
 
 
 
 

Preparatória - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 

(TRE/SP) 

Técnico Judiciário - Área Administrativa 

 
 
 

Português 
 

Ortografia oficial. ................................................................................................................................................................. 1 

Acentuação gráfica. ............................................................................................................................................................. 5 

Flexão nominal e verbal. .................................................................................................................................................... 7 

Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. ........................................................................................ 13 

Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. ........................................................................................... 19 

Concordância nominal e verbal. .................................................................................................................................... 28 

Regência nominal e verbal. ............................................................................................................................................. 32 

Crase. .................................................................................................................................................................................... 36 

Pontuação. .......................................................................................................................................................................... 39 

Compreensão e interpretação de textos. ..................................................................................................................... 41 

Tipologia textual. ............................................................................................................................................................... 43 

Redação de correspondência oficial. ............................................................................................................................ 52 

Sintaxe da oração e do período. ..................................................................................................................................... 77 

 

Noções de Informática 
 

Conceitos básicos de software e hardware. .................................................................................................................. 1 

Noções do ambiente Windows XP, Editor de texto Word. ......................................................................................... 8 

Conceitos de Internet e Intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico (web mail). Cópias de Segurança 

(backup). ................................................................................................................................................................................... 28 

Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). ....................................................................................... 51 

Noções básicas de armazenamento de dados. ............................................................................................................ 51 

 

 

Noções de Arquivologia 
 
Conceitos fundamentais de Arquivologia. ..................................................................................................................... 1 

O gerenciamento da informação e a gestão de documentos: diagnósticos; arquivos correntes e 

intermediário; protocolos; avaliação de documentos; arquivos permanentes. ......................................................... 4 

Tipologias documentais e suportes físicos: microfilmagem; automação; preservação, conservação e 

restauração de documentos. .................................................................................................................................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noções de Direito Constitucional 
 

Constituição: conceito e poder constituinte.................................................................................................................. 1 

Dos princípios fundamentais. ........................................................................................................................................... 7 

Dos direitos e garantias fundamentais. ........................................................................................................................ 10 

Da organização do Estado: Da organização Político-Administrativa; Da União; Dos Estados Federados; Dos 

Municípios; Do Distrito Federal e dos Territórios; ......................................................................................................... 39 

Da Administração Pública (Disposições Gerais; Dos Servidores Públicos). ........................................................ 50 

Da Organização dos Poderes: Do Poder Legislativo; Do Poder Executivo; Do Poder Judiciário (Disposições 

Gerais; Do Supremo Tribunal Federal; Do Superior Tribunal de Justiça; Dos Tribunais Regionais Federais e 

dos Juízes Federais; Dos Tribunais e Juízes Eleitorais; Dos Tribunais e Juízes dos Estados); .............................. 61 

Das Funções Essenciais à Justiça. .................................................................................................................................. 93 

 

 

Noções de Direito Eleitoral 
 

Conceito e fontes. ................................................................................................................................................................ 1 

Código Eleitoral (Lei n° 4.737/1965 e alterações posteriores): Introdução; Dos órgãos da Justiça Eleitoral; 

Dos recursos (Disposições preliminares). .......................................................................................................................... 3 

Resolução TSE n° 21.538/2003 e alterações posteriores ....................................................................................... 17 

Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar n° 64/1990 e alterações posteriores): arts. 2°; 3°; 15 a 22; 24 e 

25. ............................................................................................................................................................................................... 28 

Lei dos Partidos Políticos (Lei n° 9.096/1995 e alterações posteriores): Disposições preliminares; Da 

organização e funcionamento dos partidos políticos (Da criação e do registro dos partidos políticos; Da 

filiação partidária; Da fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos); Das finanças e contabilidade 

dos partidos (Da prestação de contas); Do acesso gratuito ao rádio e à televisão. ................................................. 32 

Lei das Eleições (Lei n° 9.504/1997 e alterações posteriores): Disposições gerais; Das coligações; Das 

convenções para a escolha de candidatos; Do registro de candidatos; Da arrecadação e da aplicação de 

recursos nas campanhas eleitorais; Da prestação de contas; Da propaganda eleitoral em geral; Da 

propaganda eleitoral na imprensa; Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão; Do direito de resposta; 

Do sistema eletrônico de votação e da totalização dos votos; Das condutas vedadas aos agentes públicos em 

campanhas eleitorais; Disposições finais. ......................................................................................................................... 39 

Lei n° 6.091/1974 e alterações posteriores................................................................................................................ 60 

 

Noções de Direito Administrativo 
 

Administração pública: organização administrativa (administração direta e indireta, entidades 

paraestatais) .............................................................................................................................................................................. 1 

Agentes públicos. ................................................................................................................................................................ 6 

Princípios básicos da administração pública. ............................................................................................................... 6 

Atos administrativos: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies, revogação, anulação e 

invalidação. .............................................................................................................................................................................. 11 

Improbidade administrativa (Lei n° 8.429/1992) .................................................................................................... 18 

Licitação: conceito, finalidades, dispensa, inexigibilidade e modalidades .......................................................... 27 

Contratos administrativos: conceito, peculiaridades, espécies .............................................................................. 36 

Processo Administrativo na Administração Pública Federal (Lei n° 9.784/1999). .......................................... 39 

Responsabilidade Civil da Administração. .................................................................................................................. 48 

 

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais 
 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112/1990)..................................................... 1 

Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União (Lei n° 11.416/2006). ................................................. 33 

 

 



Regimento Interno do TRE-SP 
 

(Publicado no D.O.E - Poder Judiciário - Caderno 1 - Parte 1 em 04.12.03): Artigos 1 a 34. ............................. 1 

Questões ................................................................................................................................................................................ 6 

 



 
 
 
 
A apostila OPÇÃO não está vinculada a empresa organizadora do concurso público a que se destina, 

assim como sua aquisição não garante a inscrição do candidato ou mesmo o seu ingresso na carreira 
pública.  

 
O conteúdo dessa apostila almeja abordar os tópicos do edital de forma prática e esquematizada, 

porém, isso não impede que se utilize o manuseio de livros, sites, jornais, revistas, entre outros meios 
que ampliem os conhecimentos do candidato, visando sua melhor preparação.  

 
Atualizações legislativas, que não tenham sido colocadas à disposição até a data da elaboração da 

apostila, poderão ser encontradas gratuitamente no site das apostilas opção, ou nos sites 
governamentais.  

 
Informamos que não são de nossa responsabilidade as alterações e retificações nos editais dos 

concursos, assim como a distribuição gratuita do material retificado, na versão impressa, tendo em vista 
que nossas apostilas são elaboradas de acordo com o edital inicial. Porém, quando isso ocorrer, 
inserimos em nosso site, www.apostilasopcao.com.br, no link “erratas”, a matéria retificada, e 
disponibilizamos gratuitamente o conteúdo na versão digital para nossos clientes.  

 
Caso haja dúvidas quanto ao conteúdo desta apostila, o adquirente deve acessar o site 

www.apostilasopcao.com.br, e enviar sua dúvida, que será respondida o mais breve possível, assim 
como para consultar alterações legislativas e possíveis erratas.  

 
Também ficam à disposição do adquirente o telefone (11) 2856-6066, dentro do horário comercial, 

para eventuais consultas.  
 
Eventuais reclamações deverão ser encaminhadas por escrito, respeitando os prazos instituídos no 

Código de Defesa do Consumidor.  
 
É proibida a reprodução total ou parcial desta apostila, de acordo com o Artigo 184 do Código 

Penal.  
 

Apostilas Opção, a opção certa para a sua realização.  

Aviso 


