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Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões 1 e 2

Em 2013, a oferta de emprego nas cidades do interior1

de nove estados (São Paulo, Rio, Minas Gerais, Pernambuco,
Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará e Pará) superou
expressivamente a das áreas metropolitanas desses estados, de4

acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego. E não
é fato episódico, mas uma nova tendência ou processo, pois,7

desde 2010, cresce o peso do interior na contratação de mão de
obra formal, enquanto se reduz o peso das grandes capitais.

Há vários aspectos importantes nessa mudança do10

vetor do emprego. Ela é registrada nos serviços, no comércio,
na construção civil e, ainda mais, na indústria. Neste segmento,
reforça-se a convicção de que o interior oferece não só melhor13

condição de instalação de novas fábricas, como de contratação
do pessoal, que pode trabalhar perto da casa e da família, com
menor custo de transporte e menor perda de tempo no16

deslocamento entre a casa e o trabalho.

O Estado de S.Paulo, 6/3/2014 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com referência às ideias e informações do texto acima, assinale a
opção correta.

A Depreende-se das ideias do texto que algumas condições de
trabalho nas capitais são desfavoráveis, principalmente por
causa da necessidade de grandes deslocamentos entre a casa e
o local de trabalho.

B A atração das pequenas cidades para a instalação de fábricas
é um fenômeno episódico e que representa uma fase passageira
do desenvolvimento econômico brasileiro.

C O peso da contratação de mão de obra nas grandes capitais
continua crescendo de forma acelerada com o desenvolvimento
da economia e da produção de manufaturados. 

D A instalação de novas fábricas no interior dos estados tem sido
muito prejudicada porque as condições de disponibilidade de
matéria prima na capital são muito melhores. 

E Em todos os estados brasileiros a oferta de empregos é maior
em cidades menores, do interior, que estão distantes das áreas
metropolitanas das capitais.

QUESTÃO 2

Assinale a opção correta em relação às estruturas linguísticas do
texto acima.

A A vírgula logo após “pessoal” (R.15) isola oração subsequente,
que tem natureza restritiva.

B No trecho “a das áreas” (R.4) há elipse da palavra “cidade”
logo após o termo “a”.

C Prejudicam-se a correção gramatical do período e suas relações
sintáticas ao se substituir “pois” (R.7) por qualquer um dos
termos a seguir: porquanto, já que, porque, visto que.

D Alteram-se as relações sintáticas originais do período ao se
substituir “enquanto” (R.9) por ao passo que.

E A palavra “vetor” (R.11) está sendo utilizada no sentido de
direção, orientação, sentido.

QUESTÃO 3

O Poder Executivo tomou a correta decisão de vetar1

na íntegra a lei que volta a relaxar os controles para a criação

de municípios devido ao efeito devastador que essa lei, caso

vigore, causará nas contas públicas, já abaladas.4

Criar novas prefeituras significa aumentar a pressão

por aumento dos repasses de estados e da União. Ou seja, mais

gastos públicos. O passado mostra que a maioria das mais de7

mil novas cidades não consegue arcar com o custo dos

incontáveis empregos públicos e de estruturas surgidas do

nada, apenas devido à mudança de status do distrito para10

município.

O Globo, 5/3/2014 (com adaptações).

A correção gramatical e o sentido do texto acima seriam

preservados caso se substituísse

A “significa” (R.5) por significam.

B “consegue” (R.8) por conseguem.

C “à mudança” (R.10) por as mudanças.

D “vetar” (R.1) por vetarem.

E “causará” (R.4) por causarão.

QUESTÃO 4

Ao ser promulgada a atual Constituição Federal, em1

1988, o país contava com 4.180 municípios. Coerentemente

com os ventos liberalizantes da época, a transformação de

distritos em cidades dependia, em princípio, de parecer da4

assembleia legislativa do estado respectivo. Nada difícil, pois

o surgimento miraculoso de prefeituras (e estados)

frequentemente interessa a políticos regionais, alguns deles7

especialistas em exercitar o empreguismo e o clientelismo.

Foi assim que, a partir de 1988, brotaram outras 1.400

prefeituras, até essa indústria ser fechada por emenda10

constitucional, em 1996, que passou para o Congresso a

prerrogativa de permitir plebiscitos sobre novos entes

federativos.13

O Globo, 5/3/2014 (com adaptações).

No texto acima, está sendo empregado em sentido denotativo o 

termo

A “brotaram” (R.9).

B “indústria” (R.10).

C “ventos” (R.3).

D “miraculoso” (R.6).

E “regionais” (R.7).
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Texto para as questões 5 e 6

Na tentativa de acabar com o inaceitável1

financiamento privado de pessoas jurídicas para campanhas
eleitorais, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou no
Supremo Tribunal Federal, em 2011, com uma ação direta de4

inconstitucionalidade contra a legislação que permite a doação
de pessoas jurídicas a partidos políticos, para qualquer fim.
O argumento é simples e irrefutável: a cidadania é exercida por7

indivíduos, pessoas físicas, que têm o direito (no Brasil, a
obrigação) exclusivo de influir no processo político, por meio
do voto. Um cidadão, um voto. Empresa é pessoa jurídica, não10

vota e não deve interferir no processo eleitoral.

O Estado de S.Paulo, 4/3/2014 (com adaptações).

QUESTÃO 5

Considerando que cada uma das opções abaixo apresenta trecho do
texto acima — indicado entre aspas —, seguida de uma proposta de
reescrita desse trecho, assinale a opção em que a reescrita, além de
manter o sentido da informação originalmente apresentada, também
preserva a correção gramatical.

A “que permite a doação” (R.5) / cuja permite a doação 
B “O argumento” (R.7) / Aquele argumento
C “de influir no processo político” (R.9) de influenciar com ao

processo político
D “acabar com o inaceitável” (R.1) / extinguir o intolerável 
E “entrou no Supremo Tribunal Federal” (R.3-4) / apresentou ao

Supremo Tribunal Federal 

QUESTÃO 6

O texto em apreço é, predominantemente,

A instrucional.
B dialógico. 
C descritivo. 
D narrativo.
E dissertativo.

QUESTÃO 7

Considerando que os fragmentos incluídos nas opções abaixo
constituem trechos de texto adaptado da Gazeta do Povo (PR) de
4/3/2014, assinale a opção em que o fragmento está de acordo com
as exigências gramaticais da escrita da língua portuguesa.

A Qualquer reforma na legislação somente prosperaram se ficar
acordado que não serão retirados benefícios trabalhistas, como
décimo-terceiro salário, férias remuneradas, licença-
maternidade e outros.

B Uma legislação moderna deve prever canais de negociação e
meios legítimos de reinvidicação pelos trabalhadores, de
formas que a greve somente ocorra em casos extremos, após
esgotados todos os meios anteriores.

C A sensível melhora das condições no ambiente de trabalho, das
políticas de segurança e dos salários, nos últimos cem anos, se
deve à organização dos trabalhadores, à liberdade sindical e ao
direito de greve.

D Nas sociedades livres, o direito de organização e de
mobilização, consequentemente cujo o de greve, é um dos
pilares do conjunto das liberdades e dos direitos individuais do
cidadão.

E O número de greves que se repetem todos os anos, tanto nas
empresas de produtos individuais quando nas de bens públicos
e em serviços do governo, é consequência, entre outros fatores,
de falhas da legislação.

QUESTÃO 8

Há necessidade de tratar as atividades econômicas em1

grupos distintos, organizados segundo sua função no sistema
econômico. Empresas que produzem bens pessoais — a
exemplo de uma fábrica de camisas — e operam em regime de4

concorrência devem ter um tipo específico de legislação de
greve, pois, quando seus empregados paralisam as atividades,
o único prejudicado é o patrão. Quanto ao consumidor, ele7

tanto pode adiar a compra do produto como pode comprá-lo de
outro fabricante.

Gazeta do Povo (PR), de 4/3/2014.

No fragmento de texto acima, o segmento “quando seus (...) as
atividades” (R.6) está entre vírgulas porque constitui uma oração

A subordinada de natureza restritiva intercalada.

B subordinada adverbial temporal intercalada.

C coordenada explicativa intercalada.

D subordinada causal anteposta.

E coordenada adversativa posposta.

QUESTÃO 9

Voto facultativo, voto em branco e voto nulo são recursos
frequentemente mencionados por muitos brasileiros revoltados com
a corrupção na política. Esses apelos voltam a aparecer na véspera
de mais um processo eleitoral, especialmente em manifestações
feitas pelas redes sociais. 

(...)
Mas é a crença na política, e não a descrença, que pode

consertar o que está errado.

Zero Hora, 3/3/2014 (com adaptações).

O fragmento de texto acima se tornaria coeso e coerente caso a
marca de supressão nele mostrada — (...) — fosse substituída pelo
segmento textual apresentado em uma das opções abaixo. Assinale
esta opção.

A Portanto, eles não vêm de outro planeta. Saem dos setores
organizados da sociedade, chegam ao poder pela autorização
explícita de contingentes de eleitores numerosos o suficiente
para diferenciá-los dos demais postulantes de mandatos.

B Essa indignação é legítima e acentua-se sempre que explode
um escândalo político ou que um julgamento do Supremo
Tribunal Federal, como a recente apreciação de recursos, não
corresponde à expectativa da nação.

C Um tal grau responsabilidade não pode ser atribuído apenas
aos políticos. A pergunta que se impõe é: o que os cidadãos
podem fazer para impedir a deformação da política? Numa
democracia, podem muito.

D Ao contrário, é humano e compreensível que pessoas
revoltadas com o comportamento de seus representantes no
poder resvalem para a generalização, afirmando que todos os
políticos são inconfiáveis.

E Esta iniciativa legisladora, porém, carrega no seu bojo uma
contradição: os políticos, queiramos ou não, somos nós, os
cidadãos que votamos e elegemos nossos representantes.
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QUESTÃO 10

Considerando que os fragmentos incluídos nas opções abaixo

constituem trechos de texto adaptado da Zero Hora de 3/3/2014,

assinale a opção em que o fragmento está gramaticalmente correto

em relação ao emprego dos sinais indicativos de crase.

A A descrença na política pode ter o viés positivo de aumentar à

massa crítica da população, de levar à indignação para as ruas

e de criar uma cultura de acompanhamento e controle da

representação.

B Em vez de revolta contra o voto obrigatório, é melhor

transformá-lo em voto meritório, de forma que contemple

candidatos sobre os quais não paire dúvida em relação à

honestidade e à vontade de efetivamente trabalhar pelo país.

C Quanto antes esta seleção começar, mais acertos teremos.

Evidentemente, sempre haverá enganos e traições, mas à

mesma democracia que possibilita tais desvios oferece

igualmente remédios para corrigi-los.

D Já não se pode mais contar nos dedos de uma mão os políticos

que perderam mandatos, cargos e até à liberdade por terem

traído a confiança da população.

E Cidadãos bem informados e partícipes têm poder para

fiscalizar e depurar à política, colocando nos postos de

comando da administração pessoas íntegras e comprometidas

com o país.

QUESTÃO 11

Há 20 anos uma revolução sem armas e sem passeatas

começou a mudar a vida dos brasileiros, quando o presidente Itamar

Franco assinou a Medida Provisória 434 e criou a unidade real de

valor, embrião de uma nova moeda, o real. Naquele mês de

fevereiro, os preços ao consumidor subiram 40,27% e a alta

acumulada em 12 meses chegou a 757,29%. Em 2013, a inflação

anual ficou em 5,91%. Há 20 anos, os preços de bens e serviços

aumentavam muito mais que isso em apenas uma semana. Recebido

o pagamento, os trabalhadores corriam ao supermercado para

abastecer a casa. A corrosão do salário em poucos dias era muito

maior do que foi em todo o ano passado.

O Estado de S.Paulo, 27/2/2014 (com adaptações).

No texto acima, os argumentos contidos no trecho “Em 2013 (...)

ano passado” reforçam a ideia de que,

A atualmente, a inflação corrói mais os salários que há vinte

anos.

B nos dias atuais, é necessário abastecer a casa rapidamente ao

receber o salário.

C hoje, a população não enfrenta nível algum de inflação.

D atualmente, a inflação não é um grande problema para a

população.

E há vinte anos, a população sofria menos com a inflação. 

QUESTÃO 12

Como o ar, a água, as praças e a ordem democrática,1

a moeda é um dos bens públicos e a sua preservação é uma das

obrigações mais importantes dos poderes políticos.

Cumprir essa obrigação é também proteger os pobres,4

os mais indefesos diante da alta de preços. Em tempos de

inflação elevada, o reajuste de seus ganhos é normalmente mais

lento que a alta do custo de vida. Além disso, eles são menos7

capazes de poupar e de buscar proteção em aplicações

financeiras.

O Estado de S.Paulo, 27/2/2014.

No texto acima, o pronome “eles” (R.7) é termo coesivo que retoma

o antecedente

A “poderes políticos” (R.3). 

B “os pobres” (R.4).

C “seus ganhos” (R.6).

D “o ar, a água, as praças e a ordem democrática” (R.1).

E “bens públicos” (R.2).

QUESTÃO 13

Assinale a opção correta acerca das comunicações oficiais.

A O correio eletrônico tem estrutura flexível, por isso admite-se

que seja redigido em linguagem coloquial.

B O memorando é uma forma de comunicação interna e externa

de determinado órgão, demandando procedimentos

burocráticos complexos, como os despachos feitos em

documentos apartados.

C O uso do telegrama nos órgãos da administração pública deve

reservar-se a situações em que tenha sido decretado estado de

emergência.

D Para a indicação de autoridades ou o encaminhamento de

medida provisória, o expediente utilizado deve ser a

mensagem.

E A forma de apresentação da exposição de motivos diverge da

dos documentos que compõem o padrão ofício, aplicável

apenas a avisos, ofícios e memorandos.
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QUESTÃO 14

(...)

A Sua Excelência o Senhor

[nome do ministro]

Ministro de Estado da Justiça

[endereço completo]

Assunto: Encaminhamento de documento

Considerando a parte inicial da comunicação oficial acima

apresentada, assinale a opção correta.

A Por ser o destinatário dessa comunicação autoridade de alta

hierarquia, deve-se empregar o mesmo vocativo utilizado para

o presidente do Congresso Nacional.

B Pelos dados apresentados, infere-se que a comunicação pode

ser uma exposição de motivos.

C Caso o remetente dessa comunicação seja autoridade de

hierarquia superior à do destinatário, o fecho adequado deverá

ser “Respeitosamente”.

D O texto dessa comunicação deverá ter apenas introdução,

facultando-se a redação de parágrafos de desenvolvimento

apenas se o autor desejar fazer algum comentário sobre o

documento encaminhado.

E O fragmento acima poderia fazer parte de um aviso, mas não

de um ofício.

QUESTÃO 15

Assinale a opção correta a respeito dos aspectos formais das

comunicações oficiais.

A Os documentos enviados por fax devem seguir o padrão ofício,

com o acréscimo de folha de rosto que contenha os dados de

identificação da mensagem.

B A formalidade diz respeito ao tratamento dispensado ao

destinatário da comunicação e à padronização das

comunicações, a qual pode ser alcançada, por exemplo,

usando-se o padrão ofício.

C É adequado o emprego da forma de tratamento “Digníssimo”

apenas para as autoridades do Poder Judiciário.

D A assinatura do remetente é imprescindível a todas as

comunicações oficiais, exceto às enviadas pelo presidente da

República.

E Segundo o Manual de Redação da Presidência da República,

a fonte utilizada em documentos que seguem o padrão ofício

deve ser Times New Roman de corpo 12 ou Arial de corpo 11.

QUESTÃO 16

Assinale a opção em que o fragmento de comunicação oficial

apresentado atende aos atributos de impessoalidade, uso do padrão

culto da língua, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.

A Realizou-se, semana passada, reunião para deliberar a respeito

do recesso de fim de ano deste departamento, bem como da

escala de servidores de plantão nesse período.

B Solicitamos que Vossa Senhoria compareça ao Departamento

de Pessoal para assinatura dos documentos referentes a vossa

nomeação.

C Encaminha-se, em anexo, cópias dos processos administrativos

contra servidores deste departamento para análise pela

autoridade competente.

D Submeto à consideração de Vossa Excelência projeto

normativo que prescreve a ampliação dos recursos destinados

à Educação de Jovens e Adultos (EJA) neste estado, uma vez

que há carência de vagas nas escolas, pois a demanda local por

matrículas está maior que a capacidade de oferta das

instituições de ensino, prejudicando a população.

E Solicitamos maior celeridade no envio do material requerido

por este departamento, uma vez que tal material é

imprescindível para o bom trabalho dos servidores e o atraso

em sua entrega tem prejudicado irremediávelmente o

cumprimento dos prazos.

QUESTÃO 17

Com relação ao sistema operacional Linux, assinale a opção

correta.

A Para acessar o diretório /TJCE por meio do Linux, o usuário

pode fazer uso dos comandos cd /TJCE ou cd /tjce.

B Por questões de segurança, no sistema Linux, um usuário

simples pode fazer parte do grupo de qualquer outro usuário,

mas não pode ser adicionado ao grupo root.

C No Linux, um usuário pode abrir diversas sessões de trabalho,

embora não lhe seja permitido manter abertas sessões no modo

texto e no modo gráfico em um mesmo computador.

D No sistema Linux, é possível criar arquivos

com nomes  extensos ,  como,  por exemplo:

Tabelas_de_Custas_Processuais_do_Tribunal_de_

Justica_do_Estado_do_Ceara.odt.

E As informações referentes às configurações de um programa

são armazenadas em arquivos de texto no sistema Linux, em

um único local: /etc/config.
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QUESTÃO 18

Assinale a opção correta a respeito do Microsoft Office 2013.

A Uma forma otimizada de adicionar uma linha ou coluna em

uma tabela no Word é posicionar o cursor no local onde se

deseja inseri-la e aguardar alguns segundos; em seguida,

aparecerá uma caixa de diálogo na qual o usuário deve

informar a quantidade de linhas ou colunas a serem inseridas.

B Por padrão, quando o Word é aberto, a primeira tela mostrada

é uma página em branco, o que já acontecia nas versões

anteriores desse editor de texto.

C Um novo recurso do Word é o Modo de Leitura, disponível no

menu Exibição, que permite ao usuário uma leitura mais

agradável do documento, com a possibilidade, inclusive, de

editá-lo.

D A principal vantagem do Excel é que todas as pastas de

trabalho criadas pertencem a uma única janela, o que facilita o

gerenciamento do programa.

E No PowerPoint, uma apresentação pode ser executada

automaticamente com base no registro do tempo de exibição de

cada eslaide definido a partir da opção Testar Intervalos,

disponível no menu Apresentação de Slides.

QUESTÃO 19

Assinale a opção correta com relação ao programa de navegação

Google Chrome, em sua versão mais recente.

A É possível abrir um arquivo de texto qualquer pelo navegador

Chrome, utilizando-se do conceito de extensões. Para isso, a

extensão do arquivo deverá fazer parte do repositório do

Chrome e, caso aí não esteja, ela poderá ser obtida na seção

Extensões da Chrome Web Store.

B O Chrome possui recursos que permitem a realização de

pesquisa por comando de voz, sendo possível, por exemplo,

pedir por meio desse comando a listagem dos tribunais de

justiça estaduais.

C A operação de limpeza do histórico de download tem de ser

realizada com cautela, uma vez que, ao se apagar o histórico,

os arquivos que foram baixados também serão removidos do

computador.

D O que torna o Chrome mais rápido em relação aos seus

concorrentes é que todos os seus processos são executados em

dependência uns dos outros, cada um colaborando na execução

das tarefas dos demais.

E Ao se utilizar o atalho � + � + � no Chrome instalado

em ambiente Windows, uma nova janela será aberta no modo

de navegação anônima.

QUESTÃO 20

Acerca da computação em nuvem, tecnologia definida como um
conjunto de servidores que compartilham recursos como
processamento, armazenamento, conectividade, aplicações e
serviços disponibilizados na Internet, assinale a opção correta.

A Atualmente, as empresas têm dificuldades em migrar seus
serviços de uma nuvem para outra, em virtude de não existir
um protocolo padrão de computação em nuvem.

B Uma característica marcante da tecnologia em apreço refere-se
à sua transparência, ou seja, ao executar um aplicativo ou
programa, o usuário recebe uma identificação, via sistema, e
sabe exatamente qual servidor está acessando.

C A grande vantagem para as empresas e órgãos, no uso da
tecnologia em questão, está relacionada ao suporte fornecido
para qualquer sistema operacional.

D Uma restrição da computação em nuvem está relacionada à
quantidade de servidores que poderão fazer parte de cada
nuvem, uma vez que, com a finalidade de manter uma
topologia de rede padronizada, essa quantidade não pode
exceder a 100 servidores.

E Na computação em nuvem, a alocação de recursos é
proporcional à demanda de transações com exceção do
aumento de espaço para armazenamento, pois essa é uma
forma de garantir o desempenho do sistema; assim, o aumento
dessa demanda acarreta aumento na destinação de recursos.

QUESTÃO 21

Acerca de noções de vírus, worms e pragas virtuais, assinale a
opção correta.

A Os programas keyloggers possibilitam que aquilo que foi
digitado e até mesmo o que foi visualizado na tela do
computador seja capturado e enviado ao email do
cibercriminoso.

B O rootkit, um vírus transmitido remotamente, pode ser
facilmente identificado pelo usuário por permanecer visível no
computador.

C Um vírus de boot é um tipo de vírus que se propaga durante a
inicialização do computador e não por meio de pendrives.

D Botnets são worms que infectam dispositivos para
armazenamento, como, por exemplo, um disco de um
computador, que, uma vez infectado, não consegue mais ser
inicializado até que seja formatado.

E Um tipo de vírus muito difundido na Web é o hijacker, cuja
característica principal é infectar arquivos do Microsoft Word. 

QUESTÃO 22

Um certificado digital é um arquivo no computador que identifica
o usuário. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

A Os aplicativos de email ainda não possuem recursos que
possibilitem a utilização da tecnologia do certificado digital.

B Por questões de segurança, a chave pública do usuário não faz
parte do certificado digital.

C Mesmo que um sítio eletrônico possua uma área restrita, não
há como programá-lo de modo a que ele exija do usuário a
apresentação de certificado digital.

D Na prática, os certificados digitais não podem ser utilizados
por um tribunal de justiça para comprovar a autoria, por
exemplo, de um processo eletrônico.

E Um certificado digital pode ser emitido tanto para uma pessoa
quanto para um computador.
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QUESTÃO 23

Fernando, serventuário da justiça, lotado em vara no
interior, obteve licença para cursar mestrado em Fortaleza – CE;
Júlio, serventuário da justiça, lotado em vara da capital, obteve
licença para cursar doutorado em Fortaleza – CE; Carlos,
serventuário da justiça, lotado em vara no interior, obteve licença
para cursar doutorado em Fortaleza – CE; e Caio, serventuário da
justiça, lotado em vara da capital, obteve licença para cursar
mestrado em Fortaleza – CE.

Nessa situação hipotética, 

A apenas as licenças de Júlio e Caio serão consideradas
afastamento das respectivas funções.

B apenas as licenças de Fernando e Caio serão consideradas
afastamento das respectivas funções.

C as licenças de todos os serventuários citados serão
consideradas afastamento das respectivas funções.

D apenas as licenças de Fernando e Carlos serão consideradas
afastamento das respectivas funções.

E nenhuma das licenças citadas será considerada afastamento das
respectivas funções.

QUESTÃO 24

Para a composição do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Ceará (TRE/CE), deverão ser indicados desembargadores do TJCE
escolhidos pelo

A governador do estado do Ceará.
B Tribunal Pleno do TJCE, mediante eleição, pelo voto aberto,

entre os seus membros.
C Tribunal Pleno do TJCE, mediante eleição, pelo voto secreto,

entre os seus membros.
D presidente do TJCE.
E Conselho da Magistratura do TJCE.

QUESTÃO 25

Se, em determinado processo que esteja tramitando
originariamente em uma das câmaras cíveis no TJCE, for arguida,
por meio de exceção, a suspeição do desembargador relator, a
relatoria da arguição caberá 

A ao desembargador mais antigo da câmara cível onde tramita o
processo originário.

B ao vice-presidente do TJCE.
C ao corregedor geral da justiça do TJCE.
D a qualquer desembargador do TJCE, por designação do

respectivo presidente.
E ao presidente do TJCE.

QUESTÃO 26

Em relação às varas da comarca de Fortaleza – CE, assinale a opção
correta.

A O diretor de secretaria de cada vara pode ser bacharel em
ciências sociais.

B O diretor de secretaria de cada uma das varas da comarca é
nomeado por livre escolha do presidente do TJCE.

C Cada uma dessas varas é supervisionada e dirigida pelo
respectivo juiz titular.

D O diretor de secretaria de cada uma dessas varas é nomeado em
comissão pelo respectivo juiz titular.

E O cargo de diretor de secretaria de cada uma dessas varas deve
ser ocupado pelo analista judiciário mais antigo da vara. 

QUESTÃO 27

Os titulares de ofício de justiça poderão ser removidos

A mediante requerimento ao corregedor-geral da justiça.

B mediante requerimento ao conselho da magistratura, a quem
cabe decidir sobre a remoção.

C mediante requerimento ao tribunal de justiça, ouvido o
corregedor-geral da justiça.

D para ofícios de igual natureza, desde que na mesma comarca.

E mediante requerimento ao tribunal de justiça, ouvido o
conselho da magistratura.

QUESTÃO 28

Servidor nomeado para o TJCE somente entrará em exercício no
cargo caso o título de nomeação seja devidamente anotado na

A Secretaria de Recursos Humanos do TJCE.

B Divisão de Apoio Administrativo do TJCE.

C Secretaria de Administração e Finanças do TJCE.

D Secretaria Judiciária do TJCE.

E Secretaria de Gestão de Pessoas do TJCE.

QUESTÃO 29

Ana foi aprovada e nomeada para o cargo de servidora do
TJCE; Joaquina, servidora do TJCE, foi promovida para outro
cargo no mesmo órgão; Cristina foi designada para ocupar função
gratificada no TJCE; Elaine, servidora do TJCE, foi removida para
outro cargo em outra comarca.

Nessa situação, a obrigatoriedade de prestar compromisso de
desempenhar com honra e lealdade as funções do cargo a ser
assumido atinge

A Joaquina e Elaine. 

B somente Cristina.

C somente Ana.

D somente Elaine.

E Ana e Cristina.

QUESTÃO 30

Argemiro, serventuário de justiça no interior, necessita de
seis meses de licença para tratamento de saúde; Tito, serventuário
de Justiça lotado no TJCE, necessita de três meses de licença para
tratamento de saúde; e Gabriel, serventuário de justiça lotado em
secretaria de vara na capital, necessita de três meses de licença para
tratamento de saúde.

Nessa situação hipotética, é competente para conceder a(s)
licença(s) 

A de Gabriel, o vice-presidente do TJCE.

B de Argemiro, o juiz titular da vara no interior.

C de Argemiro e de Gabriel, o diretor do fórum. 

D de Tito, o vice-presidente do TJCE.

E de Argemiro e de Tito, o presidente do TJCE.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

No que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos,
assinale a opção correta.

A É assegurado o direito à indenização por dano moral no caso
de violação da intimidade.

B É vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades
militares de internação coletiva.

C É livre a manifestação do pensamento, contudo, em passeatas
o anonimato é permitido. 

D Tolera-se a tortura realizada por policial a fim de se evitar
perecimento de direitos alheios.

E Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção
filosófica, mesmo invocando-a para eximir-se de obrigação
legal a todos imposta.

QUESTÃO 32

No que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos e às
garantias fundamentais previstos na CF, assinale a opção correta.

A Os presos federais não têm direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão.

B A publicidade dos atos processuais é restrita às partes e aos
seus advogados.

C A todos os cidadãos é gratuita a ação de habeas data.
D O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado sempre

que alguém sofrer violência em sua liberdade de locomoção.
E A prisão ilegal só será imediatamente relaxada pela autoridade

judiciária quando decorrente de prova ilícita.

QUESTÃO 33

Em relação aos direitos de nacionalidade, assinale a opção correta
considerando o disposto na CF.

A Aos portugueses com residência permanente no país, serão
atribuídos os direitos inerentes a brasileiro nato.

B Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que
cometer crime contra a vida do presidente da República.

C É privativo de brasileiro nato o cargo de juiz de direito.
D Considera-se brasileiro naturalizado o nascido no estrangeiro,

de pai brasileiro e mãe estrangeira, se o pai estiver a serviço da
República Federativa do Brasil.

E O Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos
próprios.

QUESTÃO 34

No que concerne ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), assinale
a opção correta.

A Compete ao CNJ processar e julgar as ações penais impetradas
contra os seus conselheiros.

B O CNJ é integrado por quinze membros, entre eles dois juízes
estaduais e dois desembargadores de tribunal de justiça,
indicados pelo STJ.

C Junto ao CNJ oficiarão o procurador-geral de justiça e o
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.

D O CNJ não está autorizado a propor ação direta de
inconstitucionalidade.

E O CNJ, apesar de órgão do Poder Judiciário, está tecnicamente
subordinado ao Tribunal de Contas da União em razão de seu
caráter correcional.

QUESTÃO 35

Assinale a opção correta, considerando as normas da CF relativas

ao Poder Judiciário.

A As decisões administrativas dos tribunais deverão ser

proferidas em sessões reservadas, como regra.

B A promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou

cinco alternadas em lista de merecimento é medida obrigatória.

C Compete ao Poder Judiciário fixar a remuneração de seus

servidores, observados os critérios que preservem o equilíbrio

financeiro e atuarial.

D Cabe ao STJ processar e julgar os juízes estaduais e do Distrito

Federal nos crimes comuns e de responsabilidade.

E São órgãos do Poder Judiciário os tribunais de justiça dos

estados e os conselhos de justiça dos municípios.

QUESTÃO 36

No que se refere ao Ministério Público, assinale a opção correta.

A O Conselho Nacional do Ministério Público é composto por

quatorze membros nomeados pelo presidente da República,

após aprovação do Senado Federal.

B O Ministério Público, instituição permanente que desempenha

atividade essencial à função jurisdicional do Estado, é

subordinado administrativamente ao Poder Judiciário.

C São princípios institucionais do Ministério Público a

seletividade, a uniformidade e a independência funcional.

D Os procuradores-gerais dos estados poderão ser destituídos por

deliberação do procurador-geral da República.

E É função institucional do Ministério Público apreciar, para fins

de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal na

administração direta e indireta.

QUESTÃO 37

Assinale a opção correta acerca das funções essenciais à justiça,

conforme dispõe a CF.

A A representação da União, na execução da dívida ativa de

natureza tributária, cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional.

B O Ministério Público Federal abrange o Ministério Público

Militar.

C A Advocacia-Geral da União consubstancia órgão do Poder

Judiciário.

D À defensoria pública incumbe a orientação jurídica e a defesa

daqueles que não desejam pagar por um advogado.

E A Advocacia-Geral da União tem por chefe o ministro da

Justiça.
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QUESTÃO 38

Acerca do Poder Legislativo, assinale a opção correta.

A Os territórios não podem eleger deputados.

B Diferentemente do que ocorre com os senadores, cada

deputado federal será eleito com dois suplentes.

C O mandato de senador é de quatro anos.

D Em razão de regra constitucional expressa, as deliberações da

Câmara dos Deputados serão tomadas por dois terços dos

votos.

E O Senado Federal é composto por senadores, representantes

dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio

majoritário.

QUESTÃO 39

A respeito do Poder Executivo, assinale a opção correta.

A Os ministros de Estado serão escolhidos pelo presidente da

República, entre brasileiros aprovados em concurso público de

provas e títulos.

B Compete exclusivamente ao presidente da República conceder

anistia, graça e indulto.

C O vice-presidente da República, na vigência de seu mandato,

não pode ser responsabilizado por crimes funcionais.

D O presidente da República está sujeito a prisão quando comete

infração comum.

E Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da

República, serão sucessivamente chamados ao exercício da

presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do

Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

QUESTÃO 40

Conforme disposições da CF, assinale a opção correta a respeito da

administração pública.

A A lei deverá reservar parte dos cargos e empregos públicos

para afrodescendentes e pessoas portadoras de deficiência.

B É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies

remuneratórias, exceto entre os cargos do Poder Executivo e

do Legislativo.

C Somente por lei complementar poderão ser criadas autarquia,

empresa pública, sociedade de economia mista e fundação.

D É deferida aos servidores públicos a garantia da vitaliciedade,

após dois anos de efetivo exercício.

E As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de

chefia, direção e assessoramento.

QUESTÃO 41

Assinale a opção correta no que se refere à organização político-

administrativa.

A São bens dos estados-membros os recursos minerais, inclusive

os do subsolo, localizados em seus respectivos territórios.

B Com o advento da CF ficou proibida a criação de novos

territórios federais.

C São bens dos municípios os sítios arqueológicos localizados

em seus territórios.

D A criação de conselhos de contas municipais depende de

autorização legal específica.

E Segundo a CF, a faixa de até cento e cinquenta quilômetros de

largura, ao longo das fronteiras terrestres, é considerada

essencial para a defesa do território nacional.

QUESTÃO 42

Acerca da organização político-administrativa, assinale a opção

correta.

A Compete privativamente à União legislar sobre orçamento.

B Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente a respeito de comércio interestadual.

C Compete privativamente à União legislar a respeito de direito

econômico.

D Incumbe aos estados explorar os serviços locais de gás

canalizado.

E É competência comum da União e do Distrito Federal exercer

a classificação de diversões públicas para efeito indicativo.

QUESTÃO 43

No que se refere a direitos políticos dispostos na CF, assinale a

opção correta.

A É vedada a cassação de direitos políticos.

B Os brasileiros naturalizados podem votar, mas não podem

concorrer a cargo eletivo.

C O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos

os brasileiros naturalizados.

D Os militares federais não são alistáveis.

E Para ser eleito vereador é preciso ter, no mínimo, 21 anos de

idade.
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QUESTÃO 44

No que se refere à administração direta e à indireta, à centralizada
e à descentralizada, assinale a opção correta.

A Trata-se de administração indireta quando o Estado, a fim de
obter maior celeridade e eficiência, exerce algumas de suas
atividades de forma desconcentrada.

B As empresas públicas e as sociedades de economia mista são
integrantes da administração indireta, independentemente de
prestarem serviço público ou de exercerem atividade
econômica de natureza empresarial.

C Toda pessoa integrante da administração indireta está
vinculada a determinado órgão da administração direta, fato
que decorre do princípio da especificidade.

D Em virtude do princípio da separação dos poderes, a
administração pública direta é exercida exclusivamente pelo
Poder Executivo, o qual é incumbido da atividade
administrativa em geral.

E A criação de empresa pública e de sociedade de economia
mista depende de autorização legislativa, porém, o mesmo não
ocorre às suas subsidiárias.

QUESTÃO 45

Considere que a prefeitura de determinado município tenha
concedido licença para reforma de estabelecimento comercial.
Nessa situação hipotética, assinale a opção em que se explicita o
poder da administração correspondente ao ato administrativo
praticado, além das classificações que podem caracterizá-lo. 

A poder de polícia, ato unilateral e vinculado

B poder hierárquico, ato unilateral e vinculado

C poder disciplinar, ato bilateral e discricionário

D poder de polícia, ato bilateral e discricionário

E poder disciplinar, ato unilateral e discricionário

QUESTÃO 46

A respeito de alguns aspectos do ato administrativo, assinale a
opção correta.

A A administração tem o poder de revogar todos os atos
administrativos, desde que observadas a conveniência e a
oportunidade. 

B O ato discricionário é editado com base em um juízo de
conveniência e oportunidade do administrador e com a devida
demonstração do interesse público, o que dispensa o controle
de legalidade pelo Poder Judiciário.

C Por meio da convalidação, os atos administrativos que
apresentam vícios são confirmados no todo ou em parte pela
administração, e, em caso de vício insanável, ao processo de
convalidação dá-se o nome de reforma.

D Os atos de gestão da administração pública são regidos pelo
direito público.

E Agente incompetente, vício de forma e desvio de finalidade são
fundamentos que podem resultar em anulação do ato
administrativo.

QUESTÃO 47

Acerca das disposições gerais dos agentes públicos, assinale a
opção correta.

A O agente público não poderá desempenhar função sem que
ocupe cargo público.

B É condição para a dispensa de ocupantes de cargos em
comissão a existência de processo administrativo em que são
garantidos o contraditório e a ampla defesa.

C Os agentes delegados são pessoas físicas que desempenham
atividades de natureza estatal, sendo, para isso, remunerados
pelo poder público. 

D Todo cargo público é condicionado à adoção de regime
jurídico estatutário.

E Particulares em colaboração com a administração pública são
agentes públicos que exercem função pública com vínculo
empregatício, em caráter episódico, sem que percam a
qualidade de particulares.

QUESTÃO 48

A respeito dos poderes da administração, assinale a opção correta.

A A delegação de atribuições de um órgão público para outra
pessoa jurídica configura exemplo de desconcentração
administrativa.

B Ao tomar conhecimento da ocorrência de infração disciplinar,
a administração deve, em um primeiro momento, avaliar a
conveniência e oportunidade da instauração de processo
administrativo.

C O poder regulamentar é prerrogativa conferida à administração
pública para expedir normas de caráter geral, em razão de
eventuais lacunas, com a finalidade de complementar ou
modificar a lei.

D Em respeito ao princípio da separação dos poderes, o
Congresso Nacional não pode sustar ato normativo do Poder
Executivo.

E Um dos meios pelo quais a administração exerce seu poder de
polícia é a edição de atos normativos de caráter geral e
abstrato.

QUESTÃO 49

Assinale a opção correta no que se refere aos poderes e deveres dos
administradores públicos.

A Caracteriza-se desvio de finalidade quando o agente atua além
dos limites de sua competência, buscando alcançar fins
diversos daqueles que a lei permite. 

B Há excesso de poder quando o agente, mesmo que agindo
dentro de sua competência, exerce atividades que a lei não lhe
conferiu.

C Em caso de omissão do administrador, o administrado pode
exigir, por via administrativa ou judicial, a prática do ato
imposto pela lei.

D No exercício do poder hierárquico, os agentes superiores têm
competência, em relação aos agentes subordinados, para
comandar, fiscalizar atividades, revisar atos, delegar, avocar
atribuições e ainda aplicar sanções.

E O poder de agir da administração refere-se à sua faculdade
para a prática de determinado ato de interesse público.
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QUESTÃO 50

Assinale a opção em que se apresenta a ordem que caracteriza,
respectivamente, as hipóteses de contratação direta quando 1) há
discricionariedade da administração para que se decida realizar a
contratação direta; 2) há hipóteses exemplificativas de contratação
direta; e 3) a contratação direta decorre da inviabilidade de
competição.

A licitação dispensável; inexigível; e inexigível
B licitação inexigível; inexigível; e dispensável
C licitação dispensável; inexigível; dispensável
D licitação inexigível; dispensável; e dispensável
E licitação dispensável; dispensável; e inexigível

QUESTÃO 51

Acerca do procedimento licitatório, assinale a opção correta.

A Determinado bem imóvel adquirido pela União em decorrência
de dação em pagamento pode ser alienado por meio de
concorrência ou leilão, independentemente de seu valor. 

B Sendo a adjudicação compulsória ato declaratório e vinculado,
obriga-se a administração a celebrar contrato com o vencedor
do certame.

C Nos casos em que couber leilão, a administração poderá
utilizar a modalidade convite e, em qualquer caso, a
modalidade concorrência.

D A empresa líder de um consórcio é responsável pelos atos
praticados em consórcio tanto na fase de licitação quanto na de
execução do contrato, de modo que as demais consorciadas
respondem subsidiariamente.

E No âmbito da União, deve ser utilizada a licitação na
modalidade pregão se o objeto da contratação for bens ou
serviços comuns, desde que seja respeitado o valor estimado da
contratação de R$ 1.500.000.

QUESTÃO 52

Acerca do controle da administração pública, assinale a opção
correta.

A Controle legislativo é a prerrogativa atribuída ao Poder
Legislativo de fiscalizar atos da administração pública sob os
critérios jurídicos, políticos e financeiros.

B O controle judicial incide sobre a atividade administrativa do
Estado, seja qual for o Poder em que esteja sendo
desempenhada, de modo a alcançar os atos administrativos do
Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário.

C O controle da administração pública contempla os
instrumentos jurídicos de fiscalização da atuação dos agentes
e órgãos públicos, não podendo haver controle sobre pessoas
administrativas que compõem a administração indireta, uma
vez que aquelas são entes independentes.

D Um importante instrumento de controle administrativo é o
direito de petição, que consiste na obrigatoriedade que têm os
indivíduos de formular pretensões aos órgãos públicos quando
verificarem uma irregularidade, sob pena de multa.

E Coisa julgada administrativa é a situação jurídica pela qual
determinada decisão firmada pela administração não mais pode
ser modificada na via administrativa e judicial.

QUESTÃO 53

Ainda com relação ao controle da administração pública, assinale

a opção correta.

A Verificada a existência de uma irregularidade na atividade

administrativa, surgirá a faculdade de o órgão de controle

propor as providências a serem adotadas.

B O controle interno da atividade administrativa pode ser

provocado por atuação de terceiros, desde que estes estejam

investidos da condição de agentes estatais.

C O controle externo realizado pelo Poder Judiciário é diverso

daquele realizado pelo TCU, o que não inviabiliza que o Poder

Judiciário revise a atividade de controle executada pelo TCU.

D Ao realizar a atividade de controle externo, um órgão pode

assumir exercício de competências reservadas por lei a outro

órgão e invalidar um ato administrativo viciado.

E A titularidade do controle externo da atividade financeira do

Estado é da Câmara dos Deputados, com auxílio técnico do

Tribunal de Contas da União (TCU).

QUESTÃO 54

Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção

correta.

A A responsabilidade do agente público, causador do dano a

particular, é subjetiva, devendo o Estado, ao ingressar com

ação regressiva, comprovar a culpa do agente.

B O Estado é civilmente responsável pelos danos que seus

agentes, nessa qualidade, venham a causar a terceiros,

excetuados os casos dos agentes sem vínculo típico de trabalho

e dos agentes colaboradores sem remuneração.

C Entidade integrante da administração indireta, dotada de

personalidade jurídica de direito privado e exploradora de

atividade econômica, responderá objetivamente pela reparação

de danos a terceiros, com fundamento na teoria do risco

administrativo.

D A demonstração da ocorrência do fato administrativo e do

dano causado é suficiente para gerar ao Estado a obrigação de

indenizar.

E Os casos de ilícito omissivo impróprio são equiparáveis aos

atos comissivos para efeito de responsabilidade civil do

Estado.
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QUESTÃO 55

Com relação aos princípios que fundamentam a administração
pública, assinale a opção correta.

A Pelo princípio da autotutela, a administração pode, a qualquer
tempo, anular os atos eivados de vício de ilegalidade.

B O regime jurídico-administrativo compreende o conjunto de
regras e princípios que norteia a atuação do poder público e o
coloca numa posição privilegiada.

C A necessidade da continuidade do serviço público é
demonstrada, no texto constitucional, quando assegura ao
servidor público o exercício irrestrito do direito de greve.

D O princípio da motivação dos atos administrativos, que impõe
ao administrador o dever de indicar os pressupostos de fato e
de direito que determinam a prática do ato, não possui
fundamento constitucional.

E A publicidade marca o início da produção dos efeitos do ato
administrativo e, em determinados casos, obriga ao
administrado seu cumprimento.

QUESTÃO 56

Assinale a opção que explicita o princípio da administração pública
na situação em que um administrador público pratica ato
administrativo com finalidade pública, de modo que tal finalidade
é unicamente aquela que a norma de direito indica como objetivo
do ato.

A impessoalidade

B segurança jurídica

C eficiência

D moralidade

E razoabilidade

QUESTÃO 57

Caio, de dezessete anos de idade, ajuizou ação contra a escola
particular em que estuda, objetivando obter indenização por danos
morais decorrentes de ofensas repetidamente proferidas por
colegas, inclusive com uso de palavras e expressões de baixo calão.
O adolescente sustentou que a pessoa jurídica teria obrigação legal
e contratual de coibir tais condutas. Com base nessa situação
hipotética, assinale a opção correta. 

A Caso a incapacidade processual de Caio não esteja suprida,
caberá ao o juiz decretar imediatamente a nulidade do
processo. 

B Se os genitores de Caio forem casados e estiverem no exercício
do poder familiar, a falta de anuência de um dos cônjuges
inviabilizará o prosseguimento da ação. 

C A escola será representada em juízo por quem o seu estatuto
designar ou, no silêncio deste, por seu diretor. 

D Se o advogado de Caio registrar, na petição inicial, os
palavrões que foram dirigidos a ele pelos colegas, caberá ao
juiz mandar riscá-los, pois é proibido empregar expressões
injuriosas nos processos. 

E A ação será ajuizada em nome de Caio, mas um de seus
genitores deverá ser indicado como representante legal do
filho. 

QUESTÃO 58

A respeito das atribuições de advogados e procuradores, assinale
a opção correta.

A Todos os advogados, inclusive os procuradores de pessoas
jurídicas de direito público interno, são obrigados a exibir
procuração para legitimar sua atuação em autos judiciais. 

B O advogado que detém procuração com poder geral para o
foro pode firmar acordo e levantar alvará em nome do seu
cliente. 

C Os advogados têm assegurada a prerrogativa de examinar, no
balcão da vara ou na secretaria do tribunal, os autos de
qualquer processo, mas necessitam de procuração para levá-los
em carga. 

D Se o prazo for comum, o advogado deve entregar os autos
primeiro ao autor, pelo prazo estipulado, e depois ao réu, por
igual período. 

E Qualquer advogado que tenha procuração nos autos tem direito
a requerer vista do processo pelo prazo de cinco dias.

QUESTÃO 59

Com base na atuação do Ministério Público, assinale a opção
correta.

A O Ministério Público será ouvido em todos os conflitos de
competência, mas terá qualidade de parte naqueles que
suscitar. 

B O Ministério Público não poderá produzir prova em audiência
nas causas em que atuar apenas como custos legis. 

C É imprescindível a intervenção do Ministério Público em ações
populares, mas não em mandados de segurança. 

D Cabe ao juiz determinar a intervenção do Ministério Público
nos casos em que a lei a considerar obrigatória, não sendo ônus
da parte requerer sua intimação.

E Ao ajuizar ação civil pública na defesa de interesses difusos, o
Ministério Público atua como fiscal da lei. 

QUESTÃO 60

Considerando a disciplina do Código de Processo Civil, assinale a
opção correta acerca dos atos processuais. 

A Quando a citação é feita durante as férias forenses, para evitar
perecimento de direito, o prazo para a resposta do réu também
correrá durante as férias. 

B Mediante acordo escrito protocolado nos autos, as partes
podem prorrogar ou reduzir os prazos para interposição de
recursos.

C Compete ao escrivão praticar os atos meramente ordinatórios,
como a juntada e a vista obrigatória, por iniciativa própria,
independentemente de despacho do juiz. 

D Por ser ato unilateral, a desistência da ação produz efeitos tão
logo a parte protocole a petição com o pedido. 

E Em casos excepcionais, a critério do oficial de justiça, a
citação e a penhora podem ser realizadas nos domingos e
feriados.
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QUESTÃO 61

Assinale a opção correta quanto aos atos processuais, considerando

a disciplina do Código de Processo Civil.

A Carta precatória é a requisição expedida pelo juiz à autoridade

judiciária estrangeira. 

B Não há publicação de sentença em audiência, uma vez que tal

ato deve ser escrito e formal. 

C Se houver nulidade no processo, o juiz deve declará-la e

mandar repetir o ato, ainda que possa decidir a causa em favor

da parte a quem aproveite a declaração de nulidade. 

D A intimação do réu para apresentar sua defesa pode ser feita

por correio. 

E Havendo dois réus, o prazo para defesa corre a partir da

juntada aos autos do último aviso de recebimento ou do

mandado cumprido. 

QUESTÃO 62

A respeito de tutela antecipada, assinale a opção correta. 

A Se a parte, a título de tutela antecipada, requerer providência

cautelar, o juiz deverá indeferir o pedido.

B A concessão da tutela antecipada pode ser requerida pelo réu,

na sua defesa. 

C Uma vez deferida, a tutela antecipada só poderá ser revogada

na sentença. 

D A tutela antecipada pode ser concedida quando um dos pedidos

cumulados mostrar-se incontroverso. 

E Havendo verossimilhança da alegação e prova inequívoca, a

tutela antecipada deve ser deferida, ainda que seja irreversível. 

QUESTÃO 63

Chegou à vara uma petição inicial, pelo procedimento ordinário,

com pedido de gratuidade de justiça, desacompanhada de qualquer

documento e sem menção ao valor da causa. No fim da petição, o

autor protestou pela juntada posterior de documentos que

comprovariam cabalmente suas alegações. Com base nessa situação

hipotética, assinale a opção correta. 

A O juiz deve indeferir imediatamente a petição inicial devido à

falta de um de seus elementos obrigatórios, que é a indicação

do valor da causa. 

B O juiz deve determinar ao autor que emende a inicial e junte os

documentos que mencionou, no prazo de 10 dias. 

C O juiz deve primeiro mandar citar o réu e só depois analisar a

petição inicial, em conjunto com a defesa, para prestigiar sua

imparcialidade e o contraditório. 

D Quando há pedido de gratuidade de justiça, como no caso

apresentado, não se dá valor à causa.

E A parte pode optar por juntar os documentos comprobatórios

de suas alegações só na fase de produção de provas. 

QUESTÃO 64

Acerca da resposta do réu, assinale a opção correta.

A O advogado dativo do réu deve fazer impugnação especificada

de todos os argumentos do autor. 

B Verificando que o autor não pagou as custas iniciais, o réu

deve alegar carência de ação na contestação, antes de discutir

o mérito da causa.

C A exceção de incompetência absoluta é processada em apenso

aos autos principais. 

D Se houver vários réus com advogados diferentes, o prazo para

contestação será dobrado. 

E Cabe ao réu informar na contestação se existe coisa julgada, ou

seja, se existe outra ação idêntica já julgada, ainda que

pendente de recurso. 

QUESTÃO 65

Acerca de audiência e provas, assinale a opção correta. 

A Cópias simples de documentos particulares não são admitidas

como prova em juízo; é necessária sua autenticação. 

B Se a parte requerer a inquirição de testemunhas, o juiz não

pode indeferir o pedido, sob pena de violação da ampla defesa.

C A título de depoimento, a parte pode ler em voz alta, na

audiência, texto que tenha preparado anteriormente para esta

finalidade. 

D Se ocorrerem os efeitos da revelia, não deverá ser designada

audiência para o caso. 

E Cada parte tem direito de assistir ao interrogatório da outra em

audiência. 

QUESTÃO 66

Acerca de audiência e sentença, assinale a opção correta. 

A São requisitos essenciais da sentença o relatório, os

fundamentos e a decisão interlocutória. 

B A verdade dos fatos estabelecida como fundamento da

sentença não faz coisa julgada. 

C Se verificar erro na sentença publicada, o escrivão pode alertar

o juiz para alterá-la por meio de embargo de declaração. 

D A função do juiz é jurisdicional e, portanto, é impróprio

afirmar que exerce poder de polícia na audiência. 

E Como as audiências são públicas, é absolutamente vedada sua

realização a portas fechadas. 
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QUESTÃO 67

Com relação ao processo de execução, assinale a opção correta. 

A A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de

título executivo impede o credor de promover sua execução,

pois a obrigação deixa de ser líquida, certa e exigível.

B O herdeiro do devedor pode ser sujeito ativo na execução. 

C Não pode o credor cumular várias execuções contra o mesmo

devedor: cada uma deve seguir um processo em separado. 

D Se a sentença transitada em julgado declarar inexistente a

obrigação que foi executada, caberá responsabilização civil do

exequente pelos danos que o executado tiver sofrido. 

E O crédito decorrente de honorários de perito aprovados por

decisão de juiz constitui título executivo judicial. 

QUESTÃO 68

Benjamin ajuizou demanda no juizado especial cível contra seu

vizinho, Teodoro, pretendendo obrigá-lo a dividir os custos do

muro que construiu para separar as propriedades. Nenhuma das

partes foi assistida por advogado na elaboração da inicial e da

defesa, nem durante as audiências. O pedido foi julgado procedente.

Teodoro, inconformado, protocolou recurso inominado no décimo

quinto dia depois de sua regular intimação sobre a sentença. Com

base na situação hipotética descrita, assinale a opção correta.

A Não há que se falar em pagamento de preparo recursal, pois no

juizado especial não há pagamento de custas. 

B Para proceder à interposição do recurso, foi necessário que

Teodoro constituísse advogado. 

C O recurso deve ser recebido no duplo efeito legal.

D O valor da causa pode ser de até quarenta salários mínimos,

no caso.

E O recurso é tempestivo, mas será considerado deserto se o

preparo não tiver sido pago. 

QUESTÃO 69

Com relação à aplicação da lei processual no tempo, assinale a

opção correta.

A Lei processual penal anterior à nova lei continuará a ser

aplicada nos processos que se iniciaram sob a sua vigência.

B Nova lei processual penal retroage para alcançar os atos

praticados na vigência da lei processual penal anterior.

C Nova lei processual penal tem incidência imediata nos

processos já em andamento.

D Atos processuais realizados sob a vigência de lei processual

penal anterior à nova lei serão considerados inválidos.

E Nova lei processual penal será aplicada apenas aos processos

que se iniciarem após a sua publicação.

QUESTÃO 70

Lei processual penal

A não admite interpretação sistemática.

B não admite aplicação analógica.

C não admite o suplemento dos princípios gerais de direito.

D não deve ser interpretada sempre restritivamente.

E não admite interpretação extensiva.

QUESTÃO 71

Uma autoridade policial instaurou inquérito policial de
ofício para a apuração de crime de ação penal pública. Depois de

concluído o inquérito, os autos foram remetidos ao juiz competente
e, em seguida, ao Ministério Público. O promotor de justiça

requereu a devolução do inquérito à autoridade policial para a
realização de novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da

denúncia, o que foi deferido pelo juiz. De posse novamente dos
autos, a autoridade policial entendeu que não havia mais nenhuma

diligência a ser feita e determinou o arquivamento dos autos de
inquérito. 

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

A O Ministério Público agiu incorretamente, já que deveria ter

oferecido a denúncia de imediato, após a conclusão do
inquérito pela autoridade policial.

B A autoridade policial agiu incorretamente, haja vista que não
pode instaurar inquérito policial de ofício para apuração de

crime de ação penal pública.

C A autoridade policial agiu corretamente ao arquivar o inquérito

policial, uma vez que não havia mais nenhuma diligência a ser
realizada.

D O juiz agiu incorretamente, visto que não poderia ter deferido
a devolução do inquérito já concluído à autoridade policial.

E A autoridade policial agiu incorretamente, dado que não
poderia ter determinado o arquivamento do inquérito policial.

QUESTÃO 72

No que diz respeito ao inquérito policial, assinale a opção correta.

A Se tratando de crimes de ação penal pública condicionada, o

inquérito policial poderá ser iniciado de ofício pela autoridade
policial sem a representação do ofendido, necessária apenas

para dar início à ação penal.

B Tratando-se de crimes de ação penal privada, o inquérito

policial poderá ser iniciado mediante requisição do Ministério
Público ou da autoridade judiciária.

C O indiciado pode requerer à autoridade policial qualquer
diligência que julgue necessária.

D A autoridade policial deve nomear curador ao indiciar menor
de 18 anos de idade.

E Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial somente
poderá ser iniciado de ofício pela autoridade policial.
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QUESTÃO 73

Assinale a opção correta acerca de ação penal.

A Nos crimes de ação penal pública condicionada à

representação, o ofendido poderá retratar-se da representação

formulada antes do oferecimento da denúncia.

B Não é permitida a intervenção do Ministério Público em

processo de ação penal privada.

C Entre os princípios que regem a ação penal pública

incondicionada inclui-se o da disponibilidade.

D A divisibilidade consiste em um dos princípios que regem a

ação penal privada.

E Se tratando de crimes de ação penal pública incondicionada,

em nenhuma hipótese será permitido ao ofendido intentar ação

privada.

QUESTÃO 74

A respeito de prisão em flagrante, assinale a opção correta.

A Não pode ser preso em flagrante aquele que é perseguido logo

após cometer a infração, mesmo que se presuma ser ele o autor

da infração.

B A ausência de testemunhas da infração impede a lavratura do

auto de prisão em flagrante.

C O cidadão que presenciar pessoa cometendo uma infração

penal tem a obrigação de prendê-la em flagrante.

D O auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz

competente em até vinte e quatro horas após a realização da

prisão.

E A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre devem

ser comunicados à família do preso em até 24 horas após a

realização da prisão.

QUESTÃO 75

A liberdade provisória 

A deve ser concedida pelo juiz sempre que estiverem ausentes os

requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

B pode ser concedida pelo juiz somente até o recebimento da

denúncia oferecida pelo Ministério Público.

C ao ser concedida pelo juiz, não poderá ser imposta nenhuma

outra medida cautelar diversa da prisão.

D pode ser concedida pelo juiz somente mediante a aplicação de

fiança.

E pode ser concedida pelo delegado de polícia sem a aplicação

de fiança.

QUESTÃO 76

A prisão temporária

A será decretada mediante despacho, que prescinde de

fundamentação em caso de comprovada a urgência da prisão.

B poderá ser decretada pelo delegado de polícia, pelo prazo

máximo de cinco dias, prorrogável por igual período, em caso

de extrema e comprovada necessidade.

C poderá ser decretada pelo juiz, em qualquer fase do processo

penal, se comprovada sua extrema necessidade.

D poderá ser decretada pelo juiz, sem a oitiva do Ministério

Público, quando solicitada por representação da autoridade

policial.

E poderá ser decretada, tratando-se de crime de tráfico ilícito de

entorpecentes, pelo prazo máximo de trinta dias, prorrogável

por mais trinta dias, em caso de extrema e comprovada

necessidade.

QUESTÃO 77

Com relação a habeas corpus e seu processo, assinale a opção

correta.

A A impetração do habeas corpus deve vir acompanhada de

comprovante de pagamento das devidas custas judiciais do seu

processamento.

B O promotor de justiça poderá impetrar habeas corpus caso

entenda que o réu em processo penal esteja sofrendo

constrangimento ilegal na sua liberdade de ir e vir.

C O pedido de habeas corpus, para ser conhecido e julgado, deve

estar assinado por advogado regularmente inscrito na Ordem

dos Advogados do Brasil (OAB).

D Somente é cabível o habeas corpus caso o paciente já esteja

sofrendo violência ou coação em sua liberdade de ir e vir.

E Não é admitida a formulação de pedido de liminar em habeas

corpus.

QUESTÃO 78

Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 acerca do

processo penal, assinale a opção correta.

A O contraditório e a ampla defesa são assegurados apenas aos

litigantes em processos judiciais.

B A prática de racismo configura crime imprescritível, para o

qual se admite a concessão de fiança.

C As provas obtidas por meios ilícitos, desde que produzidas

durante inquérito policial, poderão ser admitidas no processo.

D Os crimes hediondos, a prática de tortura, o terrorismo e o

tráfico ilícito de entorpecentes são crimes inafiançáveis.

E A instituição do júri terá competência para julgar os crimes

dolosos contra a vida e o latrocínio.
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QUESTÃO 79

Considerando as disposições constitucionais aplicáveis ao processo
penal, assinale a opção correta.

A Ninguém será preso sem ordem escrita e fundamentada da
autoridade policial competente, salvo nas hipóteses de
flagrante delito e nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar definidos em lei.

B A prisão ilegal poderá ser relaxada pela autoridade judiciária
apenas após a análise da conclusão do inquérito policial
encaminhado pelo delegado de polícia.

C Ao preso será assegurada a assistência de advogado, salvo nos
casos em que a autoridade policial tenha decretado o sigilo das
investigações.

D Ninguém poderá ser levado à prisão ou ser nela mantido nos
crimes em que a lei admitir a liberdade provisória com ou sem
fiança.

E O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, todavia o seu silêncio poderá implicar
confissão do crime.

QUESTÃO 80

A prisão preventiva

A poderá ser decretada pelo juiz somente após o recebimento da

denúncia e durante o curso do processo penal.

B poderá ser decretada pela autoridade policial durante a

investigação policial.

C não poderá ser decretada se o juiz verificar, pelas provas

constantes dos autos, que o agente praticou o crime em

situação de legítima defesa.

D poderá ser decretada em se tratando de crimes hediondos,

ainda que não haja provas da existência do crime e indícios

suficientes de autoria.

E poderá ser decreta em substituição à prisão em flagrante por

crime hediondo, não sendo necessário, nessa situação, ser

motivada sua decisão.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não será avaliado

fragmento de texto escrito em local indevido.
• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também

desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Ao texto que contenha outra forma de identificação será atribuída nota
zero, correspondente à identificação do candidato em local indevido.

• Na prova discursiva, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito
apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto
estruturado).

Redija um texto dissertativo a respeito dos tipos de licitação, atendendo, necessariamente, ao que se pede a seguir.

< Explicite o significado atribuído à expressão tipos de licitação, com base na Lei n.º 8.666/1993. [valor: 4,00 pontos]

< Cite os tipos de licitação previstos no ordenamento jurídico brasileiro. [valor: 4,00 pontos]

< Aponte as principais diferenças entre os referidos tipos de licitação. [valor: 5,00 pontos]

< Indique o(s) tipo(s) de licitação adequado(s) à contratação de empresa de natureza predominantemente intelectual. [valor: 6,00

pontos]
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