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Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
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VOCÊ DEVE
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C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá o total de 4 horas para responder a todas as questões e preencher Folha de Respostas.
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- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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Atenção:
CONHECIMENTOS BÁSICOS
1
Língua Portuguesa
Atenção:

As questões de números 1 e 2 referem-se à charge abaixo.

As questões de números 3 a 7 referem-se ao texto
apresentado abaixo.

E se uma droga derivada do alcaçuz fosse capaz de
salvar as nossas recordações? Segundo um estudo da Uni-

versidade de Edimburgo (Escócia), a carbenoxolona melhora as capacidades mentais dos idosos, incluindo a memó5 ria, que vai se deteriorando com o passar dos anos. Essa
substância − na realidade, um agente derivado da raiz do
alcaçuz − poderá ser útil para combater o mal de Alzheimer

ACABOU
O GELO.

e talvez também para melhorar nossa performance nos exames. “As memórias são um ‘fato’ químico”, confirma Nancy
10 Ip, diretora de Instituto de Pesquisa em Hong Kong: “Recentemente, nós identificamos a proteína que contribui para
a sobrevivência e para o desenvolvimento das células
nervosas e que poderia oferecer recursos para criar medicamentos contra doenças que afetam a memória”.
Enquanto se espera que os estudos possam conduzir a resultados mais concretos, o que podemos fazer
para melhorar a nossa capacidade mental? A memória é a
capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações
disponíveis. Ela não é monolítica, mas constituída de
20 diversas atividades e funções. Uma importante distinção a
ser feita é entre a memória de curto e a de longo prazo. A
primeira, que é encarregada de reter as informações por
pouco tempo, localiza-se no lobo parietal inferior e no lobo
15

(Folha de S. Paulo, 9 de dez. de 2009, Opinião, A2)

1.

Na charge, o efeito de humor deve-se prioritariamente
(A)

à deselegância do garçom ao anunciar, em tom coloquial e em voz alta, a falta de gelo.

(B)

ao descabido uso de fones pelas personagens que
compõem a cena.

(C)

(D)

(E)

à possibilidade de se entender a fala do garçom
como alusão a questões climáticas do planeta.

(B)

(C)

2

sário. Como? “Quanto mais a pessoa souber, mais fácil
será recordar”, diz Baddelay. Em suma, a memória não é
um recipiente que é totalmente preenchido: ao contrário,
ela sempre possibilita o ingresso de novas informações.
Quem usa uma linguagem rica e articulada recorda-se
melhor. Da mesma forma, quem sabe vários idiomas tem
mais facilidade para aprender um novo.
(Adaptado de Fabíola Musarra, “Memória: segredos para explorar todo o seu poder”. In. Planeta: conheça o mundo, descubra você. Ed. Três. Edição 447, Ano 37, Dez/2009, p.41-42)

à inadequação de bebidas serem servidas em reunião de líderes das principais nações do mundo.

A frase que traduz corretamente o que se tem na charge
é: O garçom disse que o gelo
(A)

35

à indiferença da plateia diante da inesperada notícia.

_________________________________________________________

2.

frontal do cérebro, enquanto a memória de longo prazo é
25 ligada ao hipocampo e às áreas vizinhas.
De acordo com Alan Baddelay, da universidade inglesa de York, a memória de curto prazo tem espaço limitado, podendo reter de cinco a nove unidades de informação: palavras, datas, números. Já a memória de longo
30 prazo é ilimitada. O problema é arquivar a informação na
memória de longo prazo, para recordar quando neces-

3.

Considerado o primeiro parágrafo do texto, é correto afirmar:
(A)

A frase inicial levanta hipótese que, embora expressando um desejo humano, se revela fantasiosa, pois
não tem apoio algum na realidade atual.

(B)

A carbenoxolona é a nova droga que garantirá imunidade contra o mal de Alzheimer.

(C)

A capacidade mental mais afetada com o passar do
anos é a memória, conforme estudo realizado com
idosos em universidade escocesa.

(D)

Pessoas que não apresentam bom desempenho em
exames podem ser potenciais portadores de doenças como o mal de Alzheimer.

(E)

Na base da memória está um mecanismo químico
que a ciência começa a conhecer.

havia acabado.

estava para acabar.

acabaria fatalmente, em breve espaço de tempo.

(D)

acaba logo.

(E)

havia acabado naquele exato instante.
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4.

No segundo parágrafo do texto, a autora,

7.

Uma análise do texto permite afirmar com correção que:
(A)

Caso se tratasse de mais de uma substância, além
da carbenoxolona, a concordância estaria correta
assim "Essas substâncias [...] podem ser útil para
combater o mal de Alzheimer".

ao afirmar que a memória não é monolítica, quer
dizer que a memória não se compõe de um único
elemento.

(B)

O emprego dos parênteses, na linha 3, é exigido pela natureza da informação: o maior rigor na especificação do local.

(C)

ao mencionar a importante distinção, refere-se a
uma diferença que os pesquisadores citados têm
deixado de lado em seus trabalhos.

(C)

A vírgula depois de memória (linha 5) é optativa,
pois, se for retirada, o sentido original da frase não
se altera.

(D)

ao caracterizar a memória de curta e a de longa duração, revela que a primeira é a que a maioria das
pessoas apresenta, e a segunda, só cérebros privilegiados.

(D)

Construções como as nossas recordações e nossa
performance constituem marcas da subjetividade do
autor ao tratar do tema.

(E)

Na frase A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis, o emprego de armazenar constitui redundância inadequada, pois essa palavra nada acrescenta ao sentido de adquirir.

(A)

ao definir o que é a memória, expressa seu desacordo com o entendimento de Nancy Ip sobre essa
capacidade mental.

(B)

(E)

ao caracterizar a memória de curta e a de longa duração, mostra que a segunda é a menos conhecida
pelos pesquisadores.

__________________________________________________________________________________________________________________

5.

Considerado o terceiro parágrafo, é correto afirmar:
(A)

O emprego da expressão podendo reter evidencia
que afirmações sobre a memória de curto prazo são
unicamente suposições.

(B)

Palavras, datas e números fixam-se de modo exclusivo na memória de curto prazo.

(C)

A memória de longo prazo já ultrapassou, na contemporaneidade, todo o seu limite.

(D)

O desafio a enfrentar não é a limitação do espaço da
memória de longo prazo, mas o arquivamento das
informações para posterior utilização.

(E)

A autora apresenta um problema para o qual ainda
não existem soluções possíveis.

Atenção:

Exame médico
1

5

10

_________________________________________________________

6.

Em suma, a memória não é um recipiente que é totalmente preenchido: ao contrário, ela sempre possibilita o
ingresso de novas informações. Quem usa uma linguagem
rica e articulada recorda-se melhor. Da mesma forma,
quem sabe vários idiomas tem mais facilidade para
aprender um novo.
A redação que, clara e correta, preserva o sentido original
de um segmento do trecho acima transcrito é:
(A)

Suscintamente dizendo a memória não é vaso preenchível, quando ela possibilita a adição de novas
informações.

(B)

De modo resumido, a memória não é própria para
ser preenchida em plenitude, pois, contrariamente, é
passível a receber informações sequenciais.

(C)

Sintetizando: opostamente a memória admite informações originais, em vez de constituir objeto a ser
preenchido.

(D)

Aquele que faz uso de idioma articulado e rico, pode
ter recordação fácil.

(E)

O aprendizado de um novo idioma dá-se de maneira
mais fácil para as pessoas que já conhecem outras
línguas.
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As questões de números 8 a 14 referem-se ao texto
apresentado abaixo.
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Reforçam-se as evidências da baixa qualidade de
ensino em cursos de medicina do país. Esse retrato vem
sendo confirmado anualmente desde 2005, quando o
Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo) decidiu implementar uma prova de avaliação,
facultativa, dos conhecimentos dos futuros médicos.
Neste ano, 56% dos formandos que prestaram o
exame foram reprovados. O número já é expressivo,
mas é razoável supor que a proporção de estudantes
despreparados seja maior. A prova não é obrigatória, e
os responsáveis por sua execução avaliam que muitos
dos maus alunos boicotam o exame, frequentemente
estimulados por suas faculdades.
A prova da Ordem dos Advogados do Brasil pode
fornecer um parâmetro, ainda que imperfeito. Na primeira fase do exame da OAB neste ano, o índice de reprovados na seccional paulista chegou a 88%.
A vantagem do teste entre advogados está em sua
obrigatoriedade. Trata-se de uma prova de habilitação,
ou seja, a aprovação é indispensável para o exercício da
profissão. É do interesse da sociedade, da saúde pública
e de seus futuros pacientes que os alunos de medicina
também sejam submetidos a uma prova de habilitação
obrigatória.
O Cremesp, que defende o exame compulsório, diz,
no entanto, que a aplicação de testes teóricos, aos moldes do que faz a OAB, seria insuficiente. Devido ao
caráter prático da atividade médica, seria imprescindível,
afirma a entidade, a realização de provas que averigúem
essa capacidade entre os recém-formados.
Se implementado nesses moldes, um exame obrigatório nacional cumpriria dupla função: impediria o
acesso à profissão de recém-formados despreparados e,
ao longo do tempo, estimularia uma melhora gradual dos
cursos universitários de medicina.
(Editorial da Folha de S. Paulo, 17 de dez. de 2009, Opinião, A2)
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8.

11.

Considere as afirmações abaixo sobre o editorial.

I. Faz sugestivo jogo de palavras: usa a expressão
Exame médico, que remete à inspeção feita no
corpo de um indivíduo para chegar a um diagnóstico sobre seu estado de saúde, para referir uma
prova de avaliação a ser realizada por formandos
em medicina.

Considerado o contexto, traduz-se corretamente, e em
conformidade com o padrão culto escrito, o que está
acima sublinhado, em:

II. Aproxima a área médica e a área do direito, acerca
da avaliação dos indivíduos que desejam exercer
as respectivas profissões, de modo a evidenciar o
reconhecimento, em plano mundial, da fragilidade
da formação desses futuros profissionais.

O Cremesp, que defende o exame compulsório, diz, no
entanto, que a aplicação de testes teóricos, aos moldes do
que faz a OAB, seria insuficiente.

(A)

definidos sob o controle dos dirigentes da OAB.

(B)

em respeito com as diretrizes impostas pela OAB.

(C)

idênticos com os já aplicados pela OAB.

(D)

de modo semelhante ao adotado pela OAB.

(E)

idealizados a partir do que a OAB direciona.

_________________________________________________________

12.

III. Critica a imperfeição do sistema de avaliação dos
formados em direito, considerando essa falha como
fator que tira da prova realizada pela Ordem dos
Advogados do Brasil a possibilidade de ser tomada
como padrão para outras áreas do conhecimento.

A forma ou locução verbal que expressa ação totalmente
realizada no passado é a destacada em:
(A)

Reforçam-se as evidências da baixa qualidade de
ensino em cursos de medicina do país.

(B)

Esse retrato vem sendo confirmado anualmente
desde 2005.

(C)

... quando o Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) decidiu implementar
uma prova de avaliação, facultativa, dos conhecimentos dos futuros médicos.

(D)

... é razoável supor que a proporção de estudantes
despreparados seja maior.

(E)

... seria imprescindível [...] a realização de provas...

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)

I.

(B)

I e II.

(C)

I e III.

(D)

II.

(E)

II e III.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

13.

9.

Considerado o contexto, está corretamente entendido o
seguinte segmento:
(A)

(B)

(linhas 5 e 6) decidiu implementar uma prova de
avaliação [...] dos conhecimentos dos futuros médicos / determinou que uma das partes do exame
acerca dos conhecimentos dos futuros médicos fosse mais rigorosa.
(linhas 9 e 10) é razoável supor que a proporção de
estudantes despreparados seja maior / suficientes razões permitem a suspeita de que a porcentagem de
estudantes despreparados seja maior.

Está totalmente clara, e em conformidade com a norma
culta escrita, a seguinte reformulação da frase Esse retrato vem sendo confirmado anualmente desde 2005:
(A)

Esse retrato vem sendo confirmado anualmente a
mais de três anos.

(B)

Devem fazer uns quatro anos que se confirma
anualmente esse retrato.

(C)

Se faz confirmações anuais desse retrato, de 2005,
em seguida.

(D)

Vindo de 2005, a confirmação desse retrato é anual.

(E)

Confirma-se esse retrato anualmente, desde o ano
de 2005.

_________________________________________________________

(C)

(linhas 11 e 12) muitos dos maus alunos boicotam o
exame / a maior parte dos alunos, mal preparados, é
responsável pela baixíssima média das notas do
exame.

(D)

(linha 25) defende o exame compulsório / opta por
realizar exame mais abrangente no que se refere
aos temas de saúde.

(E)

(linhas 28 e 29) seria imprescindível [...] a realização de provas / seria inoportuna a exigência de
provas.

14.

Se implementado nesses moldes, um exame obrigatório
nacional cumpriria dupla função: impediria o acesso à
profissão de recém-formados despreparados e, ao longo
do tempo, estimularia uma melhora gradual dos cursos
universitários de medicina.
Considerados o trecho acima e o respeito ao padrão culto
escrito, é correto afirmar:
(A)

No início do trecho, está implícita a forma verbal
“fosse”; caso estivesse subentendida a forma “for”,
deveria ser usada a forma “cumprirá”.

(B)

A forma verbal cumpriria foi empregada para expressar fato futuro tomado como certo e próximo de se
realizar.

(C)

Os dois-pontos anunciam ideias que, consideradas
de grande importância, não haviam recebido nenhuma referência anteriormente.

(D)

O uso do sinal indicativo da crase manteria sua correção se o segmento fosse: “impediria o acesso à
mais de um cargo que exige boa formação profissional”.

(E)

Assim como profissão, está adequadamente grafado
o vocábulo “assensão”.

_________________________________________________________

10.

O Cremesp, que defende o exame compulsório, diz, no
entanto, que a aplicação de testes teóricos, aos moldes do
que faz a OAB, seria insuficiente.
Considerado o contexto, a locução destacada acima equivale a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

a propósito.
ainda.
todavia.
por isso.
nesse sentido.
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15.

18.

A frase que não apresenta ambiguidade é:
(A)

O coordenador informou ao grupo que sua proposta
não tinha sido aceita.

A frase pontuada em conformidade com a norma culta
escrita é:
(A)

Entendam todos, que a questão não está resolvida,
e que assim que for possível, voltaremos ao debate.

(B)

A briga entre Pedro e Miguel foi séria, por isso lhe
disse que era melhor não insistir na viagem.

(B)

Através da janela embaçada vislumbravam-se, pinheiros de vários tipos, árvores frutíferas de várias
espécies e ainda, o topo da igreja centenária.

(C)

De presente de aniversário, a menina pediu muito
ousada fantasia de fada.

(C)

O autor alerta na introdução, sobre a necessidade
de a leitura ser feita em ritmo lento, compatível com
a gravidade do assunto.

(D)

Ator e diretor se desentenderam, mas, posteriormente, o ator reconheceu suas próprias falhas.

(D)

Ela conquistava as glórias, eu, as antipatias; assim
fomos construindo nossa vida de comerciantes, até
que, um dia, as coisas se inverteram.

(E)

Maria assinou o projeto e o orçamento, cujo prazo
de entrega estava se esgotando.

(E)

Do que foi discutido, uma conclusão evidente; todos
terão direito de expor suas expectativas, desde que
o façam, com absoluta civilidade.

_________________________________________________________

16.

A frase em que a concordância está em total conformidade com o padrão culto escrito é:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

_________________________________________________________

19.

A frase em que a grafia respeita totalmente o padrão culto
escrito é:

Tintas e pincéis novos estavam sendo usados pela
artista novata, ainda que os últimos não lhes pertencessem.

(A)

À exceção dos que se abstiveram de opinar sobre a
qualidade dos serviços, os participantes da pesquisa puderam usufruir gratuitamente de um dia de
lazer no hotel.

Debateram sobre a utilidade de vários acessórios e
concluíram que muitos não eram, de fato, nada
acessível.

(B)

A escursão prometida não ocorreu, pois o número
de interessados foi excessivo; mas até isso colaborou para o explendor da viagem, pois o desconto
oferecido surpreendeu.

(C)

Casualmente encontraram-se no saguão; ela parecia
advinhar o que ele tinha a lhe dizer, por isso não lhe
deu oportunidade de ser posta em cheque.

(D)

Considerou ultrage o comentário adivindo do seu sucessor, mas, para preservar-se, abdicou de dar-lhe
resposta à altura.

(E)

Com a dispensa abarrotada de produtos nobres, não
exitou um minuto ao negar um jantar aos participantes do programa de inclusão social.

O produto derramado atingiu muitas árvores, mas
não as comprometeram de modo irreversível.

As mais vultosas doações para o programa de emergência já haviam sido feitas, por isso as expectativas
de que a arrecadação fosse muito mais alta não
tinha fundamento.

São muitos os aspectos do documento que merecem detida análise do advogado, mas tudo indica
que não haverá alterações significativas.

__________________________________________________________________________________________________________________

17.

O segmento grifado está empregado em conformidade
com o padrão culto escrito em:

20.

A frase que atende integralmente ao padrão culto escrito
é:
(A)

Vossa Excelência, é certo que vossa presença está
sendo reclamada: todos querem que continui a
prestar apoio ao grupo de trabalho.

Estou convicto de que as melhores providências já
foram tomadas.

(B)

As alterações que provirem da reunião com o prefeito serão bem recebidas, se contemplarem os direitos
de todos os cidadãos da comunidade.

(C)

Sua ambição com o poder colocou-o em situação
difícil.

(C)

Os guardas-florestais requereram revisão do acordo
feito com empresas que não respeitam as normas
ambientais.

(D)

Apresentou, perante a todos, suas desculpas pelo
perigoso equívoco.

(D)

Se o manual contesse todas as informações necessárias, não haveria necessidade de eu estar solicitando mais esclarecimentos.

(E)

Medroso com tudo que lhe era desconhecido, não
aceitou o cargo no exterior.

(E)

Se você o ver ainda hoje, avise que o prazo para
entrega do documento expirará amanhã.

(A)

O apego nos bens que julgava lhe pertencerem
provocou muitas discórdias.

(B)
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Atenção:

As questões de números 21 a 28 referem-se ao
texto abaixo.

21.

De acordo com o texto,
(A)

a situação econômica da maioria dos habitantes da
região amazônica não permite a realização dos projetos de sustentabilidade no manejo da floresta.

(B)

uma população de aventureiros que se instalaram na
Amazônia foi a principal responsável pela deterioração das condições de vida na região.

(C)

a maneira mais eficaz de preservar a Amazônia é a
criação, para seus habitantes, de atividades econômicas que não ofereçam risco à sustentabilidade da
floresta.

(D)

propostas de preservação da Amazônia tornam-se
impraticáveis devido ao número de habitantes da
região, que dela precisam sobreviver.

(E)

as condições insalubres de vida no meio da floresta
comprometem toda e qualquer possível proposta de
desenvolvimento da região amazônica.

Nos anos setenta, no auge dos grandes projetos de
infraestrutura implantados pelos governos militares, a Amazônia
era conhecida como o inferno verde. Uma mata fechada e
insalubre, empesteada de mosquitos e animais peçonhentos,
que deveria ser derrubada a todo custo – sempre com incentivo
público – pelos colonos, operários e garimpeiros que se aventuravam pela região. Essa visão mudou bastante nas últimas duas
décadas, à medida que os brasileiros perceberam que a região
é um patrimônio nacional que não pode ser dilacerado sem
comprometer o futuro do próprio país.

_________________________________________________________

Com seus 5 milhões de quilômetros quadrados, a Ama22.

o

Os dados citados no 2 parágrafo

zônia representa mais da metade do território brasileiro, 3,6%
(A)

fundamentam a convicção de que a Amazônia é o
inferno verde, tal como concebida na época dos
governos militares.

(B)

justificam as medidas de ocupação do ambiente
hostil da Amazônia, tomadas em épocas mais distantes.

(C)

contestam a afirmativa de que a visão sobre a região
amazônica mudou bastante nas últimas duas
décadas.

(D)

realçam o fato de que o homem não é bem-vindo
numa região insalubre, coberta pela floresta.

(E)

dão consistência à afirmativa de que a Amazônia
constitui um verdadeiro patrimônio nacional.

da superfície seca do planeta, área equivalente a nove vezes o
território da França. O rio Amazonas, o maior do mundo em
extensão e volume, despeja no mar em um único dia a mesma
quantidade de água que o Tâmisa, que atravessa Londres, leva
um ano para lançar. O vapor de água que a Amazônia produz
por meio da evaporação responde por 60% das chuvas que
caem nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.
Mesmo agora, com o reconhecimento de sua grandeza,
a Floresta Amazônica permanece um domínio da natureza no

_________________________________________________________

23.

No texto, é possível identificar

qual o homem não é bem-vindo. No entanto, vivem lá 25 mi(A)

adesão à percepção negativa sobre a Amazônia.

(B)

visão pessoal sobre a importância da região amazônica.

(C)

defesa das medidas governamentais com foco na
ocupação da Amazônia.

(D)

pessimismo quanto aos resultados da ocupação
humana na região amazônica.

(E)

ausência de medidas de caráter oficial com vistas à
preservação da Amazônia.

lhões de brasileiros, pessoas que enfrentaram o desafio do ambiente hostil e fincaram raízes na porção norte do país. Assusta
observar que, no intenso debate que se trava sobre a melhor
forma de preservar (ou, na maior parte das vezes, ocupar) a
floresta, esteja praticamente ausente o maior protagonista da
saga amazônica: o homem.
É uma forma atravessada de ver a situação, pois o destino da região depende muito mais de seus habitantes do que
de medidas adotadas por autoridades do governo ou por or-

_________________________________________________________

24.

(ou, na maior parte das vezes, ocupar)
o

ganizações não-governamentais. A prioridade de todas as ini-

O segmento isolado pelos parênteses, no 3 parágrafo,
denota

ciativas deveria ser melhorar a qualidade de vida e criar con-

(A)

questão que não exige propriamente qualquer resposta.

(B)

citação de opinião de interlocutor alheio ao contexto.

(C)

ressalva, ao relativizar o sentido do que foi afirmado
anteriormente.

(D)

insistência em uma mesma afirmativa, desnecessária no contexto.

(E)

exclusão da afirmativa anterior.

dições econômicas para que seus habitantes tenham alternativas à exploração predatória. Só assim eles vão preservar a
floresta em vez de destruí-la, porque terão orgulho de sua
riqueza natural, única no mundo.
(O fator humano. Veja especial, São Paulo, Ano 42, Setembro
2009, pp. 22-24, com adaptações)
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25.

Atenção:

O segmento grifado foi substituído de modo INCORRETO
pelo pronome em:
(A)

sem comprometer o futuro do próprio país // sem
comprometê-lo.

(B)

que enfrentaram o desafio do ambiente hostil // que
o enfrentaram.

(C)

e fincaram raízes na porção norte do país // e fincaram-nas.

(D)

e criar condições econômicas // e criá-las.

(E)

eles vão preservar a floresta // preservar-lhe.

As questões de números 29 a 33 referem-se ao
texto apresentado abaixo.
O Curupira

Guardião das florestas e dos animais, o Curupira é um
pequeno ser com traços indígenas, cabelo de fogo e com os
pés virados para trás, que possui o dom de ficar invisível.
Dizem que o Curupira é o protetor daqueles que sabem
se relacionar com a natureza, utilizando-a apenas para a sua
sobrevivência. Ou seja, tem a proteção do Curupira o homem
que derruba árvores para construir sua casa e seus utensílios,

_________________________________________________________

26.

ou ainda para fazer seu roçado, e caça apenas para alimentarse. Mas aqueles que derrubam a mata sem necessidade e os

Considere as afirmativas seguintes, a respeito do emprego
de sinais de pontuação no texto:

que caçam indiscriminadamente têm no Curupira um terrível
inimigo e acabam caindo em suas armadilhas.

I. O emprego dos travessões no 1o parágrafo assina-

Para se vingar daqueles que destroem a floresta, o Curu-

la uma pausa que imprime ênfase ao comentário.

pira se transforma em caça − uma paca, uma onça ou qualquer

II. Os dois-pontos que aparecem no final do 3o parágrafo introduzem um esclarecimento ao que acabou
de ser afirmado.

outro bicho que atraia o caçador para o meio da mata, fazendo-

III. Na frase Só assim eles vão preservar a floresta em

sempre ao mesmo lugar. Outra forma de atingir os maus caça-

vez de destruí-la, ficaria correta a colocação de
uma vírgula após preservar.

dores é fazer com que sua arma não funcione ou que eles

o perder a noção de seu rumo e ficar dando voltas, retornando

sejam incapazes de acertar qualquer tipo de alvo, principalmente a caça.

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

Na realidade, a lenda do Curupira revela a relação de

III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

respeito pela vida que os índios brasileiros têm com a mata.
(Disponível em: <http://portalamazonia.globo.com/modelo_avulso.php?cfg=noticias&mdltpl=lendasam...>. Acesso em: 30/11/2009)

_________________________________________________________

27.

29.

... a Amazônia representa mais da metade do território
o
brasileiro ... (2 parágrafo)
A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento
exigido pelo verbo grifado acima é:
(A)

Essa visão mudou bastante nas últimas duas décadas ...

(B)

O vapor de água (...) responde por 60% das chuvas...

(C)

... que caem nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

(D)

... pois o destino da região depende muito mais de
seus habitantes.

(E)

... porque terão orgulho de sua riqueza natural, única
no mundo.

... que deveria ser derrubada a todo custo pelos colonos,
o
operários e garimpeiros ... (1 parágrafo)
Transpondo a frase acima para a voz ativa, a forma verbal
corretamente obtida será:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

deveriam derrubar.
era para ser derrubada.
se derrubaria.
teriam derrubado.
seriam derrubados.
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(A)

o espírito vingador e destrutivo dos índios brasileiros, encarnado na desfiguração de seres imaginários.

(B)

a intenção de preservar os recursos da floresta amazônica para aproveitamento exclusivo de seus moradores.

(C)

a visão peculiar do indígena sobre a floresta,
ambiente que lhe serve de morada.

(D)

a exploração da floresta, constante e continuada, por
aventureiros que nela se estabeleceram.

(E)

a ingenuidade de caçadores e de exploradores, vítimas dos desafios apresentados pela floresta.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

28.

Na lenda do Curupira fica evidente

30.

o

O segmento introduzido por Ou seja, no 2 parágrafo,
(A)

detalha a afirmativa feita na frase imediatamente
anterior.

(B)

acrescenta uma ressalva importante ao que vem
sendo exposto.

(C)

retifica a informação anterior, introduzindo nova ideia
no contexto.

(D)

contraria o enunciado anterior, ao aproximar ideias
opostas entre si.

(E)

introduz uma dúvida a respeito da veracidade da informação anterior.
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31.

O texto legitima a seguinte afirmação:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

35.

a desorientação dos caçadores no meio da mata é
recurso empregado pelo Curupira para afugentar os
indígenas que buscam alimentos.
a transformação do Curupira em animais da floresta
tem por objetivo oferecer mais opções de caça aos
habitantes da floresta.
as ações atribuídas ao Curupira como protetor da
floresta não estão vinculadas às dificuldades no
manejo das armas de caça.

36.

a incapacidade de atingir um alvo determinado é
típica daqueles que, por habitarem a floresta, não
estão habituados a armas de fogo.

_________________________________________________________

32.

... que atraia o caçador. (3 parágrafo)

desejo impossível de ser realizado.

(B)

hipótese plausível.

(C)
(D)

receiava

-

sobreviessem - obteu

(B)

receiava

-

sobrevissem

(C)

receava

-

sobreviessem - obteve

(D)

receava

-

sobrevissem

(E)

receava

-

sobreviessem - obteu

- obteve
- obteve

O funcionário ..... o chefe se dirigiu era a pessoa ...... todos confiavam.
(A)

para quem - em que

(B)

em que

- com quem

(C)

por quem

- de que

(D)

a quem

- em quem

(E)

de quem

- a quem

_________________________________________________________

37.

O emprego da forma verbal grifada acima denota, no
contexto,
(A)

(A)

_________________________________________________________

a caracterização física do Curupira demonstra sua
predisposição para criar armadilhas contra a
destruição irracional da floresta.

o

Ele ...... que lhe ...... dificuldades, mas ...... ajuda financeira para as pesquisas sobre o clima.

O edital, entregue a todos os candidatos, pretendia ...... o
Concurso seria realizado em breve.
(A)

informá-los de que

(B)

informá-los para que

(C)

informá-los sobre que

dúvida quanto à necessidade de um fato.

(D)

informar-lhes de que

certeza com relação a um fato.

(E)

informar-lhes para que

_________________________________________________________
(E) fato inimaginável.
_________________________________________________________

38.

33.

A concordância verbal e nominal está inteiramente correta
na frase:

Sem nada perguntar ...... ninguém, o rapaz dirigiu-se ......
um canto da sala, ...... espera de ser chamado pela
atendente.

(A)

Os caboclos da região, que vivem na floresta e dela
retiram seu sustento, sabem que é importante respeitar todas as formas de vida que nela se
encontram.

(A)

a

-

a - a

(B)

a

-

a - à

(C)

a

-

à - à

(D)

à

-

à - a

Existe, na mitologia de vários povos, duendes com
diversos poderes mágicos que encarna, sobretudo, o
espírito da floresta.

(E)

à

-

a - a

(B)

_________________________________________________________

(C)

É sempre relatado às crianças indígenas os feitos
valorosos de ilustres guerreiros, como forma de
manter as tradições da tribo.

(D)

O repositório de lendas brasileiras de origem indígena variam muito, mas mostram, particularmente,
uma explicação para os fenômenos da natureza.

Os arquivos acumulados por determinada instituição devem manter, a todo custo, sua individualidade, sem que
seus documentos sejam misturados aos de origem diversa. Tal recomendação é conhecida, no âmbito da Arquivologia, como princípio da

(E)

Quando se tratam de questões de sobrevivência na
mata fechada, é necessário a presença de guias
habituados às dificuldades da região.

(A)

ordem original.

(B)

destinação.

(C)

temporalidade.

(D)

territorialidade.

(E)

proveniência.

Noções de Arquivologia
39.

_________________________________________________________

Instruções: Para responder às questões de números 34 a 38,
assinale a alternativa que preenche corretamente
as lacunas da frase apresentada.

_________________________________________________________

34.

Já ...... várias medidas para que se ...... os índices de desmatamento em toda a região.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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foi tomadas
foi tomado
foram tomadas
foram tomadas
foi tomado

-

reduzissem
reduzissem
reduzissem
reduzisse
reduzisse

40.

No processo de avaliação, entende-se por transferência a
passagem dos documentos para o
(A)

arquivo corrente.

(B)

arquivo permanente.

(C)

arquivo intermediário.

(D)

serviço de protocolo.

(E)

setor de descarte.
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46.

Noções de Informática
41.

Os microcomputadores e notebooks atuais normalmente
utilizam processadores de dois grandes fabricantes, da
Intel e da AMD. Dentre os processadores da Intel se
encontram as famílias de produtos
(A)

PENTIUM, CELERON e ATOM.

(B)

PENTIUM, CORE e ATHLON.

(C)

CORE, ATHLON e CELERON.

(D)

CORE, SEMPRON e TURION.

(E)

ATHLON, CELERON e TURION.

Dada uma tabela, inserida no Word, composta de 5 colunas e 5 linhas. Para que a primeira linha desta tabela seja
uma única célula, que conterá o título da tabela, deve-se
(A)

posicionar o cursor na primeira linha e inserir uma
nova linha acima.

(B)

selecionar a primeira célula da tabela e dividir a
célula em 1 coluna e 1 linha.

(C)

posicionar o cursor na segunda linha e dividir a
tabela.

(D)

selecionar as células da primeira linha e mesclar
células.

(E)

posicionar o cursor na primeira célula e expandir
célula em linha.

__________________________________________________________________________________________________________________

42.

47.

Os monitores de vídeo utilizados pelos computadores são
construídos com tecnologias apropriadas para formação
de imagens projetadas em telas. NÃO representa uma
tecnologia para construção de monitores
(A)

a sigla CRT.

(B)

a sigla LCD.

(C)

a sigla OLED.

(D)

o termo RECEIVER.

(E)

o termo PLASMA.

I. um webmail exige o protocolo POP para receber as
mensagens e o protocolo SMTP para enviar as
mensagens.

II. ao utilizar um programa cliente de e-mail as mensagens podem ser lidas de qualquer computador
por meio de um navegador.

III. o MIME é uma norma da Internet para formatação
de mensagens que permite o envio de arquivos de
qualquer tipo em e-mail.
Está correto o que se afirma em

_________________________________________________________

43.

Ao personalizar a área de trabalho do Windows XP, aumentando a resolução da tela do computador, a capacidade quanto a quantidade de informações exibidas ao
mesmo tempo será
(A)

(B)

(C)

maior e o tamanho dos elementos da tela serão
menores, exceto os textos.
maior e o tamanho dos elementos da tela serão
menores, inclusive os textos.

menor e o tamanho dos elementos da tela serão
maiores, exceto os textos.

(E)

menor e o tamanho dos elementos da tela serão
maiores, inclusive os textos.

(A)

I, apenas.

(B)

II, apenas.

(C)

III, apenas.

(D)

I e II, apenas.

(E)

I, II e III.

_________________________________________________________

48.

a mesma e o tamanho dos elementos da tela serão
maiores, exceto os textos.

(D)

Sobre correio eletrônico, considere que:

O transporte de páginas Web entre um servidor e um
cliente da Internet é realizado pelo protocolo
(A)

BROWSER.

(B)

HTTP.

(C)

HTML.

(D)

TCP.

(E)

IP.

__________________________________________________________________________________________________________________

44.

Ao selecionar "Mostrar o relógio" nas propriedades da
"Barra de tarefas" do Windows XP, a hora do computador
será exibida especificamente na área de

49.

Para mover um arquivo de uma pasta para outra, cada
pasta em uma unidade (drive) diferente, pode-se arrastar
o arquivo com o mouse da pasta de origem para a pasta
de destino, mantendo pressionada a tecla

(A)

links.

(A)

Shift.

(B)

trabalho.

(B)

Ctrl.

(C)

notificação.

(C)

Tab.

(D)

inicialização rápida.

(D)

Alt.

(E)

botões de tarefas.

(E)

Insert.

__________________________________________________________________________________________________________________

45.

Quando em "Configurar página" do Word a margem superior estiver com 2 cm e o cabeçalho estiver a 2 cm da
borda, a margem superior ficará a uma distância de

50.

Para criar, na Área de Trabalho do Windows, um atalho que
abra um arquivo contido em uma pasta do computador, pode-se arrastar o arquivo com o mouse da pasta de origem
para a Área de Trabalho, mantendo pressionada a tecla

(A)

4 cm da borda da página.

(A)

Shift.

(B)

2 cm do limite inferior do cabeçalho.

(B)

Ctrl.

(C)

2 cm do limite superior do cabeçalho.

(C)

Tab.

(D)

0 (zero) cm do limite inferior do cabeçalho.

(D)

Alt.

(E)

0 (zero) cm do limite superior do cabeçalho.

(E)

Insert.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

55.

Noções de Direito Constitucional
51.

No tocante aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos,
é correto afirmar que
(A)

(B)

(C)

a lei regulará a individualização da pena e adotará,
entre outras, as penas de privação ou restrição da
liberdade, perda de bens, multa, prestação social
alternativa e suspensão ou interdição de direitos.
a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei.
a lei considerará crime inafiançável e suscetível de
graça ou anistia a prática da tortura.

(D)

constitui crime inafiançável e prescritível a ação de
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático.

(E)

nenhuma pena passará da pessoa do condenado,
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei,
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, independentemente do valor do patrimônio
transferido.

No tocante à Organização dos Poderes, a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno
de cada Poder, será exercida pelo
(A)

Procurador Geral da República.

(B)

Supremo Tribunal Federal.

(C)

Superior Tribunal de Justiça.

(D)

Congresso Nacional.

(E)

Presidente da República.

_________________________________________________________

56.

Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e
julgar originariamente
(A)

os mandados de segurança decididos em única
instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão.

(B)

os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória.

(C)

os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio
Tribunal.

(D)

as causas em que forem partes Estado estrangeiro
ou organismo internacional, de um lado, e, do outro,
Município ou pessoa residente ou domiciliada no
País.

(E)

as causas decididas pelos Tribunais dos Estados,
quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei
federal, ou negar-lhes vigência.

_________________________________________________________

52.

Compete privativamente à União legislar sobre direito
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

comercial.
tributário.
financeiro.
penitenciário.
urbanístico.

_________________________________________________________

53.

Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal se da receita gastar com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, mais de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cinquenta por cento.
setenta por cento.
quarenta por cento.
sessenta por cento.
cinquenta e cinco por cento.

_________________________________________________________

Noções de Direito Eleitoral
57.

_________________________________________________________

54.

Com relação ao Distrito Federal, considere as assertivas
abaixo.

Compete à Junta Eleitoral, dentre outras atribuições,
(A)

aplicar penas disciplinares aos Juízes Eleitorais.

(B)

processar e julgar originariamente as reclamações
relativas a obrigações impostas por lei aos partidos
políticos quanto à sua contabilidade.

(C)

organizar o fichário dos eleitores do Estado.

(D)

julgar a arguição de suspeição ou impedimento dos
Juizes Eleitorais.

(E)

expedir diploma aos eleitos para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito Municipal.

I. O Distrito Federal reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa.

II. Ao Distrito Federal é atribuída a competência legislativa reservada à UNIÃO, que dependerá de Lei
Federal.

III. A eleição do Governador e do Vice-Governador,
observadas as regras contidas na Constituição Federal, e dos Deputados Distritais coincidirá com a
do Presidente da República.

IV. Lei Federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das polícias civil e militar e
do corpo de bombeiros militar.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I e II.
I e III.
I e IV.
II e III.
II e IV.

_________________________________________________________

58.

A respeito da obrigatoriedade do voto, é correto afirmar
que
(A)

o voto é facultativo para os maiores de 60 anos.

(B)

o eleitor que deixar de votar em três eleições consecutivas terá sua inscrição cancelada.

(C)

para o eleitor que se encontrar no exterior, o prazo
para justificação é de 30 dias contados da data da
eleição.

(D)

os menores de 18 anos que deixarem de votar estarão sujeitos à multa.

(E)

os estrangeiros não naturalizados brasileiros votarão
em separado.
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59.

63.

O sistema da representação proporcional é o adotado no
Brasil nas eleições para
(A)

Governador e Vice-Governador de Estado.

(B)

o Senado Federal, e a Câmara dos Deputados.

(C)

a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas
e Câmaras Municipais.

(D)

Presidente e Vice-Presidente da República.

(E)

Prefeito Municipal e para as Câmaras Municipais.

_________________________________________________________

60.

Numa blitz realizada quatro dias antes das eleições, foi
parado um veículo ocupado por João, José, Pedro, Paulo
e Manuel. João estava em situação de flagrante delito;
contra José havia mandado de prisão em virtude de
sentença criminal condenatória por crime inafiançável; Pedro registrava condenação criminal por crime afiançável;
contra Paulo, havia mandado de prisão preventiva; e
Manuel registrava passagens anteriores pela polícia. A
autoridade responsável pela operação poderá prender
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

64.

João e Manuel.
José e Pedro.
José, Pedro e Paulo.
João e José.
João e Paulo.

disporá de recursos que, mediante assinatura digital,
permitam a identificação da urna em que cada voto
foi registrado e do eleitor que o registrou.

(B)

disporá de recursos que, mediante assinatura digital,
permitam o registro digital de cada voto.

(C)

terá uma chave de segurança, cuja definição cabe
aos partidos políticos ou coligações.

(D)

contabilizará cada voto, não sendo possível fiscalização por parte de partidos políticos, coligações ou
candidatos.

(E)

exibirá sempre ao eleitor primeiramente os painéis
referentes às eleições majoritárias.

Compete aos Tribunais Regionais Eleitorais processar e
julgar originariamente
(A)

o registro e as cassações de registro de candidatos
à Presidência e Vice-Presidência da República.

(B)

as impugnações à apuração do resultado geral na
eleição de Presidente da República.

(C)

as impugnações à proclamação dos eleitos e expedição de diploma na eleição de Presidente e Vice-Presidente da República.

(D)

os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos cometidos pelos seus próprios juízes.

(E)

os crimes eleitorais cometidos pelos Juízes Eleitorais.

Se um candidato ao cargo de Deputado Estadual vier a
falecer 30 dias antes do pleito,
(A)

não poderá ser substituído.

(B)

poderá ser substituído pelo órgão de direção do
partido dentro de 10 dias contados da data do óbito.

(C)

poderá ser substituído pelo presidente do partido, se
o novo candidato também tiver sido escolhido em
convenção.

(D)

a sua substituição dependerá de nova convenção.

(E)

a substituição será feita pela ordem de votação dos
nomes que concorreram à escolha na convenção.

_________________________________________________________

Noções de Direito Administrativo
65.

_________________________________________________________

62.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

61.

A urna eletrônica

A respeito da constituição das Mesas Receptoras de
votos, considere:

I. eleitores da própria seção.

A exigência de que o administrador público, no desempenho de suas atividades, deve atuar sempre com ética,
honestidade e boa-fé, refere-se ao dever de
(A)

eficiência.

(B)

moralidade.

(C)

probidade.

(D)

legalidade.

(E)

discricionariedade.

II. membros de diretórios de partidos que exerçam
função executiva.

III. professores.
IV. funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo.

V. agentes policiais.

_________________________________________________________

66.

Atos administrativos internos, endereçados aos servidores
públicos, que veiculam determinações referentes ao adequado desempenho de suas funções são atos

VI. serventuários da justiça.
Podem ser nomeados Presidentes e mesários os indicados APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e V.
II, IV, V e VI.
III.
I, III e VI.
I e III.
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(A)

punitivos.

(B)

determinativos.

(C)

normativos.

(D)

enunciativos.

(E)

ordinatórios.
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67.

Dentre os tipos de licitação, incluem-se:
(A)

concorrência, convite e tomada de preços.

(B)

empreitada por preço global, empreitada por preço
unitário e tarefa.

(C)

menor preço, convite e tarefa.

(D)

melhor técnica, menor preço e técnica e preço.

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais
71.

Quanto à nomeação é INCORRETO afirmar que
(A)

se dará em comissão, salvo na condição de interino,
para cargos de confiança ou efetivos, ainda que não
vagos.

(B)

far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira.

(C)

para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em
concurso público de provas ou de provas e títulos.

Quando há impossibilidade jurídica de licitação para contratação de um determinado serviço, estamos diante de
caso de

(D)

o servidor ocupante de cargo em comissão poderá
ser nomeado para ter exercício, interinamente, em
outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa.

(A)

dispensa de licitação.

(E)

(B)

inexigibilidade de licitação.

(C)

licitação dispensada.

os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos.

(D)

licitação dispensável.

(E)

inexequibilidade de licitação.

(E)

pregão, leilão e concurso.

_________________________________________________________

68.

_________________________________________________________

72.

_________________________________________________________

69.

Dentre as causas justificadoras da inexecução do contrato
NÃO se inclui
(A)

o fato do príncipe.

(B)

a força maior e o caso fortuito.

(C)

a supressão, por parte da Administração, do objeto
do contrato até vinte e cinco por cento do seu valor
inicial atualizado.

(D)

o fato da Administração.

(E)

o estado de perigo.

(A)

a ascensão.

(B)

o aproveitamento.

(C)

a transferência.

(D)

a disponibilidade.

(E)

a inscrição.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

70.

São formas de provimento de cargo público, dentre outras,

73.

o

Nos termos da Lei n 8.112/90, relativamente à posse e ao
exercício, considere:

I. A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados
da publicação do ato de aprovação em concurso
público.

II. A posse em cargo público independerá de prévia

De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa
o
(Lei n 8.429/92),

inspeção médica oficial.

III. É de quinze dias o prazo para o servidor empos(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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são aplicáveis as suas disposições, no que couber,
àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade
ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou
indireta.
considera-se agente público para os seus efeitos
apenas os ocupantes de cargo efetivo e de cargo
eletivo.
ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, do agente, o ressarcimento do dano será proporcional ao seus vencimentos.
no caso de enriquecimento ilícito o terceiro beneficiário não perderá os bens ou valores acrescidos ao
seu patrimônio.
é vedada, em qualquer hipótese, a indisponibilidade
dos bens do indiciado.

sado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.

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

V. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do
exercício serão registrados
individual do servidor.

no

assentamento

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)

I, II e IV.

(B)

I e III.

(C)

I e IV.

(D)

II, III e V.

(E)

III, IV e V.
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74.

Armando, Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas (estável), foi reinvestido no cargo anteriormente ocupado, diante da invalidação da sua demissão
por decisão administrativa, com ressarcimento de todas as
o
vantagens. Nos termos da Lei n 8.112/90, ocorreu a
(A)

readaptação.

(B)

reversão.

(C)

recondução.

(D)

reintegração.

(E)

ascensão.

78.

I. Os processos administrativos de que resultem sanções não poderão ser revistos, mesmo quando
surgirem fatos novos suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.

II. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício
ou a pedido de interessado.

III. A competência é renunciável e se exerce pelos
órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, ainda que nos casos de delegação e avocação
previstos em lei.

IV.

_________________________________________________________

75.

o

Quanto ao Processo Administrativo previsto na Lei n
9.784/99, considere:

o

A Ação disciplinar prevista na Lei n 8.112/90, prescreverá, dentre outras hipóteses, em
(A)

24 (vinte e quatro) meses, quanto às infrações puníveis com destituição de cargo em comissão.

(B)

90 (noventa) dias, quanto à advertência.

(C)

2 (dois) anos, quanto à suspensão.

(D)

03 (três) anos, quanto às infrações puníveis com
cassação de aposentadoria.

O desatendimento da intimação importa o reconhecimento da verdade dos fatos e do direito pelo
administrado.

V. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o
prazo para interposição de recurso administrativo,
contado a partir da ciência ou divulgação oficial da
decisão recorrida.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

(E) 180 (cento e oitenta) dias, quanto à disponibilidade.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
76.

Regimento Interno do Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas

Quanto à responsabilidade civil do servidor público é
correto que:
(A)

(B)

A obrigação de reparar o dano não se estende aos
sucessores.

(C)

As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, sendo incompatíveis entre si.

(D)

A responsabilidade civil e administrativa do servidor
não será afastada no caso de absolvição criminal
que negue a existência do fato ou sua autoria.

(E)

79.

Decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou
culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

Tratando-se de dano causado a terceiros, não responderá o servidor perante a Fazenda Pública, ainda
que em ação regressiva.

(A)

assinar as atas das sessões do Tribunal, depois de
aprovadas.

(B)

expedir instruções aos Promotores de Justiça Eleitoral.

(C)

conceder, arbitrar ou denegar fiança aos candidatos.

(D)

orientar os Juízes Eleitorais quanto à regularidade
dos serviços nos Cartórios.

(E)

apreciar, nas eleições estaduais e federais, do pedido de direito de resposta.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

77.

Os juízes auxiliares serão designados pelo Tribunal, para
entre outras atribuições,

80.

Analise:

I. Representar ao Tribunal contra omissão de providências para a realização de nova eleição na circunscrição.

Dentre outros, NÃO tem legitimidade para interpor recurso
administrativo
as organizações e associações representativas, no
tocante a direitos coletivos.

II. Determinar a remessa de material eleitoral aos

(B)

os titulares de direitos e interesses que forem parte
no processo.

Tais atribuições são, respectivamente, das competências,
dentre outras, do

(C)

aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida.

(D)

as associações civis instituídas há menos de
12 (doze) meses, no tocante a interesses individuais.

(A)

(E)

os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou
interesses difusos.
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Juizes Eleitorais e superintendê-la.

(A)

Procurador Regional Eleitoral e do Presidente do
Tribunal.

(B)

Presidente do Tribunal e do Vice-Presidente do Tribunal.

(C)

Corregedor Regional Eleitoral e do Diretor Geral.

(D)

Procurador Regional Eleitoral e dos Juízes Auxiliares.

(E)

Relator e do Corregedor Regional Eleitoral.
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