Vice-Presidente da República, sendo
que a posse de ambos ocorrerá em sessão solene
da Câmara dos Deputados.

(E)

exerce as funções constitucionais conferidas à Presidência da República, sendo todas elas indelegáveis.

te permissão, os serviços locais de gás canalizado,
na forma da lei, cuja regulamentação se fará mediante medida provisória.

II. Incluem-se, dentre outros bens dos Estados, as
águas emergentes e em depósito, ressalvadas,
neste caso, na forma da lei, as decorrentes de
obras da União.

III. A iniciativa popular é privativa do processo legislativo federal, não cabendo, portanto, na esfera estadual.

IV. Compete às Assembleias Legislativas dispor, entre
outras situações, sobre sua polícia e prover os
respectivos cargos.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I e IV.
II e III.
II e IV.
III e IV.

_________________________________________________________

39.

Em matéria de garantias aos juízes, considere:

I. A que consiste na permanência na comarca em que
é titular, salvo por motivo de interesse público.

_________________________________________________________

36.

II. A que implica na sua permanência no cargo, salvo

Desconsiderando eventuais decisões judiciais, observa-se
que, exclusivamente, em conformidade com o texto constitucional, no que se refere à composição das Câmaras
Municipais

entre outras situações, por sentença judicial transitada em julgado, exoneração a pedido ou aposentadoria.
As hipóteses dizem respeito, respectivamente,

I. Municípios com mais de quinze mil habitantes e de
até trinta mil habitantes.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II. Municípios com mais de trinta mil habitantes e de
até cinquenta mil habitantes.
Para a composição das referidas Câmaras Municipais,
nesses casos, será observado, respectivamente, o limite
máximo de Vereadores, de

_________________________________________________________

40.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sete e nove.
nove e onze.
onze e treze.
treze e quinze.
quinze e dezessete.

_________________________________________________________

37.

No que diz respeito ao Poder Legislativo, é correto afirmar
que
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

o Senado Federal e a Câmara dos Deputados compõem-se de representantes eleitos pelo princípio
majoritário.
o Poder Legislativo federal ou estadual é bicameral,
enquanto que o municipal é unicameral.
a Câmara dos Deputados é composta por representantes dos Estados, enquanto que o Senado Federal
por representantes do povo.
o Congresso Nacional atua sempre por meio de
sessões conjuntas e, excepcionalmente, por manifestações em separado.
exerce funções atípicas como administrar e julgar,
assim como funções típicas como a de legislar e
fiscalizar.

à indisponibilidade e ao juízo natural.
à vitaliciedade e a inamovibilidade.
ao juízo natural e a inamovibilidade.
à inamovibilidade e a vitaliciedade.
à vitaliciedade e a segurança jurídica.

Sobre a competência do Supremo Tribunal Federal, em
conformidade com o texto constitucional, a reclamação
para a preservação de sua competência e garantia da
autoridade de suas decisões é matéria que deve ser
(A)

julgada mediante recurso especial.

(B)

julgada mediante recurso extraordinário.

(C)

processada e julgada originariamente.

(D)

julgada em recurso ordinário.

(E)

processada e julgada em agravo regimental.

_________________________________________________________

41.

Para a formalização dos Ministros do Superior Tribunal de
Justiça, dentre outros requisitos, consta a exigência de
(A)

nomeação pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal.

(B)

aprovação da escolha pela maioria absoluta da
Câmara dos Deputados.

(C)

ser sempre originário do quinto constitucional.

(D)

número constitucional de, no máximo, trinta e três
Ministros.

(E)

ser brasileiro com mais de trinta e cinco anos e
menos de sessenta e cinco anos.
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46.

Noções de Direito Eleitoral
42.

A respeito do alistamento eleitoral, considere:

I.
II.
III.
IV.

(A)

a Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas.

Os maiores de setenta anos.

(B)

o Senado Federal, para Prefeito e Vice-Prefeito.

Os maiores de 16 e menores de 18 anos.

(C)

as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais.

Os maiores de 14 e menores de 16 anos.

(D)

o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados.

(E)

as Câmaras Municipais, para Prefeito e Vice-Prefeito.

Os estrangeiros.

Podem alistar-se como eleitores os indicados APENAS
nos itens
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Adotar-se-á o princípio majoritário, dentre outras, na
eleição direta para

_________________________________________________________

I e II.
I, III e IV.
I, II e IV.
II e III.
II, III e IV.

47.

Serão realizadas simultaneamente as eleições para
(A)

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

(B)

Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e
Vereador.

(C)

Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito.

(D)

Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal, Prefeito e Vice-Prefeito.

(E)

Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual,
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

_________________________________________________________

43.

Integram os Tribunais Regionais Eleitorais, dentre outros
membros, dois
(A)

Desembargadores do Tribunal da Justiça escolhidos
mediante eleição e pelo voto secreto.

(B)

cidadãos de notória idoneidade escolhidos livremente pelo Presidente da República.

(C)

representantes do Ministério Público Eleitoral, escolhidos pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado.

(D)

juízes do Tribunal Regional Federal do respectivo
Estado, escolhidos pelo Tribunal de Justiça do
respectivo Estado.

(E)

juízes federais, escolhidos, mediante eleição e pelo
voto secreto, pelo Superior Tribunal de Justiça.

_________________________________________________________

48.

_________________________________________________________

44.

Compete ao Tribunal Superior Eleitoral, dentre outras
atribuições, processar e julgar originariamente
(A)
(B)

os impedimentos ao Procurador Regional, bem
como aos Juízes e Escrivães Eleitorais.
a suspeição ao Procurador Regional, bem como aos
Juízes e Escrivães Eleitorais.

(C)

as impugnações à apuração do resultado geral,
proclamação dos eleitos e expedição de diploma na
eleição de Presidente da República e Vice-Presidente da República.

(D)

o registro de candidatos a Governador, Vice-Governador, membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas.

(E)

o cancelamento do registro de candidatos a Governador, Vice-Governador, membros do Congresso
Nacional e das Assembleias Legislativas.

A respeito das coligações, é correto afirmar que
(A)

os partidos políticos poderão celebrar coligações em
circunscrições diferentes.

(B)

não podem coligar-se, nas eleições proporcionais,
mais de dois partidos políticos.

(C)

a sua denominação não poderá ser a junção das
siglas dos partidos que a integram.

(D)

a sua denominação poderá coincidir, incluir ou fazer
referência a nome ou número de candidato .

(E)

cada partido, na propaganda para a eleição proporcional, usará apenas sua legenda sob o nome da
coligação da qual for integrante.

_________________________________________________________

49.

A respeito das convenções para a escolha de candidatos,
considere:

I. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações, às diretrizes
legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção
nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá
esse órgão anular a deliberação e os atos dela
decorrentes.

II. Para concorrer às eleições o candidato deverá
possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, seis meses antes
do pleito.

_________________________________________________________

45.

São eleitores regularmente inscritos: João, que é analfabeto; José, que está com os seus direitos políticos suspensos; Pedro, que perdeu seus direitos políticos; e Paulo,
que deixou de votar nos últimos dois pleitos eleitorais
consecutivos. Tendo conhecimento de tais fatos, o Juiz
Eleitoral deverá mandar processar a exclusão para fins de
cancelamento da inscrição somente de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

João e José.
Pedro e Paulo.
José e Paulo.
José e Pedro.
João e Pedro.

III. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 10 a 30 de junho do ano em que se realizarem eleições.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
I e II.
I e III.
II.
II e III.
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50.

A respeito do registro de candidatos, é INCORRETO afirmar que
(A)

o pedido de registro deve ser instruído, dentre outros
documentos, com declaração de bens, assinada
pelo candidato.

(B)

cada partido ou coligação, preencherá o mínimo de
30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada
sexo, do número de vagas a que têm direito na
forma da lei.

(C)

a idade mínima constitucionalmente estabelecida
como condição de elegibilidade é verificada tendo
por referência a data da posse.

(D)

(E)

os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove
horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem
as eleições.

53.

não podem ser somados, prevalecendo para todos
os efeitos legais os do partido que tiver obtido a
maior votação.

(C)

devem ser somados apenas para efeito do funcionamento parlamentar, na forma da lei.

(D)

devem ser somados apenas para efeito do acesso
gratuito ao rádio e à televisão.

(E)

devem ser somados apenas para efeito da distribuição dos recursos do Fundo Partidário.
Noções de Direito Administrativo

as propostas defendidas pelo candidato a Prefeito,
Governador de Estado e Presidente da República
não devem instruir o pedido de registro de sua
candidatura a esses cargos.

54.

A respeito do sistema eletrônico de votação e totalização
dos votos, considere:

I. Nas seções em que for adotada a urna eletrônica,
somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votação.

(B)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

51.

Havendo fusão ou incorporação de partidos, os votos
obtidos por eles, na última eleição geral para a Câmara
dos Deputados,
(A) devem ser somados para efeito do funcionamento
parlamentar, na forma da lei, da distribuição dos
recursos do Fundo Partidário e do acesso gratuito ao
rádio e à televisão.

Quando se fala em vedação de imposição de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público,
está-se referindo ao princípio da
(A) legalidade.
(B) motivação.
(C) proporcionalidade.
(D) moralidade.
(E) impessoalidade.

_________________________________________________________

55.

II. A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital
de cada voto, da urna em que for registrado, bem
como do nome e do número do titulo do eleitor.

III. No sistema eletrônico de votação 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.

O dever do Administrador Público de prestar contas
(A) aplica-se a todos os órgãos e entidades públicas,
exceto aos Tribunais de Contas por serem os órgãos
encarregados da tomada de contas dos administradores.
(B)

aplica-se apenas aos agentes responsáveis por dinheiro público.

(C)

não alcança os particulares, mesmo que estes recebam subvenções estatais.

(D)

não se aplica aos convênios celebrados entre a
União e os Municípios, por se tratar de acordo entre
entidades estatais.

(E)

é imposto a qualquer agente que seja responsável
pela gestão e conservação de bens públicos.

IV. A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis referentes às eleições proporcionais e, em seguida, os referentes às eleições
majoritárias.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

I e II.
I, III e IV.
I e IV.
II e III.
II, III e IV.

56.

_________________________________________________________

52.

Tendo em vista a classificação dos atos administrativos, é
correto afirmar que os atos vinculados são aqueles
(A)

destinados a vincular um servidor a uma determinada repartição ou órgão.

(B)

para os quais a lei estabelece alguns requisitos deixando ao arbítrio do agente a escolha de outros.

(C)

para os quais a lei estabelece todos os requisitos e
condições para sua realização.

(D)

para cuja prática o administrador tem liberdade de
escolha quanto à conveniência e oportunidade.

(E)

baixados pela autoridade maior do órgão público e
que são de cumprimento obrigatório pelos funcionários subordinados.

O partido político
(A)

pode adotar uniforme para seus membros, desde
que não utilize as cores da bandeira do Brasil.

(B)

pode ter caráter municipal ou estadual, dependendo
da área da sua atuação e funcionamento.

(C)

(D)

(E)

só pode ministrar instrução militar ou paramilitar sob
a supervisão do Exército.
só pode registrar seus estatutos no Tribunal Superior
Eleitoral após ter adquirido personalidade jurídica na
forma da lei civil.
é pessoa jurídica de direito público e a sua
organização só pode ser feita pela Justiça Eleitoral.

_________________________________________________________

57.

É atributo do ato administrativo, dentre outros,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a competência.
a forma.
a finalidade.
a autoexecutoriedade.
o objeto.
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58.

62.

Sobre a anulação do ato administrativo, considere:

I. A anulação é a declaração de invalidação de um

Acerca da licitação, é correto afirmar:
(A)

Sendo um procedimento administrativo preparatório
do futuro ajuste, não confere ao vencedor nenhum
direito ao contrato, apenas expectativa de direito.

(B)

Em regra, as autarquias, as fundações públicas e as
empresas públicas não se subordinam ao regime da
Lei de Licitações.

(C)

A licitação é procedimento obrigatório para as compras e serviços contratados pela Administração Pública, vedada, em qualquer hipótese, a sua dispensa.

(D)

O direito de acompanhar o desenvolvimento da
licitação é restrito aos que dela participam como licitantes.

(E)

É vedado o sigilo na apresentação das propostas no
procedimento licitatório.

ato administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário.

II. Em regra, a anulação dos atos administrativos
vigora a partir da data da anulação, isto é, não tem
efeito retroativo.

III. A anulação feita pela Administração depende de
provocação do interessado.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
I e II.
II.
II e III.
III.

__________________________________________________________________________________________________________________

59.

63.

Quanto à formalização dos contratos administrativos, é
INCORRETO afirmar:
(A)

A publicação resumida do instrumento de contrato
ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia.

(B)

É permitido o contrato verbal com a Administração
no caso de pequenas compras de pronto pagamento
e sempre que a autoridade competente entender
desnecessário o instrumento de contrato.

(C)

I. Todos os licitantes devem ser tratados igualmente,
em termos de direitos e obrigações, devendo a
Administração em suas decisões, pautar-se por
critérios objetivos, sem levar em consideração as
condições pessoais do licitante, ou as vantagens
por ele oferecidas, ressalvadas as previstas na lei
ou no edital.

II. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital.

O instrumento de contrato é facultativo nos casos de
licitação na modalidade convite ou nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos
nos limites daquela modalidade.

(D)

Nos casos em que o instrumento do contrato for facultativo, ele pode ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou
ordem de execução de serviço.

(E)

É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos
termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia
autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.

III. A Comissão de licitação ou o responsável pelo convite deve realizá-lo em conformidade com os tipos
de licitação, os critérios previamente estabelecidos
no ato convocatório e de acordo com os fatores
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos
de controle.
Os conceitos acima se referem, respectivamente, aos princípios da

_________________________________________________________

60.

(A)

publicidade, da probidade e da conformidade.

(B)

igualdade, do julgamento objetivo e da isonomia.

(C)

isonomia, da legalidade e da competitividade.

Dentre as causas justificadoras da inexecução do contrato
NÃO se inclui:

(D)

moralidade, da publicidade e da impessoalidade.

(A)

o fato do príncipe.

(E)

(B)

o atraso de 60 dias dos pagamentos devidos pela
Administração.

impessoalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

(C)

a força maior.

(D)

o fato da Administração.

(E)

a interferência imprevista.

_________________________________________________________

64.

_________________________________________________________

61.

Sobre os princípios que regem a licitação, considere:

Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa todo
agente público deve apresentar declaração de bens,
observada a seguinte regra, dentre outras:
(A)

A declaração deverá ser atualizada apenas na data
em que o agente deixar o exercício do mandato,
cargo, emprego ou função.

A revisão do processo administrativo
(A)

tem cabimento em qualquer tipo de processo, tenha
sido aplicada sanção ou não.

(B)

Da declaração não precisam constar os bens móveis
nem aqueles pertencentes ao cônjuge e filhos.

(B)

só tem cabimento a pedido do interessado.

(C)

A posse e o exercício no cargo ficam condicionados
à apresentação da declaração de bens e valores.

(C)

não pode ser pedida se já tiver ocorrido a coisa
julgada administrativa.

(D)

subordina-se à existência de fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.

A recusa à apresentação da declaração sujeita o
agente à pena de suspensão até que seja apresentada.

(E)

A declaração deverá ser feita de próprio punho, não
bastando a entrega de cópia da declaração prestada
à Receita Federal, ainda que atualizada.

(D)

(E)

pode implicar o agravamento da sanção imposta.
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69.

A principal característica do Balanced Scorecard (BSC) é

Noções de Administração Pública
65.

A técnica de grupo empregada para incentivar o pensamento criativo, e que costuma ser utilizada como a primeira etapa para facilitar a coleta de dados verbais, denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Coaching.
Briefing.
Empowerment.
Benchmark.
Brainstorm.

(A)

possibilitar o acompanhamento da gestão estratégia
por meio de indicadores de desempenho.

(B)

estabelecer a relação de causa e efeito entre as
ações e resultados.

(C)

assegurar os recursos orçamentários necessários
para a execução da estratégia.

(D)

assegurar que a gestão estratégica ocorra em um
determinado período de tempo.

(E) constatar os motivos e causas de problemas.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
66.

No Mapa Estratégico do TRE-AC, em seus processos
internos, dentre outras, uma das finalidades da eficiência
operacional é
(A)

fomentar a interação e a troca de experiências entre
Tribunais.

(B)

aprimorar continuamente a segurança do processo
eleitoral.

(C)

promover a cidadania.

(D)

fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições.

(E)

70.

(A)

verificar o treinamento e conhecimento do pessoal.

(B)

analisar o grau técnico e único de pessoal.

(C)

análise das priorizações na empresa.

(D)

comparar e garantir a agilidade nos trâmites
processuais e administrativos.

(E)

analisar os resultados projetados com os resultados
obtidos.

_________________________________________________________

melhorar a relação com o meio ambiente.

_________________________________________________________

67.

A matriz GUT é uma ferramenta utilizada para

Sobre o Gráfico de Pareto, considere:

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais
71.

I. Mostra a importância relativa de diferentes aspec-

Quanto à posse do servidor público considere:

I. A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados

tos de um problema, facilitando a identificação dos
aspectos a serem enfocados e solucionados primeiro.

da publicação do ato de provimento.

II. A posse poderá dar-se mediante procuração
específica.

II. É usado para identificar uma ou duas categorias de

III. Haverá posse nos casos de provimento de cargo

situação nas quais a maioria dos problemas ocorre.
O gráfico enfoca o esforço nas categorias que
oferecem maior potencial de melhoria, exibindo
suas frequências relativas.

por nomeação e comissão, dispensada nas hipóteses de acesso.

IV. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo
por nomeação.

III. Mostra a importância relativa de diferentes aspec-

V. A posse em cargo público independerá de prévia

tos de um problema, porém sem identificar quais
aspectos devem ser solucionados primeiro.

inspeção médica oficial, sendo ela realizada por
ocasião do exercício.

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Está correto o que se afirma APENAS em

I.
I e II.
II.
II e III.
III.

_________________________________________________________

68.

A utilização de perguntas encadeadas sobre os efeitos,
motivos e causas dos problemas que nos levam às causas
fundamentais que devem ser "atacadas", evitando que se
fique, como muitas vezes é usual, agindo apenas sobre os
sintomas dos problemas e não em sua solução e bloqueio,
é conhecido como Método
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de Pareto.
de Priorização.
de Mapeamento Estratégico.
dos cinco por quês.
de Brainstortming.

(A)

I, II e IV.

(B)

I, III e V.

(C)

I e V.

(D)

II e III.

(E)

II, III e IV.

_________________________________________________________

72.

O retorno à atividade de servidor aposentado, dentre
outras hipóteses, por invalidez, quando junta médica
oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, denomina-se:
(A)

Readaptação.

(B)

Recondução.

(C)

Reintegração.

(D)

Reversão.

(E)

Transferência.
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73.

77.

É INCORRETO afirmar que a vacância no cargo público
decorrerá, dentre outras hipóteses, de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aposentadoria ou falecimento.
ascensão ou posse em outro cargo acumulável.
exoneração ou promoção.
readaptação ou demissão.
promoção ou aposentadoria.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

74.

Quanto aos direitos e vantagens do servidor público civil é
certo que,
(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

O prazo para o Procurador Regional Eleitoral manifestar-se por escrito, a partir do recebimento do feito, salvo
nos casos em que lei ou resolução estabelecer outro
prazo, sendo-lhe facultado manifestar-se oralmente durante o julgamento, será de
quarenta a oito horas.
três dias.
cinco dias.
sete dias
oito dias.

_________________________________________________________

as vantagens pecuniárias serão, em qualquer caso,
computadas ou acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários
ulteriores, ainda que sob o mesmo título ou idêntico
fundamento.

78.

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre, em sessão pública,
funcionará com a presença mínima de
(A)

o vencimento e a remuneração do cargo efetivo, são
redutíveis, não podendo contudo, o servidor receber
menos que dois salários mínimos.

três de seus juízes, além do Presidente, do
Corregedor-Geral e do Procurador Regional, e deliberará por maioria de votos dos seus membros.

(B)

a remuneração e o provento poderão ser, em qualquer caso, objeto de arresto, sequestro ou penhora.

três de seus membros, incluíndo-se o CorregedorGeral e o Procurador Regional, e deliberará por
maioria de votos dos presentes.

(C)

o servidor em débito com o erário, que for demitido,
terá que quitar o débito no ato da exoneração, vedado prazo ou parcelamento da dívida.

quatro de seus juízes, incluindo-se o Presidente e o
Corregedor-Geral, e deliberará por maioria absoluta.

(D)

quatro de seus juízes, além do Presidente, e
deliberará por maioria de votos dos presentes.

(E)

quatro de seus juízes, incluíndo-se o Presidente, o
Corregedor-Geral e o Procurador Regional, e deliberará por maioria absoluta.

não será concedida ajuda de custo ao servidor que
se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de
mandato eletivo.

__________________________________________________________________________________________________________________

75.

o

Nos termos da Lei n 9.784/99, o órgão competente
perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão
ou a efetivação de diligências. Assim,

79.

Poderão servir como juízes no Tribunal Regional Eleitoral
do Acre, dentre outros
(A)

advogados de notável saber jurídico e idoneidade
moral.

(B)

cidadãos que ocupem cargos públicos de que
possam ser demitidos ad nutum.

(A)

a intimação será sempre pessoal e observará a
antecedência mínima de quinze dias úteis quanto à
data de comparecimento.

(B)

o desatendimento da intimação importa o reconhecimento da verdade dos fatos, e a renúncia a direito
pelo administrado.

(C)

os que sejam diretores de empresa beneficiada com
subvenção, em virtude de contrato com a
Administração Pública.

(C)

no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve
ser efetuada por meio de publicação oficial.

(D)

os que exerçam mandato de caráter político federal,
estadual ou municipal.

(E)

membro do Ministério Público.

(D)

a intimação não poderá, em qualquer caso ser
efetuada por ciência no processo ou por via postal
com aviso de recebimento.

_________________________________________________________

as intimações serão anuláveis quando feitas sem
observância das prescrições legais, porém o comparecimento do administrado não supre sua falta ou
irregularidade.

I. O Tribunal reunir-se-á em sessões ordinárias, duas

(E)

_________________________________________________________

80.

Sobre o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, considere:
vezes por semana, até o máximo de oito sessões
mensais remuneradas.

II. O Tribunal reunir-se-á em sessões extraordinárias,
a serem convocadas pelo Corregedor-Geral, dispensado, em qualquer caso, o anúncio pela imprensa oficial.

Regimento Interno do TRE-AC
76.

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre, com sede
na Capital e jurisdição em todo o Estado, compor-se-á,
mediante eleição, pelo voto secreto, dentre outros, de
(A)

III. No período compreendido entre trinta dias antes e
sessenta dias depois das eleições, poderão ser realizadas, semanalmente, até dez seções ordinárias
remuneradas.

um juiz, dentre três membros do Ministério Público
Estadual, com mais de dez anos de exercício na
carreira.

IV. As sessões serão públicas, exceto se o interesse

(B)

um juiz, dentre juízes de direito indicados em lista
tríplice pela Assembleia Legislativa do Acre.

público exigir que se limite a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, nos casos previstos em lei.

(C)

dois juízes federais, dentre indicados em lista
sêxtupla pelo Tribunal de Justiça do Acre.

(D)

dois juízes, dentre os juízes de direito, escolhidos
pelos Juízes do Tribunal Regional Federal da
a
1 Região.

(E)

dois juízes, dentre os desembargadores do Tribunal
de Justiça do Acre.

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III.
I e IV.
II, III e IV.
II e IV.
I, II e III.
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