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r Nome do Candidato -......... ....... - ....................................... — ..........- ...... — .................. ........................................................... _ Inscrição

l  J V

Instruções

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça 
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão 
e de numeração, e se o curso corresponde àquele para o quai 
você se inscreveu. NÃO SE ESQUEÇA DE ÍV1ARCAR O NÚÍV1ERO 
CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA FOLHA DE RESPOSTAS. 
Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de 
inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscai.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de 
Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido 
o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para 
o preenchimento da Folha de Respostas e da Versão Definitiva da 
Prova Discursiva. O preenchimento da Folha de Respostas deve ser 
realizado da seguinte maneira: n

3. O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a 
marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva 
da Prova Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últ imos candidatos só 
poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devoivendo-lhe 
a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva 
devidamente preenchidas e assinadas. Somente será possível levar 
o caderno de questões após decorridas 5 (cinco) horas do início da 
prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha 
de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da 
AOCP -  www.aocp.com.br — no dia posterior à aplicação da prova.

6. Implicará a eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas 
ou na Versão Definitiva da Prova Discursiva, incorrerá na eliminação 
do candidato.

Atenção
O Caderno de questões possui 
2 (duas) questões discursivas e 
60 (sessenta) questões objetivas, 
numeradas seqüencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:
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Tribunal Regional Eleitoral do Acre - Prova 01
Q uesláo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Resp.

-Questão- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Resp

O gabarito  o fic ia l p re lim ina r e o caderno de questões da prova ob je tiva esta rão  d ispon íve is  no: 
e n d e re ço e le trôn ico  w w w .aocp .com .b r no dia se gu in te  à ap licação da prova.

http://www.aocp.com.br


R A S C U N H O  - D I S C U R S I V A

1. A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
b) o atendimento ao tema proposto na questão;
c) a clareza de argumentação/senso crítico;
d) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio 

que não o determinado no Edital;
b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
d) não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco;
e) apresentar identificação, em locai indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 

qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

3. O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da 
prova discursiva, sendo desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for 
escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitida para a 
elaboração de seu texto.

Iq u e s t Ào EU_________________________________________________________________________________________________

Durante a cam panha eleitoral de 2014, um partido político, integrante de uma coligação, teve dois  
candidatos im possibil itados de continuar na disputa nas eleições majoritárias. O candidato  a 
governador faleceu e o candidato a senador renunciou. Diante disso, d iscorra sobre o procedimento  
de substitu ição e registro, bem com o o prazo finai para a substitu ição desses candidatos.
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[q u e s t a o EB

Encerradas as eleições, é necessária a prestação de contas das cam panhas eleitorais  re ferente  à 
arrecadação e à aplicação de recursos financeiros, Nas eleições de 2014, o candidato  A teve suas  
contas ju lgadas não prestadas e o candidato B teve suas contas ju lgadas  desaprovadas. Explique  
a diferença e as conseqüências  no que se refere à em issão da certidão de quitação eleitoral para  
os candidatos A e B.
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L I N G U A  p o r t u g u e s a

Atenção! Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

Leia o texto e responda as questões de 1 a 9.

DIREITO DO IDOSO

Hoje, o envelhecimento se encontra na 
ordem do dia. Os mais importantes veículos de 
com unicação dão destaque a esse fenôm eno,  
abordando as suas causas e conseqüências.  
O envelhecim ento populacional, portanto, 
transformou-se em uma questão social relevante, 
uma vez que impacta marcantemente nos destinos  
da própria sociedade. Isso tanto é verdade que  
há estudiosos falando em uma revolução dos 
idosos. E não é para menos. Mais de dois bilhões  
de pessoas terão mais de sessenta anos até 2050, 
o que representará um contingente expressivo, 
considerando a população total do planeta.

Ora, se um contingente tão grande de 
pessoas passa a ter uma idade a partir da qual 
é caracterizada como idosa, isso significa  
que direitos específicos desse contingente  
populacional precisam ser garantidos.

É preciso destacar que o Estado brasileiro  
não se preparou para o impacto que o 
envelhecimento populacional acarretou nos 
sistemas previdenciário e de saúde, por exemplo. 
Não houve planejamento, de modo que o sistema  
previdenciário, uma espécie de seguro para 
garantir dignidade ao ser humano na velhice, 
corre riscos de continuidade, mantidos os 
parâmetros atuais. Da mesma forma, o sistema  
de saúde apresenta uma dinâm ica incapaz de 
atender às dem andas dos idosos, os quais são  
os principais clientes desse sistema, porquanto  
mais vulneráveis a doenças, inclusive algumas  
próprias dessa fase da vida, como câncer, 
hipertensão, osteoporose, demência, para só 
citar algumas.

Portanto, o impacto que as pessoas que 
acumulam muitos anos provocam na sociedade,  
considerando apenas esses dois sistemas, e 
a necessidade de que os direitos fundamentais  
desse segm ento populacional sejam efetivamente  
garantidos, já se revela suficiente para que se 
perceba a importância da disciplina Direito do  
Idoso.

Vale destacar que o envelhecim ento não é 
um fenômeno estático. Na medida em que as 
condições sociais e econômicas melhoram, as 
pessoas têm oportunidade de viver mais. Caso  
se associem a esses elementos os avanços da 
tecnologia médica em todas as suas dimensões, a 
expectativa de vida pode realmente surpreender. 
É a vitória da vida.

Sendo, portanto, o envelhecimento a 
oportunidade de uma vida mais longa, pode 
ser traduzido como o próprio direito de existir, 
na medida em que viver é ter oportunidade de 
envelhecer. Ora, se é assim, o envelhecimento  
é um direito e, mais do que isso, é um direito  
fundamental, na medida em que se traduz no 
direito à vida com dignidade, o que quer dizer que  
as pessoas não perdem direitos na medida em 
que envelhecem. Pelo contrário, dem andam  mais  
direitos para que possam usufruir plenamente  
o direito à liberdade em todos os aspectos, 
patrimônio do qual nenhum ser humano pode 
abdicar.

Apesar de a expectativa de vida no Brasil 
vir aum entando ano após ano, ainda não estão 
sendo oferecidas condições de vida adequadas  
para os velhos. O processo de envelhecimento  
no país apresenta nuances artificiais, na medida  
em que as pessoas têm suas vidas alongadas  
mais pela universalização da tecnologia médica  
{notadamente do sistema de vacinação, que 
abortou mortes prematuras causadas por 
doenças endêmicas) do que propriamente  
pela experimentação de padrões sociais e 
econômicos de excelência, a exemplo dos países 
desenvolvidos.

Portanto, a ausência de serviços e ações  
específicas e necessárias para a garantia dos 
direitos das pessoas idosas contribui para o 
descrédito da efetividade dos seus direitos, os 
quais estão declarados de forma direta ou indireta, 
em convenções, acordos e tratados internacionais, 
além das previsões constitucionais e legais 
em relação a esse segmento, destacando-se o 
Estatuto do Idoso {Lei n. 10.741/03) [...].

Sendo assim, a garantia dos direitos dos 
idosos no Brasil depende de uma profunda  
com preensão das causas e conseqüências do 
processo de envelhecimento populacional, do 
papel que deve ser reservado aos velhos em 
uma sociedade tecnológica, da necessidade de 
garantir-lhes todos os direitos fundamentais  
inerentes à condição humana, destacando-se  
a necessidade de desenvolver esforços para 
que tenham autonomia o máximo de tempo  
possível, do enfrentam ento de todas as formas de 
violência, por meio da construção de uma rede de 
proteção e defesa dos direitos desse contingente  
populacional.

REFERÊNCIA: Adaptado de RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. D i
re ito  do idoso. Jorna l Estado do D ireito. 42a. ed. Porto A legre, 3 
set. 2014. D isponível em: w w w .estadoded ire ito .com .br. Acessa

do em: 27/06/2015.
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ÍQ Ü E S T A Õ m ______________________________ ______

0  texto discute, p redom inantem ente ,
(A) o crescimento da população e as 

conseqüências negativas para o sistema 
previdenciário  e de saúde do Brasil.

(B) o crescimento da população idosa e a
necessidade de assegurar os d ireitos a essa 
parcela considerável da população.

(C) o crescimento da população idosa e a
necessidade de instituir novas leis, no Estatuto 
do Idoso, como medida urgente a ser tomada 
pelo Estado.

(D) o crescimento da população, no Brasil, como
conseqüência, em primeiro lugar, de políticas 
públicas efic ientes e de avanços na tecnologia 
médica.

(E) o crescimento da população idosa e a
necessidade de inclusão de discip linas em 
programas sociais específ icos como forma 
de refletir e d iscutir  a situação do idoso na 
sociedade.

iQUESTÃOfTn
O texto “Direito do idoso” apresenta  
informações a respeito do envelhecim ento  
popuiacionai e uma reflexão em reiação

rl a  i/ í r tÇ A  q p q i i p  rJí n  aU O tiU U y U V  U V I W VO V Cr 14 t I UILUÕ 11 d

sociedade brasileira. Considerando  
essa afirmação, assinale a alternativa

(A) O aumento considerável da população idosa, 
até 2050, interfere na d inâm ica social mundial.

(B) Os direitos dos idosos se restr ingem às suas 
condições de produção, part ic ipação social, 
econômica e política.

(C) Para enfrentar as m udanças ocorridas no 
s istema previdenciário  e de saúde decorrentes 
do envelhecimento populacional, o Estado 
deveria estar preparado.

(D) Envelhecer com qualidade é um direito do 
idoso, portanto, seria preciso adotar medidas 
práticas para garantir  os direitos fundamenta is 
g pggg contingente da população.

(E) Os direitos dos idosos incluem a proteção 
contra a violência.

IqüêstãòES_______________________ _______
Em “Pelo contrário, dem andam  mais  
direitos para que possam usufruir  
plenamente o direito à liberdade em todos  
os aspectos, patrim ônio do qual nenhum  
ser humano pode abd icar.” , a paiavra em  
destaque se refere

(A) aos bens materia is que as pessoas 
conquistaram e aos quais têm o direito de 
usufru ir na velhice.

(B) aos direitos decorrentes do tempo de serviço 
que as pessoas idosas conquistam ao longo 
dos anos.

(C) ao direito de utilizar o s is tema de saúde 
público, o qual d isponibil iza uma medicina 
preventiva de qualidade, para garantir  uma 
vida saudáve l aos idosos.

(D) ao direito de existir, d ire ito  fundam enta l 
reservado a todo ser humano.

(E) ao direito de l iberdade, em todos os aspectos, 
d ireito esse resultante de outros direitos, 
inclusive o fundamenta l.

IQUESTAOCa_______________________________________
Assinale  a alternativa correta  quanto  ao 
que se afirma, entre os parênteses, a 
respeito  dos m ecanism os de coesão em 
destaque em cada trecho a seguir,

(A) “ Hoje, o enve lhec im en to  se encontra na ordem 
do dia. Os mais importantes ve ícu los de 
com unicação  dão destaque a esse fe nôm eno , 
abordando as suas causas e conseqüênc ias ” 
(re fere-se à “ordem do dia").

(B) “O enve lhec im en to  populacional,
po r tan to , trans fo rm ou-se  em uma questão 
social relevante, uma vez que impacta  
m arcan tem ente  nos destinos da própria 
soc iedade” (pode ser substitu ído, sem 
pre juízo semântico , por "no entanto").

(C) "[...]. Da mesma fo rm a , o s istema de saúde 
apresenta  uma d inâm ica incapaz de a tender 
às dem andas dos idosos [.. . ]” (exprime ideia 
de causa).

(D) " Na medida em aue as cond ições socia is 
e econôm icas melhoram, as pessoas têm 
oportun idade  de viver m ais ” (expressa 
intensidade).

(E) "Portanto, a ausência  de serviços e ações 
específ icas e necessárias para a garantia  dos 
direitos das pessoas idosas contribui para o 
descréd ito  da efet iv idade dos seus direitos

(remete a pessoas idosas).

iQUESTÀOEa  _________________________________
Em “Caso se associem  a esses e lem entos  
os avanços da tecnologia médica em todas  
as suas d im ensões, a expectativa  de vida  
pode realmente surpreend er” , a oração  
subord inada  expressa

(A) finalidade.
(B) causa.
(C) comparação.
(D) condição.
(E) contraste.
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Iq u e s t a o h H _______________________________________
Em “ [...] de m odo que o sistem a  
previdenciário , uma espécie de seguro  
para garantir  d ignidade ao ser hum ano na 
velhice, corre riscos de continu idade  
as v írgulas foram  em pregadas

(A) por haver no período uma explicação 
intercaiada referente a "s istema 
p rev idenc iár io ” .

(B) por haver no período uma oração adverbial 
intercalada com função de ind icar finalidade.

(C) para separar entre si e lementos de mesma 
função sintática.

(D) para ind icar a elipse (omissão) do verbo "é” , 
no primeiro caso, e, no segundo caso, para 
substitu ir a conjunção “e ” .

(E) inadequadamente, pois, a segunda vírgula 
está separando sujeito e verbo, e, no caso da 
primeira vírgula, em seu lugar, deveria  constar 
a conjunção “e ” .

jQUESTÃOÇjg_______________________________________
Em “ O envelhec im ento  populacional, 
portanto, transform ou-se  em uma questão  
social relevante, uma vez que impacta  
m arcantem ente  nos destinos da própria  
soc ied ad e” , o “s e ” em destaque

(A) poderia ser substitu ído pelo pronome “ lhe” .
(B) poderia ser retirado, sem que houvesse 

qua lquer prejuízo s in tá tico-semântico  ao 
período.

(C) encontra-se em posição enclít ica com relação 
à co locação pronominal.

(D) exerce função sintática de suje ito por ser 
pronome reflexivo.

(E) funciona como índice de indeterm inação do 
sujeito.

Iq u e s t a o iü I
Em “Portanto, o impacto aue as pessoas  
que acum ulam  muitos anos provocam  na 
sociedade, considerando apenas esses  
dois s is tem as[. . .]” , o “q u e” em destaque  
exerce a m esm a função do “q u e ” em

(A) “[...] o enve lhec im ento  é um direito e, mais do
que isso, é um direito fundam enta l.” .

(B) “[...] isso significa que d ireitos específ icos
desse contingente  populacional precisam ser 
garantidos.” .

(C) " É preciso destacar que o Estado brasile iro
não se preparou para o impacto

(D) "[...] depende de uma profunda com preensão
das causas e conseqüências do processo de 
enve lhec im en to  populacional, do papel que 
deve ser reservado aos ve lhos .” .

(E) já se revela sufic iente para que se 
perceba a importância  da discip lina Direito do 
idoso .” .

iQUESTÃOriTl _______

Considere o período “ Ora, se um 
contingente  tão grande de pessoas  
passa a ter uma idade a partir da qual é 
caracterizada com o idosa, isso s ignifica  
que direitos específicos desse contingente  
populacional precisam  ser garan tidos” e 
assinale a alternativa correta.

(A) Os termos “é “ , "ca rac te r izada” e " idosa” 
deveriam  estar no plural para concordar com 
"pessoas” .

(B) O verbo “passa” deveria  estar no plural para 
concordar com "pessoas” .

(C) “d ireitos específ icos desse contingente 
populac iona l” é o sujeito do verbo “p rec isam ” .

(D) “d ireitos específ icos desse contingente 
populacional prec isam  ser garan tidos” 
funciona como oração subord inada objetiva 
indireta da oração que lhe é anterior.

(E) “precisam ser ga ran t idos” deveria estar no 
s ingular para concordar com “contingente 
popu lac iona l” .

iQ U ES TAO lfl_______________________________________
Assinale  a alternativa em que todo o 
trecho apresentado está gram aticalm ente  
adequado.

(A) O prefeito e o d ire tor do DEPASA foram 
acom panhar os trabalhos de infraestrutura 
que estão acon tecendo no bairro, onde 
aprove itaram  a ocasião para conversar com 
os m oradores e explicar os serviços que estão 
sendo executados.

(B) O Portal da Am azôn ia  é um dos bairro mais 
antigo e trad ic ional da região do Calafate. 
Com mas de vinte anos de existênsia, foram 
anos e anos conv ivendo com a lama durante 
o inverno.

(C) O programa Ruas do Povo, que em Rio Branco 
é executado atravéz de parceria do governo 
do Estado com a prefeitura, irá pavimentar 
nesse verão tr inta e quatro ruas do bairro.

(D) Em toda a região do Calafate, são sessenta 
e cinco ruas, que está levando qualidade de 
vida aos moradores, como ao seu Idalécio, 
que faz questão de agradecer o trabalho que 
vem sendo realizado no seu bairo.

(E) O prefeito destacou a parceria com o governo 
do Estado para le v a ra  infraestrutura a bairros 
importantes, como o Porta! da Amazônia. 
A lém da pav imentação das ruas, a prefeitura 
segue com a m anutensão viária em diversos 
bairros da cidade.
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L E G I S L A Ç Ã O

iQUESTÃÕtni____________________________________

Acerca dos requisitos básicos
para investidura em cargo púbiico,  
estabelecidos na Lei n° 8.112/90, assinale  
a alternativa correta.

(A) São requisitos básicos para investidura em 
cargo público, dentre outros, gozo dos d ireitos 
polít icos, certidão negativa de débitos e 
aptidão física e mentaí.

(B) A admin istração não pode exig ir exame 
psicotécnico do candidato.

(C) Aos portadores de deficiência, será reservado 
1% (um por cento) das vagas.

(D) Embora não esteja previsto expressam ente  
na Lei n° 8.112/90, a ju r isprudênc ia  admite 
que o edital do concurso estabeleça um 
tempo mínimo de experiência  profissional do 
cand idato  como requisito para a investidura.

(E) Em hipótese alguma, o edital pode exig ir 
altura mínima do candidato, pois se trata 
de requisito preconceituoso, sem que haja 
qua lquer pecu liaridade no serviço público que 
o justif ique.

Í Q U E S T A O f l n ___________________________ _ _ _

No tocante às proib ições do serv idor
púbiico, previstas na Lei n° 8.112/90,
assinale a alternativa correta.

(A) É proib ido ao servidor se manter chefe de 
parente de quarto grau.

(B) O serv idor nao pode ser gerente de sociedade
privada, exceto se já era gerente da sociedade
antes da investidura no cargo.

(C) É proibido ao serv idor com eter a outro 
serv idor atribuições estranhas ao cargo que 
ocupa, exceto em situações de emergência  e 
transitórias.

m \  f  proibido ao servidor recusar fé a documento
público, exceto se autorizado pelo seu chefe.

(E) É proib ido ao servidor, em regra, fi l iar-se a
partido político.

iQUESTAOie____________________________ _ _ _

Em relação ao processo adm inistrativo,  
discip linado na Lei n° 9 .784/99, assinale a 
alternativa correta.

(A) A Lei n° 9.784/99 também se aplica aos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judic iário  
da União, quando no desem penho  de função 
administrativa.

(B) À decisão administrativa, não cabe o recurso, 
mas o interessado sempre poderá questioná- 
la no Poder Judiciário.

(C) A adm in is tração pode revogar seus atos, 
se inoportunos ou inconvenientes, mas a 
anu lação do ato só pode se r fe i ta  por sentença 
judicia l.

(D) Concluída a instrução de processo 
admin istrativo, a Adm in is tração tem o prazo de 
até tr inta d ias para decidir, sem possib i l idade 
de prorrogação desse prazo.

(E) Os Poderes Legis la tivo e Judiciário, que são 
independentes, têm regras próprias para o 
processo admin istrativo, não se suje itando, 
em qua lquer hipótese, à Lei n° 9.784/99, que 
se apíica apenas ao Poder Executivo.

iQUESTÀOEfll________ ___ __________________________
Assinale  a alternativa correta em relação  
à jurisprudência  atuai a respeito da 
im probidade adm inistrativa  (Lei n° 
8.429/92).

(A) O STF já decidiu, de forma defin it iva e 
vincuíante, que todos os agentes políticos, 
ind is t intamente, subm etem -se  à Lei de 
im prob idade Administrativa.

(B) A apíicação das sanções previstas na Lei de 
im prob idade deve ser cumulativa, ou seja, 
todas as sanções previstas para o ato devem 
ser, necessariamente, aplicadas.

(C) Ainda que a Lei mencione a h ipótese de culpa, 
os Tribunais pátrios afirmam com frequência  
que essa previsão é inconstituc ional e que a 
improb idade só se caracteriza  na presença de 
dolo e má-fé do agente público.

(D) A Lei de Im probidade retroage para fatos 
ocorridos antes de sua vigência.

(E) Antes de propor Ação Civil Pública, o 
Min istério  Público deve, necessariamente, 
instaurar Inquérito Civil para apurar os fatos.

ÍQUESTÁQgffa____________________________________

É ato de im probidade adm inistrativa  que  
causa prejuízo ao erário

(A) receber, para si ou para outrem, dinheiro, 
bem móvel ou imóvel, ou qua lquer outra 
vantagem  econôm ica, direta ou indireta, a
título de comissão, percentagem, gratif icação
ou presente  de quem tenha interesse,
direto ou indireto, que possa ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente
das a tribuições do agente público.

(B) perceber van tagem  econômica, direta ou
indireta, para facilitar a aquis ição, permuta 
ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a 
contra tação de serv iços peías entidades
referidas no art. I o, da Lei n.° 8.429/92, por 
preço superio r ao va lo r de mercado.

(C) perceber van tagem  econômica, direta ou
Indireta, para facilitar a alienação, permuta ou
locação de bem público  ou o fo rnec im ento  de
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serviço por ente estatal por preço in fer io r ao 
va lo r de mercado.

(D) utilizar, em obra ou serv iço particular, 
veículos, máquinas, equ ipam entos  ou 
materia l de qua lquer natureza, de propriedade 
ou à d isposição de qua lquer das entidades 
m encionadas no art. 1o da Lei n.° 8.429/92, 
bem como o trabalho de serv idores públicos, 
em pregados ou terceiros, contra tados por 
essas entidades.

(E) permitir  ou facilitar a aquis ição, permuta ou 
locação de bem ou serviço por preço superior 
ao de mercado.

iQUESTAOm_____________ ___ _____________

Em relação a Recurso Contra Expedição de 
Diplom a, regulado no Reg im ento  Interno  
do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, 
assinale  a alternativa correta.

(A) O Recurso Contra a Expedição de Diploma 
será interposto no prazo de quinze dias da 
sessão de dip lomação.

(B) Caberá Recurso Contra Expedição de 
Diploma nos casos de ine leg ib il idade ou 
incompatib i l idade de candidato, errônea 
interpretação da lei quanto  à ap licação do 
s is tema de representação proporcional, 
erro de direito ou de fato na apuração 
final, quanto à determ inação do quocieníe 
ele itoral ou partidário, contagem  de votos 
e c lassif icação de candidato, ou a sua 
contemplação sob determ inada legenda e 
concessão ou denegação de d ip loma em 
manifesta  contrad ição com a prova dos autos, 
na hipótese do art. 222 do CE.

(C) Têm legitim idade para propor o Recurso 
Contra a Expedição de Diploma somente  o 
M in istério  Público Eleitoral.

(D) Não cabe Recurso Contra a Expedição de 
D iploma de vice-prefeiío.

(E) Enquanto a Justiça Eleitoral não dec id ir  o 
Recurso Contra a Expedição do Diploma, 
o d ip lom ado ficará impedido de exercer o 
mandato.

iQUESTÃOlÜi_______________________________________
C onform e o Código de Ética do Tribuna!  
Regional Eleitoral do Acre, é direito dos 
servidores

(A) traba lhar em ambiente  sofisticado.
(B) ser tratado com equidade nos s is temas de 

avaliação e reconhecim ento de desem penho  
individual, remuneração, p romoção e lotação, 
podendo a adm in istração, se o caso exig ir 
sigilo, l imitar o acesso às informações.

(C) part ic ipar de a tiv idades de capac itação e 
tre inam ento  necessários ao desenvo lv im ento  
profissional, devendo ele próprio custear as 
respectivas despesas.

(D) recusar-se a cumprir  o rdem  do superior 
h ierárquico direto no que diz respeito à regras 
de processo, quando a respeito do assunto 
houver controvérs ia  ju r isprudencia l atual.

(E) ser c ientif icado, ainda que informalmente, 
prévia e d ire tamente, sobre exoneração de 
cargo em com issão ou dispensa de função 
comissionada, bem como de a lteração de sua 
lotação.

I N F O R M Á T I C A

iQUESTAOCn
O sistem a operacional Linux é um sistema  
m uitiusuário  e multitarefa. Ele possui 
diversos diretórios que organizam os 
seus arquivos. Um dos diretórios mais  
im portantes  é o “/e tc” , cuja função é 
arm azenar os

(A) d ispos it ivos aos quais o s istema tem acesso.
(B) arquivos de configuração do sistema.
(C) documentos, inclu indo informação útil sobre o

Linux.
(D) arquivos executados automaticamente  pelo 

s istema.
(E) p rogramas vo ltados aos usuários do sistema

em geral.

Iq ü e s t ã o íTI
Um usuário do MS-Exce! 2010 ou superior, 
português - Brasil, necessita referenciar a 
célula B5 da planilha 2, "Plan2", na célula  
A3 da planilha 1, “P l a n l O  com ando  
correto a ser d ig itado pelo usuário para a 
criação dessa referência  é

(A) -P !an2 !B5P lan1  !A3
(B) -P ía n2 !B 5  + A3
(C) - P la n l  IA3
(D) -P !a n2 !B 5
(E) - P la n l  IA3ÍB5

i Q U E S T Ã O F Ü I __
Um usuário  necessita de uma aplicação  
para cadastrar rap idam ente  seus clientes. 
Existe uma ferram enta  do MS-Office  
Professional que permite a criação de uma 
base de dados e de aplicações com essa  
finalidade. Esse program a denom ina-se

(A) MS-Access.
(B) MS-Excel.
(C) MS-Word.
(D) MS-Wri ter.
(E) MS-Calc.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

ÍQ UESTAÕ f^_________________ ____________________

O que é considerado propaganda eleitoral 
antecipada?

(A) Entrevista, em programas de rádio, dada por 
pré-candidatos, com exposição de p lata formas 
e pro jetos políticos.

(B) D ivu lgação de a tiv idades realizadas em 
encontros fechados nos quais fo ram  discutidas 
as a lianças partidárias v isando às eleições.

(C) D ivu lgação de prévias partidárias nas redes 
sociais.

(D) Convocação, por parte dos Presidentes 
da Câmara dos Deputados, de redes de 
radiofusão para d ivu lgação de atos que 
denotem propaganda polít ica.

(E) Posic ionamento pessoal sobre questões 
polít icas nas redes sociais.

jQUESTÀOggl
Em relação às eleições, assinale a
« i 4 - « « 4 - : ~C I I L C I  1 1 Cl L I V Cl L > U I 1  C L d .

(A) Nas e le ições proporcionais, os únicos
votos cons iderados válidos sãu os dados a 
cand idato  regularmente inscrito.

(Es) Será considerado eleito, o candidato  a
Governador que obtiver a maioria absoluta 
dos votos, computando os nulos, mas não os 
brancos.

(C) São realizadas e le ições s imu ltâneas para
Presidente u ove rn a u o r
e V ice -G overnador de Estado e do Distrito 
Federal, Senador e Vereador.

(D) Para o ele itor que deixar de votar e não se 
jus t if icar perante o juiz eleitoral, em até quinze 
dias após a realização da eleição, incorrerá 
multa de dez a vinte por cento sobre o salário-
r r \  i i r r \  ^  1' Q f t í S p i  i i 1 1 1  1 1 1  I e ü u  t u y  i u u ,

(E) Se, antes de realizado o segundo turno, 
ocorrer morte, desistência ou impedimento 
legai do candidato, convocar-se-á, dentre os 
remanescentes, o de maior votação.

lQ U E S T À O F % 1    ________________________

Os requisitos para adm issão do registro  
do estatuto de partido político de caráter  
nacional são:

(A) comprovar o apo iamento de eleitores 
correspondente  a, peio menos, 0,5% dos 
votos totais dados na últ ima e le ição para 
Presidente, d is tribuídos por 1/3 (um terço), ou 
mais, dos Estados com um mínimo de 0,1%

do e le itorado que haja votado em cada um 
deles

(B) comprovar o apo iamento de ele itores não 
f i l iados a partido político, co rrespondente  a, 
pelo menos, 0,5% dos votos dados na últ ima 
ele ição geral para a Câmara dos Deputados, 
não computados os votos em branco e nulos, 
d is tr ibuídos por 1/3 {um íerço), ou mais, 
dos Estados, com um mínimo de 0,1% do 
e le itorado que haja votado em cada um deies.

(C) com provar o apo iam ento  de e le itores
correspondente  a, pelo menos, 0,1 % dos 
votos totais dados na últ ima e le ição para a 
Câmara dos Deputados, d is tr ibuídos por 1/5 
(um quinto), ou mais, dos Estados, com um 
mínimo de 1% do e le itorado que haja votado 
em cada um deles.

(D) com provar o apo iamento de ele itores não
fil iados a partido polít ico, co rrespondente  
a, pelo menos, 0,5% dos votos dados na 
últ ima e le ição geral para Presidente, não 
com putados os votos em branco e nulos, 
d is tr ibuídos por 1/5 (um quinto), ou mais, dos 
Estados, com um mínimo de 1% do e le itorado 
que haja votado em cada um deles.

(E) com provar o apo iam ento  de e le itores não
fil iados a partido político, correspondente  
a, pelo menos, 0.1% dos votos totais dados 
na últ ima ele ição geral para a Câmara dos 
Deputados d is tr ibuídos por 1/3 (um terço), ou 
mais, dos Estados, com um mínimo de 1% dn
SI t r k̂ e"l o  n i iQ h m n w n M d n  nrvi /*■■> '_,i c-J o mkvi ^  QI Q ̂

j 1 i w  i auO no jo  v w  tauvj Ucauç* Uím ucíítío.

[QUESTÃ5E3
A Lei 9.504/97 determ ina que as emissoras  
de rádio e de te ievisão e os canais de 
te levisão por assinatura m encionados na 
lei reservarão, nos quarenta e cinco dias  
anteriores à antevéspera das eleições, 
horário destinado à d ivulgação, em rede, 
da propaganda eieitorai gratuita. Em 
relação ao assunto, é correto afirm ar que a 
propaganda será feita

(A) na e le ição para Presidente da República às 
segundas, quartas e sextas-fe iras das sete 
horas às sete horas e vinte e c inco minutos e 
das doze horas às doze horas e vinte e cinco 
minutos, no rádio.

(B) nas e le ições para Deputado Federal às terças 
e quintas-fe iras e aos sábados das treze 
horas às treze horas e vinte e c inco m inutos e 
das vinte horas e tr inta minutos às vinte horas 
e cinqüenta e cinco minutos, na televisão.

(C) nas e le ições para Governador de Estado e 
do Distrito Federal às segundas, quartas e 
sextas-fe iras das treze horas e vinte e cinco 
m inutos às treze horas e cinqüenta minutos e 
das vinte horas e c inqüenta  e cinco m inutos 
às vinte e uma horas e vinte minutos, na 
televisão.
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(D) na e le ição para Senador, às segundas, quartas 
e sextas-fe iras das sete horas e quarenta  
minutos às sete horas e c inqüenta  m inutos e 
das doze horas e quarenta  minutos às doze 
horas e c inqüenta  minutos, no rádio, nos anos 
em que a renovação do Senado Federal se 
der por 1/3 (um terço).

(E) nas e le ições para Prefeito e V ice-Pre fe ito  às 
terças e qu in tas-fe iras e aos sábados das 
treze horas às treze horas e tr inta minutos e 
das vinte horas e tr inta m inutos às vinte e uma 
horas, na te levisão.

iq u e s t à o f H  _________________________________
Em relação às regras específicas para 
o registro de candidatos, assinale  a 
alternativa correta.

(A) Os cand idatos podem concorrer à ele ição 
estando l igados a um partido ou de maneira 
independente.

(B) É permit ido o registro em mais de uma 
circunscrição, contanto que seja para cargos 
diferentes.

(C) Após a rea lização do registro, o candidato  
não pode requerer o cance lam ento  de seu 
registro.

(D) O registro só pode ser feito pessoa lm ente  
pelo candidato.

(E) O registro dos candidatos a vereador, prefeito 
e v ice-pre fe ito  deve ser rea lizado nos Juízos 
Eleitorais.

IQUESTÀOEE3_______________________________________
Referente ao transporte  gratu ito  de
eleitores, assinale a a lternativa  correta.

(A) É sempre  proibido.
(B) É permit ido apenas na véspera  das eleições.
(C) É realizado pela Justiça Eleitoral em

zonas rurais com ve ícu los e em barcações 
pertencentes à União, Estados, Territórios e 
Municíp ios ou particulares, quando fo r  o caso.

(D) No dia das eleições, todos os transportes
reguiares que ligam as áreas rurais às zonas
ele itora is  serão gratuitos.

(E) É permit ido em zonas  rurais e em com unidades 
de dif ícil acesso, quando realizado por partidos 
políticos, com dinheiro próprio e declarado 
nos gastos do partido.

(B) o transcurso de, pelo menos, um ano do 
a lis tamento  ou da últ ima transferência.

(C) a residência mínima de três meses no novo 
dom ic il io , declarada, sob as penas da lei, pelo 
próprio eleitor.

(D) não ter faltado, sem just if icativa, à convocação 
de mesário nas ú lt imas duas eleições.

(E) a prova de quitação com a Justiça Eleitoral.

Iq u e s t a o EEI ________
A propaganda eleitora! na internet, 
regulada pela Lei n°12.034/2009, admite  
que

(A) é permitida a p ropaganda eleitoral paga, 
desde que anunc iado que se trata de uma 
public idade.

(B) é permitida a ve icu lação de propaganda
eleitoral em sítios de pessoas juríd icas com 
fins lucrativos, quando de forma gratuita.

(C) é permitida a ve icu lação gratuita  de propaganda 
ele itoral em sítios oficia is ou hospedados por 
órgãos ou entidades da adm in istração pública 
direta ou indireta, com espaço e repetições 
defin idas de maneira proporc ional ao tempo 
de ve icu lação na televisão.

(D) é permitida a livre escolha do provedor
de serviço de internet, podendo estar
estabelecido em qua lquer país.

(E) é permitida a ve icu lação de propaganda
eleitoral em sítios de m ensagens instantâneas 
e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou 
editado por candidatos, partidos ou coligações 
ou de iniciativa de qua lquer pessoa natural.

íq u e s t ã o EH_______________________ _______ ___

São exigências para a transferênc ia  de 
títu lo eleitoral (excluídos os casos de 
transferênc ia  ou rem oção de serv idor  
público civil, militar, autárquico  ou de 
m em bro de sua família), EXCETO:

(A) o receb im ento  do pedido no cartório e leitoral 
do novo domicílio  no prazo estabe lec ido  pela 
leg is lação vigente.
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iQUESTÀOBa
Se um candidato, partido ou coligação  
for atingido por conceito, imagem ou 
afirm ação caluniosa, d ifamatória, injuriosa  
ou sabidam ente inverídica, é assegurado  
a eie o direito de resposta. Referente ao 
assunto, assinale a alternativa correta.

(A) O prazo para o pedido do direito de resposta 
à Justiça Eleitoral é de quarenta e oito horas, 
contadas a partir da ve icu lação da ofensa em 
programação normal das em issoras de rádio 
e te levisão e em órgão da imprensa escrita.

(B) Em ofensa veicu lada em órgão da imprensa 
escrita, o ofendido deverá primeiramente 
entrar com um habeas data contra a entidade 
veicu ladora da ofensa, para que o materia l 
impresso seja d ire tam ente enviado à Justiça 
Eleitoral. Após o encam inhamento, deverá 
entrar com o pedido nominal.

(C) Em ofensa veicu lada no horário eleitoral 
gratuito, se o o fendido uti lizar o tempo 
concedido e não responder aos fatos 
ve icu lados na ofensa, terá subtraído tempo 
idêntico do respectivo programa eleitoral.

(D) Em ofensa veicu lada na internet, a resposta 
ficará d isponível por tempo idêntico ao da 
m ensagem  considerada ofensiva.

\ 1— } U U C i L res
possuem tram itação preferencia l em relação 
aos demais processos cm  curso na Justiça

I n s f r i r n  |
U -lO t L ^ l U l *

Os partidos e coligações têm o direito  
de fiscalizar todas as fases do processo  
de votaçao, apuraçao e processam ento  
eletrônico da totalização dos resultados. 
Referente ao assunto, é correto afirm ar que

(A) no dia da e le ição será realizada, por
amostragem, auditoria de verif icação do 
func ionamento das urnas eletrônicas, através 
de votação paralela, na presença dos fiscais 
dos partidos e co ligações

(B) cada partido ou coligação tem direito a indicar
ao c redenc iam ento  para a Justiça Eleitoral, 
no máximo, cinco fiscais por seção eleitoral.

(C) não é permitido que um fiscal seja nomeado 
para mais de uma Seção Eleitoral.

(D) os partidos e co ligações têm direito a
acom panhar determ inadas etapas da eleição, 
mas estão impedidos de contratar empresas 
externas de auditoria de sistemas.

(E) os boletins de urna serão entregues aos
partidos e co ligações pela Justiça Eleitoral, 
ficando proibido o contato entre os fiscais e 
delegados de partido e o Presidente da Mesa 
Receptora.

Iq u e s t ã õ EDI
Para evitar vantagens dos agentes públicos  
em função do cargo em cam panhas  
eleitorais,

{A) é proib ido ao cand idato  com parecer à
inauguração de obras públicas desde o 
lançamento de sua campanha.

{B) é permit ido apenas ao Presidente da
República fazer o uso de transporte  oficiai de 
maneira gratuita em cam panha eleitoral.

(C) é vedado qua lquer tipo de nomeação para 
cargos do Poder Judic iário  nos três meses 
que antecedem  o pleito.

(D) na realização de inaugurações, fica proibida 
a contratação de shows artís t icos pagos com 
recursos públicos nos três meses anteriores 
às eleições.

(E) a polít ica de d istribu ição gratuita de bens, 
por parte da Adm in is tração Pública, não se 
altera em ano eleitoral, v isto que jã obedece a 
riqorosos contro les internos.

Iq u e s t á o E E ! ___________________________________
Referente às infrações penais e leitorais, é 
correto afirm ar que

(A) a função de polícia, em matéria eleitoral, recai 
sobre a Polic ia  Estadual, que a exercera com 
prioridade sobre suas a tr ibu ições rêgülaresc :

(R) a p ó s fé n é h ida a n o t í n i a - r: r i rn e o .J1.1 í /  o EI e i L o f a í,
ju lgando a incompetênc ia  deía, dete rm inara  o 

e u a rquivame n t ô r ^
(C) não há possib il idade de prisão por f lagrante 

delito em matéria de direito eleitoral.
(D) o preso por crime ele itoral será defendido, 

necessariamente, pela Defensoria  Pública, 
o Juiz Eleitoral poderá, em caso de pnsão em 
flagrante, relaxar a prisão ilegal, conceder 
liberdade provisória ou converte r a prisão em 
flagrante em preventiva.

/n:\ 
\ /

IQUESTÀO E
São considerados inelegíveis para Vice-  
Presidente e Presidente da República,  
EXCETO:

(A) os Prefeitos, até seis meses depois de 
afastados defin it ivam ente  de seus cargos.

(B) os que, em estabe lec im entos de crédito, 
f inanciamento ou seguro, que tenham  sido 
ou estejam sendo objeto de processo de 
l iquidação jud ic ia l ou extra judicia l, hajam 
exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à 
respectiva decretação, cargo ou função de 
direção, adm in is tração ou representação, 
enquanto não forem exonerados de qua lquer 
responsabilidade.

(C) os que forem demit idos do serviço público 
em decorrência  de processo adm in istrativo  
ou judic ia l, pelo prazo de 12 (doze) anos,
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contado da decisão, salvo se o ato houver sido 
suspenso ou anu lado pelo Poder Judiciário.

(D) os que forem condenados, em decisão
trans itada  em ju lgado  ou proferida por órgão 
jud ic ia l colegiado, desde a condenação  até o 
transcurso  do prazo de 8 (oito) anos após o 
cum prim ento  da pena, pelos cr imes contra a 
d ignidade sexual.

(E) os que tenham, dentro  dos 4 (quatro)
meses anteriores ao pleito, ocupado cargo 
ou função de d ireção, adm in is tração ou
representação em entidades representa tivas 
de classe, mantidas, total ou parcia lmente, 
por contr ibu ições impostas pelo poder Público 
ou com recursos a rrecadados e repassados 
pela Previdência Social.

(D) A multa poderá ser aum entada em até dez 
vezes, caso o infrator seja reincidente.

(E) A cobrança jud ic ia l da dívida será feita por 
ação executiva na forma prevista para a 
cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, 
correndo a ação perante os ju ízos eleitorais.

iQUESTAOfcH______________________________________
A pena para o ato de falsificar, no todo ou 
em parte, docum ento  particu lar ou alterar  
docum ento  particular verdadeiro , para fins 
eleitorais, é de

(A) rec lusão de dois a seis anos e pagam ento de 
15 a 30 dias-multa.

(B) detenção de três meses a um ano e pagamento 
de 5 a 20 d ias-multa.

(C) reclusão de até três anos e pagam ento de 3 a 
15 dias-multa.

(D) reclusão de até c inco anos e pagam ento  de 3 
a 10 dias-multa.

(E) detenção de até seis meses ou pagam ento de 
90 a 120 d ias-multa.

Iq u e s t a o ETH_______________________________________
A pena por injuriar a lguém , na propaganda  
eleitoral, o fendendo-lhe  a d ignidade, será  
aum entada em um terço quando a injúria

(A) for cometida na presença de várias pessoas.
(B) for cometida por motivo ilegítimo.
(C) for cometida em propaganda de cand idato

que esteja concorrendo ao mesmo cargo.
(D) for cometida por motivo fútil.
(E) o fender a vida pessoa! de um funcionário  

público.

Iq u e s t a o ETS _ _ ____ _____ ______
Assinale  a a lternativa  correta referente  
às normas para a im posição e cobrança  
de muitas e leitorais, salvo em casos de 
condenações crim inais.

(A) O valor da multa é fixo, não havendo arbitramento 
em relação à condição econômica do eleitor.

(B) Caso findo o prazo de pagam ento  de 15 
(quinze) dias, a multa será cons iderada  dívida 
líquida e certa, para efeito de cobrança do 
Supremo Tribunal Eleitoral (TSE).

(C) É permitido recurso de ofício.
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ÍQÜESTÀOKyg__________
Os Tribunais

(A)

(B)

Regionais Eleitorais  
com por-se-ão:
S. de três ju izes, dentre os desembargadores 
do Tribunal de Justiça;
il. de três ju izes  de direito, escolhidos pelo 
Tribunal de Justiça;
ill. de um juiz do Tribuna! Regional Federal 
com sede na Capital do Estado ou no Distrito 
Federal, ou, não havendo, de juiz federal, 
escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal 
Regional Federal respectivo;
IV. por nomeação, pelo Presidente da
República, de quatro ju izes  dentre seis 
advogados de notável saber juríd ico e
idoneidade morai, ind icados pelo Tribunal de 
Justiça.

í. de um ministro, dentre os ativos do Supremo 
Tribunal de Justiça;
íl. de três juizes, dentre os desembargadores 
do Tribuna! de Justiça;
IN. de três ju izes  de direito, escolhidos pelo 
Tribunal de Justiça;
IV. por nomeação, pelo Presidente da
República, de dois ju izes  dentre seis
advogados de notável saber juríd ico  e

rY'» n rn l r \A ln  T r ik i  o.) \ _4 ^  ) I O I  U  Ü U  O  > ! ! l _ S ! C 4 ! } t U U f U O U U O  I I l U U I  l O t  M  O

■■ J u s t iç a i

/n\ <c\ r l  «A: r  11 i í "t rv a
U V /  u u i o dentre emb

ao ^nounar de j u s t i ç a r
IS. de dois ju izes  de direito, escolhidos pelo
Tribunal de Justiça;
I! 1. de um juiz do Tribunal Regional Federai 
com sede na Capital do Estado ou no Distrito

edc ou, havendo, de juiz federal,

(D)

escolhido, em qua lquer caso, pelo Tribunal 
Regional Federai respectivo; 
iV. por nomeação, pelo Presidente da 
República, de dois ju izes  dentre seis 
advogados de notávei saber juríd ico e 
idoneidade morai, indicados pelo Tribunal de

I. de um ministro, dentre os ativos do Supremo 
Tribunal de Justiça;
II. de dois ju izes, dentre os desembargadores 
do Tribuna! de Justiça;
líí. de três ju izes  de direito, escolhidos pelo 
Tribunal de Justiça;
IV. de um juiz do Tribunal Regional Federai 
com sede na Capital do Estado ou no Distrito 
Federai, ou, não havendo, de juiz federai, 
escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal 
Regional Federal respectivo;
V. por nomeação, pelo Presidente da 
República, de dois ju izes dentre seis 
advogados de notável saber juríd ico  e 
idoneidade morai, indicados pelo Tribunal de 
Justiça.

(E) 1. de dois ju izes, dentre os desem bargadores
do Tribunal de Justiça;
Sl.de dois ju izes  do Tribuna! Regional Federal 
com sede na Capital do Estado ou no Distrito 
Federal, ou, não havendo, de juiz federal, 
escolhido, em qua lquer caso, pelo Tribunal 
Regional Federal respectivo;
III, por nomeação, pelo Presidente da 
República, de três ju izes dentre seis 
advogados de notável saber ju ríd ico  e 
idoneidade moral, ind icados pelo Tribunal de 
Justiça.

iQUESTÃOjffil
Referente à prom oção e d ifusão da 
partic ipação política fem inina, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que  
aponta a(s) corretas(s).

I, O tem po mínim o ded icado às 
m ulheres na propaganda partidária é 
de 10%.

ii. E obrigatória a criação e m anutenção  
de program as de prom oção e d ifusão  
da partic ipação política das mulheres  
com recursos oriundos do fundo  
partidário, observado o  m ínim o de  
5% do total.

de 'Oacla parti d o .■■■: o u ■, ■ colígaçao; utivc t «s 
preencher o mínimo de 40% e o 
m áxim o de 60% para cand idaturas  
de cada sexo para o registro de 
candidatos para a Câmara dos  
Deputados. Câmara Legislativa,  
Assem bieias  Legislativas e Câm aras  
Municipais.

(A) Apenas I.
(B) Apenas Síl.
(C) Apenas S e II.
(D) Apenas l! e III.
(E) Apenas I e ii!.

iQUESTÃOggg____
O prazo, anterior ao pleito, de 
desincom patib il ização do A uditor Fiscal da 
Receita Federa! para d isputar o cargo de 
G overnador e V ice-G overnador é

(A) 3 meses.
(B) 4 meses.
(C) 6 meses.
(D) 1 ano.
(E) a partir do registro da candidatura.
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Iq u e s t ã o ES_________________________ _ _ _ _ _ ____
De acordo com a Lei C o m plem entar  135/10  
(Lei da Ficha Limpa), são inelegíveis, para  
qualquer cargo, os que forem condenados,  
em decisão transitada em ju lg ad o  ou 
proferida por órgão colegiado da Justiça  
Eleitoral, por corrupção eleitoral, pelo  
prazo de 8 (oito) anos a contar da data

(A) da eleição.
(B) da dec isão  transitada em ju lgado.
(C) do ilícito praticado.
(D) do térm ino do mandato, no caso dos eleitos.
(E) da decretação de ine legib il idade.

i Q U E S T À O E g ________________________________
A Lei n° 9.504/97 (e a lterações posteriores),  
que regula a arrecadação  e a aplicação  de 
recursos nas cam panhas eleitorais, define  
que

(A) o l imite para gastos com aluguei de veículos 
autom oto res  é de 20% {vinte por cento) do 
total gasto na campanha.

(B) os comitês f inance iros dos partidos deverão 
ser reg istrados antes da esco lha  dos 
candidatos.

(C) as doações e contr ibu ições de pessoas fís icas 
ficam lim itadas em 5% {cinco por cento) dos 
rend im entos brutos auferidos no ano anterior 
à e leição.

(D) a realização de pesquisas pré-e le itora is  não é 
cons iderada  um gasto eleitoral.

(E) é vedada a realização de gastos não 
reem bolsados por eleitores.

ÍQUÉSTÀOES____________________________ __
A expedição de d ip lom a aos eleitos para 
cargos municipais  com pete

{A) ao Tribunal Superior Eleitoral {TSE).
{B) ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).
(C) ao Prefeito.
(D) à Câmara de Vereadores.
(E) às Juntas Eleitorais.

Iq u e s t a o ESI______________________________________
De acordo com a Lei 9.504/97, as 
reclam ações referentes às eleições  
federais  devem dirigir-se

{A) aos Juízes Eleitorais.
(B) aos Tribunais Regionais Eleitorais.
(C) ao Tribunal Superio r Eleitoral.
(D) ao Min istério  Público.
(E) às Juntas Eleitorais.

iQUESTÀOEfl______________________________________
Referente aos ju ízes dos Tribunais  
Eleitorais, assinale  a alternativa correta.

{A) Salvo motivo just if icado, servirão por quatro 
anos com possib il idade de prorrogação por 
período igual.

(B) Não podem servir na mesma c ircunscrição 
ju ízes que possuam parentes até segundo 
grau de polít icos eleitos, mesmo que estes 
parentes não sejam candidatos a cargo 
efetivo.

(C) Servirão obriga tor iam ente  por dois anos, sem 
possib il idades de serviço consecutivo.

(D) É descontado o período de afastamento por 
férias no cálculo do tempo de serviço.

(E) Da homologação da respectiva convenção 
partidária até a apuração final da eleição, 
não poderá servir como juiz nos tr ibunais 
ele itora is o cônjuge de candidato a cargo 
eletivo registrado na circunscrição.

iQUESTÀOEg_______ _____________________________

Referente à com posição do Tribunal 
Superior Eleitoral, assinale a alternativa  
correta.

(A) O TSE é composto, no mínimo, por 3 {três) 
ju ízes dentre os M inistros do STF, 2 (dois)
juízes dentre os M inistros do STJ, 2 (dois)
juízes dentre 6 (seis) advogados de notável 
saber ju ríd ico  e idoneidade moral, todos
eleitos mediante votação secreta.

(B) O TSE é composto, no mínimo, por 3 (três) 
ju ízes dentre os M in is tros do STF, 2 (dois)
ju ízes dentre os M inistros do STJ, 2 (dois)
ju ízes dentre 6 (seis) advogados de notável 
saber ju r íd ico  e idoneidade moral, todos
eleitos mediante votação aberta.

(C) O TSE é composto, no mínimo, por 3 (três) 
ju izes  dentre os M inistros do STF, 2 (dois)
ju ízes dentre os M inistros do STJ, 2 (dois)
juízes dentre 6 (seis) advogados de notável 
saber ju ríd ico  e idoneidade moral, sendo
estes últ imos indicados pelo STF.

(D) O TSE é composto, no mínimo, por 3 (três) 
juízes dentre os M inistros do STF, 2 (dois)
ju ízes dentre os M inistros do STJ, 2 (dois)
ju ízes dentre 6 (seis) advogados de notável 
saber ju ríd ico  e idoneidade morai, sendo
estes ú lt imos indicados pela OAB.

(E) O TSE é composto, no mínimo, por 3 (três) 
ju ízes dentre os M inistros do STF, 2 (dois)
ju ízes dentre os M inistros do STJ, 2 (dois)
ju ízes dentre 4 (quatro) membros do Ministério 
Público Federal, sendo estes últ imos indicados 
pelo Presidente da República.
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ÍQUESTÃÕÜ
Referente às m udanças instituídas pela 
Lei 11.300/2006, conhecida como Lei 
da Minirreforma Eleitoral, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que  
aponta a(s) correía(s).

i. Proibição da realização de show m ício  
para a prom oção de candidatos.

li. Proibição da distribuição de bens 
materiais, com o cam isetas e bonés, 
que possam proporcionar vantagens  
ao eleitor.

!!!. Proibição da propaganda de boca de 
urna.

(A) Apenas II.
(B) Apenas 1 e II.
(C) Apenas í e III.
(D) Apenas II e 111
(Ej I, II e III.

[ÕÜÉSTÀÕEa______________________________________
É possíve! o registro de candidato com

(A) variação nominal irreverente.
/ D  1 n n r t  « n  r n  n ̂t_j j  I W.

(C) vanação nominal ridícula.
(D) variação nominal que atente ao pudor.
(Ei) a vanaçao nominal qus optar, mesmo que

: estabe ieça  dúv ida :-quanto á sua identidade.

iQUESTÀOEg
É permitido, aos agentes públicos, fazer,
MO b l lb U I lb b l iy d V  u v  ptt^iLÜ,

(A) revisão gerai da remuneração dos servidores 
públicos que não exceda a recomposição da 
perda de seu poder aquisit ivo ao longo do ano 
da eleição, até os 181 dias antes das ele ições 
e após a posse dos eleitos.

(B) revisão geral da remuneração dos servidores
hl ii^nc m io  npn pynprla  p ro/^nm nnc i/^p n rlpi IUU CAvyCvíVJ C* i wnjuii ij^u iJ iyO w  uQ

perda de seu poder aquisit ivo ao longo do ano 
da eleição, até os 181 dias antes das ele ições 
e após a d ip lomação dos eleitos.

{C) revisão geral da remuneração dos servidores 
públicos que não exceda a recomposição da 
perda de seu poder aquisit ivo ao longo do ano 
da eleição, até os 181 dias antes das ele ições 
e após o dia subsequente  ao segundo turno 
das eleições.

(D) qualquer revisão qeral da remuneração dos 
serv idores públicos, até os 181 dias antes 
das e le ições e a partir do dia subsequente ao 
segundo turno das eleições.

(E) qualquer revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos, até os 1 81 dias antes das 
e le ições e após a d ip lomação dos eleitos.

ÍQÜÊsfÁõEa
Referente à fusão e à incorporação  de 
partidos, assinale a alternativa correta.

(A) Somente será admit ida a fusão ou 
incorporação de partidos polít icos que tenham  
obtido o registro defin it ivo do Tribunal Superior 
Eleitoral há, pelo menos, um ano.

(B) No caso de incorporação, os órgãos de d ireção 
dos partidos e laborarão pro jetos comuns de 
estatuto.

(C) O partido que se fundir a outro terá o seu 
registro cance lado jun to  ao Ofício Civil e ao 
Tribunal Superior Eleitoral.

(D) A d istr ibu ição dos recursos do Fundo Partidário 
para a e le ição seguinte à incorporação será 
proporcional ao partido incorporador.

{E) O partido que está sendo incorporado deverá 
deliberar a respeito da adoção do estatuto  
de outra agrem iação por maioria  de 2/3 (dois 
terços).

[QÜESTÀOj
No que se refere às C oligações Partidárias,  
assinale a alternativa correta.

(A) Na denom inação da Coligação, pode-se fazer 
referência ao nome de candidato.
ic ia u  uciiOmiíidijídu (jfupi ídj ucssci lUinict, nou
poderá ocorrer a junção de todas as siglas 
dos partidos que a in tegram para com por o 
nome.
Na propaganda para a eie içáo proporcionai, 
cada partido usará apenas sua legenda sob o 
nome da coligação.
Na propaganda para e le ição majoritária, 
é facultado à co ligação usar, sob sua 
denominação, as legendas de todos os 
partidos que a integram.
A responsabil idade pelo pagam ento  de 
multas, decorrentes de propaganda ele itoral, é 
solidária entre os cand idatos e os respectivos 
partidos, a lcançando outros partidos 
integrantes de uma mesma coligação.

[QUESTAÓei

(□)

(E)

Referente ao M inistério  Público Eleitoral, 
assinale a alternativa correta.

(A) O MPE, órgão com estrutura própria, é 
composto  por m embros do Min istério  Público 
Federal e do Ministério Público Estadual.

(B) Incumbe, ao Procurador-Gera l Eleitoral, 
requis itar serv idores da União e de suas 
autarquias, quando o exiq ir a necess idade do 
serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens 
inerentes ao exercíc io  de seus cargos ou 
empregos.

(C) O Procurador-Gera l Eleitoral possui a 
com petênc ia  de designar, nos Estados e
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no Distrito Federai, o P rocurador Regional 
Eleitoral dentre os integrantes do M inistério 
Público Estadual e Distrital.

(D) Havendo imped imento  de Promotor Eleitoral, 
o Chefe do Ministério Público local designará 
um substitu to  no prazo de 24 horas.

(E) Havendo imped imento  de Promotor Eleitoral, 
o Chefe do Ministério Público locai designará 
um substitu to  no prazo de 72 horas.

Iq u e s t a o FH __________________________________
De acordo com a Lei C om plem entar 64/90, 
são autores legítimos de im pugnação  a 
registro  de candidatura , EXCETO:

(A) os cand idatos.
(B) os partidos políticos.
(C) as coligações.
(D) o min istério  público.
(E) as assoc iações civis.

iQUESTAOfál ____________________
Referente às pesquisas e aos testes pré- 
e leitorais, é INCORRETO afirm ar que

(A) é pro ib ida a realização de enquetes
re lac ionadas ao processo ele itoral no período 
de cam panha eleitoral.

(B) o órgão ve icu lador pode ser punido pela
d ivu lgação de pesquisa fraudulenta.

(C) a d ivu lgação de pesquisa, sem o prévio
registro das informações, é punível com 
detenção de um a três meses.

(D) é obrigatór io  o registro, entre outros, do valor
e da origem dos recursos despend idos  nas 
pesquisas de opin ião relativas às eleições.

(E) a d ivu lgação de pesquisa, sem o prévio
registro das in formações na Justiça Eleitoral, 
suje ita os responsáveis à multa no va lo r de 
c inqüenta  mil a cem mil UFIR.

IQ U E S T A O E l______________________________________
A Justiça Eleitoral e seus órgãos são 
essenciais  para o exercício  da dem ocracia , 
R eferente ao assunto, assinale  a a lternativa  
correta.

(A) A Justiça Eleitoral é composta  de somente 
três órgãos: o Tribunal Superio r Eleitoral, 
o Tribunal Regional Eleitoral e as juntas 
e le itorais.

(B) A jun ta  ele itoral será composta  de um juiz de 
direito, um membro do Min istério  Público e 
dois ou quatro c idadãos de notória idoneidade.

(C) O presidente  da junta ele itoral deverá ser 
escolh ido por meio de votação entre os seus 
membros.

(D) Os m embros das juntas ele itora is serão 
nom eados 60 (sessenta) dias antes da 
eleições.

(E) Os escru tinadores serão nomeados dentre os 
que pertencem ao serviço eleitoral.

IQUESTÁOE] __________________________________
De acordo com a Lei 4 .737/65, a votação é 
nula quando

(A) a lguém votar com identidade fa lsa no lugar do 
ele itor chamado.

(B) encerrada antes das 17 horas.
(C) utiliza de captação de sufrágios vetada por 

lei.
(D) viciada de fraude.
(E) houver extravio de documento reputado 

essencial.

|QUESTA0 P Ü ____________________________________

O alistam ento eleitoral ocorre mediante  
a qualificação e inscrição do eleitor. Em 
relação ao tema, assinale a alternativa  
correta.

(A) O conceito  de domicílio para o Direito Eleitoral 
co inc ide com o de domicílio para o Direito 
Civil.

(B) O conceito  de domicílio para o Direito Eleitoral 
é mais restrito do que o de domicíl io  para o 
Direito Civil.

(C) Caso o ele itor pretenda transferir o seu título 
para um novo domicílio eleitoral, ele não 
poderá fazê-lo  dentro dos 180 dias anteriores 
à eleição.

(D) Caso o ele itor inscreva-se fraudulentamente, 
responderá por crime eleitoral, punível com 
detenção e multa.

(E) Caso o e le itor inscreva-se fraudulentamente, 
responderá por cr ime eleitoral, punível com 
reclusão e multa.
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Iq u e s t a o EB__________________
No que se refere ao registro dos partidos  
políticos, assinale a alternativa correta,

(A) 0  partido polít ico deve requerer o seu registro 
no cartório competente  de Registro Civil 
das Pessoas Juríd icas da Capital Federal, 
podendo, a partir deste ato, partic ipar do 
processo eleitoral.

(B) Com o registro do partido polít ico no Cartório 
competente  de Registro Civil das Pessoas 
Juríd icas da Capital Federal, é assegurada 
a exclusiv idade de sua denominação, suas 
siglas e seus símbolos.

(C) O requerimento do registro de partido 
político dir igido ao cartório  competente  do 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, da 
Capitai Federal, deve ser subscrito por seus 
fundadores, em número nunca inferior a cento 
e um, com domicílio e le itoral em, no mínimo, 
um terço dos Estados.

(D) Para adquirir a personalidade juríd ica, é 
necessário  que o partido polít ico comprove o 
apo iamento de ele itores não fi l iados a partido 
polít ico, correspondente  a, pelo menos, 0,5% 
(cinco décimos por cento) dos votos dados 
na últ ima eleição gera! para a Câmara dos 
Deputados, não computados os votos em
D i a i l C D  C  U D  I I U Í U 5 . UI5L! I U Ü I Ü D D  ( J U Í  l / o  (UM!
terço), ou mai s , d o s E sta dos, com u m mínim o 
de 0,1% (üm décimo por cento) do e le itorado 
que haja votado em cada um deles.

(E) Para adquirir a personalidade juríd ica, é 
necessário  que o partido político comprove o 
apoiamento de e le itores não fil iados a partido 
polít ico, correspondente  a, pelo menos, 0,5% 
(cinco décimos por cento) dos votos dados 
na üit ima eleição gera! para a Camara dos 
Deputados, computados os votos em branco 
e os nulos, d istr ibuídos por 1/3 (um terço), ou 
mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1% 
(um décimo por cento) do ele itorado que haja 
votado em cada um deles.

Iq u e s t ã õ EEI
Findas as eleições, é necessária a prestação  
de contas das cam panhas eleitorais  
referente à arrecadação e aplicação  
de recursos f inanceiros. Referente ao 
assunto, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A prestação de contas de cessão  
de bens imóveis de valor inferior a 
R$4.000,00 (quatro mil reais) por 
pessoa cedente é dispensada.

II. O candidato que concorrer ao 
segundo turno deverá prestar contas  
separadas para as duas etapas.

IV.

Erros form ais  ou materia is  
irrelevantes, que não com prom etam  
o resultado, acarretarão  a rejeição  
das contas.

Débitos de cam panha não quitados  
até a data de apresentação  de contas  
poderão ser assum idos pelo partido  
político.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas M e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) Apenas IV.

iQ U E S T À O & g __________________________________

Em caso de hom oním ia  em pedido de 
registro de candidato,
prevalecerá o registro com o nome confl i tante  
do cand idato  mais velho, 
prevalecerá o registro com o nome confl i tante  
do candidato que tiver rea lizado o pedido de 
registro primeiro.
prevalecerá o registro com o nome confl i tante 
do cand idato  que tiver concorr ido  mais vezes

 às e le ições , n á o  importando o resultado
destes: pleitos.

(D) será deferido em favor do cand idato  que já 
tenh a exe rcido mandato  e le tivo  co m es se

(A)

(B)

(C)

nome em qua lquer data. 
caso nenhum  dos cand idatos tenha preferência 
por lei, a Justiça Eleitoral irá notif icá-los para 
que os cand idatos cheguem  a um acordo.

iQUESTAO&jt]________________________ _____________
O m ínim o de e leitores inscritos na 
circunscrição sob a ju r isd ição  da Missão  
Diplom ática  ou do C onsulado  Gerai, para  
que se organize uma seção  eleitoral no 
exterior, é de

(A) 10 eleitores.
(B) 30 eleitores.
(C) 50 eleitores.
(D) S0 eleitores.
(E) 100 eleitores.
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