
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

± . DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

005. PRova OBJETIVA

OFICIAL DE JUSTIÇA

• VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CON-

TENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.

• CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA

DESTE CADERNO.

• LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE

VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

+ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

+ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO

VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA

QUE VOCÊ ESCOLHEU.

• TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE

TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA

INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.

• A DURAÇÃO DA PROVA É DE 4 HORAS.

• A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANS-

CORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.

• AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS

E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA

CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

FUNDAçÄO

vunesp.
AGUARDE A ORDEIVI DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

07.08.2011



JUDI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

DO ESTADO DE SÃO PAULO

FoLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

oueSTN RESPOSTA oueSTN RESPOSTA

01 A B C D E 26 A B C D E

02 A B C D E 27 A B C D E

03 A B C D E pg A B C D E

04 A B C D E 29 A B C D E

05 A B C D E 30 A B C D E

06 A B C D E 31 A B C D E

07 A B C D E 32 A B C D E

08 A B C D E 33 A B C D E

09 A B C D E 34 A B C D E

10 A B C D E 35 A B C D E

11 A B C D E 36 A B C D E

12 A B C D E 37 A B C D E

13 A B C D E Sg A B C D E

14 A B C D E 39 A B C D E

15 A B C D E 40 A B C D E

16 A B C D E 41 A B C D E

17 A B C D E 42 A B C D E

18 A B C D E 43 A B C D E

19 A B C D E 44 A B C D E

20 A B C D E 45 A B C D E

21 A B C D E 46 A B C D E

22 A B C D E 47 A B C D E

23 A B C D E 4g A B C D E

24 A B C D E 49 A B C D E

25 A B C D E 50 A B C D E
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CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira para responder às questões de números 01 a 03.

JAMAIS. SE 0 FIZESSE UFA! TÁ FICANb0 CAbA
NÃO TERIA CORAGEM DE VEZ MAIS DIFICIL

PAIJOCÊ NOE,EFSR SHT bo, UAU.QUE NOLENAUEESSE

(Gazeta do Povo, 18.12 2010)

01. As informações da tira permitem afirmar que

(A) o pai normalmente é enganado pelo filho.

(B) o filho não se deixou enganar pelo pai.

(C) o pai enganou o filho com sua resposta.

(D) o filho se entristeceu com a resposta do pai.

(E) o pai acha que é fäcil enganar o filho.

02. Imaginando que o pai desse uma resposta afirmativa à pergun-

ta feita pelo filho, no 1.° quadrinho,ele diria, em conformidade

com a norma padrão:

(A) Sim, meu filho, eu costumo enganar-se eu mesmo.

(B) Sim, meu filho, eu costumo enganar eu mesmo.

(C) Sim, meu filho, eu costumo enganar a si mesmo.

(D) Sim, meu filho, eu costumo enganar a mim mesmo.

(E) Sim, meu filho, eu costumo enganar-se mesmo.

03. No contexto, a correlação expressa pelos verbos destacados

na frase - Se o fizesse não teria coragem de me olhar no

espelho. - indica

(A) hipótese sobre a consequência de mentir.

(B) necessidade de comunicar-se sem enganar.

(C) certeza acerca de ser desnecessária a mentira.

(D) dúvida em relação àquilo que motiva a mentira.

(E) negação de que a mentira seja viável.



Leia o texto para responder às questões de números 04 a 07.

O sêmen em busca de uma ética

O moço israelense está morto. Todavia, ele ainda pode gerar

uma vida. Seus pais estão de posse de seu semen e querem a

autorização da justiça de Israel para terem um neto. A Ciência

permite, mas a lei não endossa. A notícia está na Folha de S.Paulo

de 10.02.11.

(...)

As leis de Israel, segundo uma boa parte dos seus juízes, di-

zem que a inseminação não poderá ser efetuada. Não há qualquer

documento que o morto tenha deixado escrito dizendo que gostaria

de ter um filho após sua morte e com uma mulher escolhida pelos

pais. Mas os pais argumentam que, se o filho era um doador de

órgãos, por qual razão o que é expelido por um órgão do seu corpo

também não poderia ser utilizado em favor da vida?

Com efeito, nem todos os juízes pendem para o mesmo lado.

Assim, eis que os magistrados não poderão ficar somente com o

código nas mãos. (...)

O que os magistrados enfrentarão será um problema típico

de filosofia prática, ou seja, de ética. Eles estarão enredados na

decisão sobre se o ethos* do povo, os costumes e hábitos, pedem

ou não para que a lei mude.

* ethos: conjunto dos costumes e hábitos fundamentais, no âmbito do compor-

tamento (instituições, afazeres etc.) e da cultura (valores, ideias ou crenças),

característicos de uma determinada coletividade, época ou região.

(Filosofia: Conhecimento Prático, n."29, 2011. Adaptado)

04. De acordo com o texto, a inseminação do semen do israelense

morto

(A) será permitida em função de sua declaração escrita, mas,

mesmo assim, a decisão dos magistrados enfrentará um

problema ético e, por isso, alterará radicalmente a lei.

(B) encontra barreira na lei para acontecer, por isso os ma-

gistrados não apenas se restringirão a ela para decidir,

mas também se fundamentarão nos costumes e hábitos

do povo.

(C) é fato incapaz de gerar polêmica entre os magistrados,

pois estes certamente desconsiderarão a vontade do

próprio morto e a dos seus pais.

(D) ocorrerá se os pais do moço a quiserem realmente, sem

que a decisão dos magistrados implique a possibilidade

de que haja alterações na legislação de Israel.

(E) seria impossível mesmo com um documento do rapaz,

pois é certo que a decisão dos magistrados jamais con-

validaria valores contrários à filosofia prática.



05. O termo destacado no trecho - ... mas a lei não endossa. - é

sinônimo de

(A) invalida.

(B) obriga.

(C) prescreve.

(D) proíbe.

(E) apoia.

06. Sem que haja alteração de sentido, unindo-se em um só

período as frases do trecho - O moço israelense está morto.

Todavia, ele ainda pode gerar uma vida. - obtém-se:

(A) Se o moço israelense está morto, ele ainda pode gerar

uma vida.

(B) O moço israelense está morto, portanto ele ainda pode

gerar uma vida.

(C) Apesar de o moço israelense estar morto, ele ainda pode

gerar uma vida.

(D) Quando o moço israelense estiver morto, ele ainda poderá

gerar uma vida.

(E) O moço israelense está morto, pois ele ainda pode gerar

uma vida.

07. Considere as informações textuais e as versões da frase: A

Ciência permite, mas a lei não endossa.

I. A Ciência permite a inseminação, mas a lei não a endossa.

II. A Ciência permite que seja feita a inseminação, mas a lei

não endossa-a.

III. A Ciência permite que se realize a inseminação, mas a lei

não lhe endossa.

De acordo com a norma padrão, está correto apenas o contido

em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) I e III.



08. Leia a tira.

IRRITANTE, bEMASIAbAMENTE estaucasc 0:: :55?? € APARENTEMENTE, CARROÉ

NOS COMERCIAIS bE CARROS, AS
RUASESTÃOSEMPRE-

COMPRANb0 UM, VOCÊ "GANHA" UM

NÃO_ NEM PEDESTRES! SERÁ QUE ESTÃO BÊBAbCSP TOCAbCR DE MPl QUE TALP

(Folha de S.Paulo, 03.06.2011)

As lacunas das frases devem ser preenchidas, correta e res-

pectivamente, com

(A) vazia ... há ... condição

(B) vazia ... existe ... medo

(C) vazias ... há ... limitação

(D) vazias ... existem ... sinônimo

(E) vazias ... existe ... ícone

Para responder às questões de números 09 e 10, leia o texto.

A politica nunca foi tão cabeluda

Uma ideia tentadora vem mexendo com a cabeça de políticos

brasileiros - do alto e do baixo clero, da esquerda e da direita, de

diferentes idades e dos mais variados estados da federação. Trata-

se de uma operação cabeluda, rastros os envolvidos se

esforçam para ocultar. Feita entre quatro paredes, conta sempre

com pouquíssimas testemunhas e apresenta risco baixissimo. Já o

resultado é altamente compensador, segundo os que já participa-

ram dela. E eles nunca foram tantos. No mundo inteiro, a cirurgia

de implante capilar cresceu 50% entre 2004 e 2008.

( Veja, 25.05.2011)

09. Garantindo a coesão e a coerência do texto, a lacuna deve ser

preenchida com

(A) dos quais

(B) cujos

(C) que os

(D) aos quais os

(E) onde



10. Considerando o texto, é correto afirmar que o termo cabeluda,

no título, sinaliza que os políticos têm

(A) proibido o implante de cabelo.

(B) coibido as ilegalidades.

(C) se envolvido em ilegalidades.

(D) assumido visuais ridículos.

(E) aderido ao implante capilar.

MATEMÁTICA

11. Do valor total recebido por um trabalho executado, Pedro

ficou com - -- e João ficou com o restante. Da parte que
5

lhe coube, João emprestou R$ 800,00 a Pedro, para que ele

pudesse comprar uma televisão e, assim, Pedro ficou com o

quádruplo da quantia que restou a João. Após o empréstimo,

Pedro ficou com

(A) R$ 2.000,00.

(B) R$ 1.800,00.

(C) R$ 1.700,00.

(D) R$ 1.600,00.

(E) R$ 1.400,00.

12. Ao longo de um dia, um supermercado fez vários anúncios

dos produtos A, B e C, todos eles com o mesmo tempo de

duração. Os tempos totais de aparição dos produtos A, B e

C foram, respectivamente, iguais a 90s, 108s e 144s. Se a

duração de cada anúncio, em segundos, foi a maior possível,

então, a soma do número de aparições dos três produtos, nesse

dia, foi igual a

(A) 14.

(B) 15.

(C) 17.

(D) 18.

(E) 19.



13. Três estudantes de arquitetura construíram uma maquete em

conjunto e combinaram que o valor total gasto com a compra

dos materiais necessários seria dividido entre eles, de forma

inversamente proporcional ao número de horas que cada um

trabalhou na elaboração da maquete. Observe a tabela.

BRUNo EDUARDO FLÁvio

Valor pago (em reais) 100 x 125

N.° de horas trabalhadas 20 25 y

Nesse caso, pode-se afirmar que x e y valem, respectivamente,

(A) R$ 125,00 e 18 horas.

(B) R$ 80,00 e 16 horas.

(C) R$ 80,00 e 18 horas.

(D) R$ 70,00 e 16 horas.

(E) R$ 60,00 e 14 horas.

14. No 2.° semestre, a receita líquida (RL) de certa empresa subiu

45% em relação à do semestre anterior, totalizando 725 mi-

lhões, enquanto o lucro líquido (LL) teve uma queda de 15% ,

em relação ao do semestre anterior, totalizando 85 milhões.

Desse modo, é correto afirmar que, no semestre anterior, a

razão 
LL foi igual a
RL

l
(A) -.

1
(B) -.

1
(C) -

4

3
(D) -.

8

(E) l
5



15. Uma empresa embala seus produtos em caixas de 2 tamanhos

diferentes: S e T. A capacidade do veículo utilizado para

entregas permite transportar 60 caixas S, maiores, ou 300

caixas T, menores. Sabe-se que a forma das caixas e a forma

do veículo utilizado não interferem na proporcionalidade ao

serem acomodadas,juntas, caixas de tamanhos S e T. Assim,

se forem colocadas apenas 45 caixas S no veículo,será possível

transportar, no mesmo carregamento, um número de caixas T

igual a

(A) 75.

(B) 70.

(C) 65.

(D) 60.

(E) 55.

16. Ao encerrar o movimento diário, um atacadista, que vende à

vista e a prazo, montou uma tabela relacionando a porcenta-

gem do seu faturamento no dia com o respectivo prazo, em

dias, para que o pagamento seja efetuado.

PORCENTUAL PRAZO PARA

Do FATURAMENTO PAGAMENTO (DIAS)

15% À vista

20% 30

35% 60

20% 90

10% 120

O prazo médio, em dias, para pagamento das vendas efetuadas

nesse dia, é igual a

(A) 75.

(B) 67.

(C) 60.

(D) 57.

(E) 55.

17. Em um treinamento, o piloto A deu mais voltas completas

na pista de testes que seu companheiro de equipe, o piloto B,

sendo que a soma do número de voltas dadas por A e por B

foi igual a 100. Se dividirmos o número de voltas dadas por

A pelo número de voltas dadas por B, o quociente será 5 e

teremos um resto igual a 10. Pode-se concluir, então, que a

diferença entre o número de voltas dadas por A e por B, nessa

ordem, é igual a

(A) 85.

(B) 80.

(C) 70.

(D) 65.

(E) 60.



18. Um grande terreno foi dividido em 6 lotes retangulares con-

gruentes,conforme mostra a figura, cujas dimensões indicadas

estão em metros.

x

|
|

|1,6 x

Sabendo-se que o perimetro do terreno original, delineado em

negrito na figura, mede x + 285, conclui-se que a área total

desse terreno é, em m2, igual a

(A) 2 400.

(B) 2 600.

(C) 2 800.

(D) 3000.

(E) 3 200.

19. Um recipiente, com paredes de espessura desprezível, tem a

forma de um paralelepipedo reto-retângulo, medindo 15 cm

de comprimento por 10 cm de largura, e contém uma

quantidade de água que ocupa a metade da sua capacidade

total. Se retirarmos da água, o volume da água restante
5

no recipiente será igual a 360 cm3. Conclui-se, então, que a

medida da altura desse recipiente, em centímetros, é igual a

(A) 14.

(B) 12.

(C) 10.

(D) 9.

(E) 8.



20. Na figura, que representa uma pequena praça, a região I tem

a forma de um quadrado (ABCE) com área de 225 m2, e a

região II tem a forma de um triângulo retângulo (CDE). Para

se ir do ponto A ao ponto P, contornando a praça, pode-se

optar pelo trajeto ABCP, ou pelo trajeto AEDP, sendo que,

em ambos os casos, as distâncias percorridas serão iguais.

Sabendo-se que o segmento CD mede 25 m, pode-se afirmar

que a distância entre os pontos D e P é igual a

B C

I Il p

A E D

(A) 8,5 m.

(B) 9,0 m.

(C) 10,0 m.

(D) 10,5 m.

(E) 11,0 m



ATUALIDADES

21. A Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes (Jife),

da ONU (Organização das Nações Unidas), apoia as medidas

recentemente adotadas pelo governo brasileiro para restringir

o uso de remédios para (...). A organização, no entanto, não

se posiciona sobre a proposta da Anvisa (Agência Nacional

de Vigilância Sanitária) de banir do mercado brasileiro esses

medicamentos. A proposta da Anvisa está em discussão e

gerou uma reação forte da comunidade médica, favorável a

restrições mas contrária à retirada dos produtos do mercado.

De acordo com a Anvisa, estudos apontam que o consumo

desses medicamentos aumenta o risco de problemas cardíacos.

(noticias.r7.com,02.03.20ll.Adaptado)

Os remédios a que se refere o texto têm como finalidade

(A) auxiliar no emagrecimento.

(B) controlar a hipertensão arterial.

(C) prevenir o colesterol ruim.

(D) amenizar sintomas de gripe.

(E) melhorar o desempenho sexual.

22. O julgamento do Supremo Tribunal Federal, que aprovou por

unanimidade, torna praticamente automáticos os direitos que

hoje são obtidos com dificuldades na Justiça e põe fim à dis-

criminação legal. "O reconhecimento, portanto, pelo Tribunal,

hoje, desses direitos, responde a um grupo de pessoas que

durante longo tempo foram humilhadas, cujos direitos foram

ignorados, cuja dignidade foi ofendida, cuja identidade foi

denegada e cuja liberdade foi oprimida", afirmou a ministra

Ellen Gracie.

(www.estadao.com.br/noticias,05.05.2011. Adaptado)

A notícia refere-se ao reconhecimento

(A) dos casos em que o aborto pode ser legalmente realizado.

(B) do estabelecimento de cotas para afrodescedentes em

órgãos públicos.

(C) de novas regras para a efetivação da reforma agrária.

(D) da gratuidade para os exames de confirmação de pater-

nidade.

(E) da união entre pessoas do mesmo sexo, como entidade

familiar.



23. Os desafios impostos ao país se intensificam e prolongam

a agonia de sua situação econômica, agravada desde a crise

financeira de 2008. A tentativa de formar um novo governo,

anunciada pelo premie George Papandreou, é uma medida

extrema para que o país possa ser socorrido pela Comunidade

Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional o mais rápido

possível. O pacote necessário pode chegar a mais de 100

bilhões de euros. Para ser aprovado,as entidades financeiras

estão exigindo mais cortes de gastos e mais austeridade fiscal

do país, além de um programa de privatização das empresas

estatais de até 50 bilhões de euros.

(gl.globo.com, 16.06.2011. Adaptado)

O país ao qual a notícia se refere é a

(A) Alemanha.

(B) França.

(C) Grécia.

(D) Itália.

(E) Polônia.

24. O Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações

Unidas (ONU) decidiu apoiar, por unanimidade, a candidatura

à reeleição do secretário-geral da organização, Ban Ki-moon.

O apoio foi dado pelos 15 membros, que encaminharão à

Assembleia Geral uma resolução pedindo a concessão do

segundo mandato a Ban, de 67 anos.
(revistaepoca.globo.com, 17.06.2011. Adaptado)

O candidato é de nacionalidade

(A) chinesa.

(B) filipina.

(C) tailandesa.

(D) sul-coreana.

(E) vietnamita.



25. Entre os países que formam os Brics, o crescimento da eco-

nomia brasileira no primeiro trimestre deste ano foi superior

apenas ao russo, e a diferença ainda foi pequena.

ECONOMIA DOS BRICS

CRESCIMENTO DO PIB NO 1. TRI DESTE ANO ANTE O MESMO

PERÍODO DE 2010
Em%

10

(economia.uol.com.br/ultimas-noticias,03.06.20ll)

Observando o gráfico, I representa

(A) a Índia.

(B) a China.

(C) a África do Sul.

(D) o Japão.

(E) o Canadá.



NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. Analise as afirmativas referentes ao MS-Windows XP, em

sua configuração padrão.

I. Os itens enviados para a Lixeira nela permanecem, ocu-

pando espaço no disco rigido, até que se decida exclui-los

permanentemente do computador.

II. Dentro de uma pasta qualquer não é possível selecionar

arquivos ou pastas de modo descontinuo.

III. O espaço livre existente em uma unidade de disco (CD,

HD, pen drive etc.) é informado clicando-se com o

botão esquerdo do mouse sobre o ícone correspondente

e, depois, no menu aberto, em Propriedades.

IV. Colocando o ponteiro (cursor) do mouse sobre a Barra de

Títulos de uma janela, e arrastando-o com a tecla esquerda

do mouse pressionada, a janela é deslocada da sua posição

inicial.

V. É possível alternar entre duas janelas abertas, fazendo uso

das teclas de atalho Alt+Tab.

Estão corretas as afirmativas

(A) II, III e V, apenas.

(B) III, IV e V, apenas.

(C) I, II, III e IV, apenas.

(D) I, III, IV e V, apenas.

(E) I, II, III, IV e V.

27. Assinale a alternativa em que os dois conjuntos de caracteres

apresentados são aceitos no MS-Windows XP, em sua confi-

guração padrão, como nomes de pasta ou arquivos.

(A) concurso%2011 candidato/2011

(B) concurso&2011 candidato*2011

(C) concurso*2011 candidato#2011

(D) concurso/2011 candidato%2011

(E) concurso#2011 candidato& 2011



28. No MS-Word 2007, em sua configuração padrão, ao selecionar

a guia Layout da Página e clicar em Quebras, as opções que

aparecem estão divididas em dois grupos: Quebras de Página e

Quebras de Seção. Pertencem a esses grupos, respectivamente,

as opções

(A) Coluna e Página.

(B) Continuo e Página Par.

(C) Coluna e Próxima Página.

(D) Quebra Automática de Texto e Coluna.

(E) Página Par e Quebra Automática de Texto.

Observe a figura a seguir para responder à questão de número 29.

1 NOME DATA NASCIMENTO

2 Jair Leão

3 
IN5ER]R DATA

4 DE

5 NA5GMENTC

7

29. Antônio montou uma planilha na qual, ao selecionar a célula,

o digitador é informado sobre o tipo de dado que deve ser

inserido. Para dar essa característica à planilha, no momento

de sua construção, Antônio utilizou, do MS-Excel 2007, em

sua configuração padrão, o recurso

(A) Validação de Dados.

(B) Classificar e Filtrar.

(C) Janela de Inspeção.

(D) Caixa de Texto.

(E) Definir Nomes.

30. No MS-PowerPoint 2007 Português Brasil, em sua configu-

ração padrão, as teclas de atalho para iniciar a apresentação

de slides a partir do slide atual são

(A) Shift+F7.

(B) Shift+F5.

(C) Ctrl+Q.

(D) Ctrl+U.

(E) Ctrl+E.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

DIREITO ADMINISTRATIVO

31. Relativamente ao direito de petição, é correto afirmar que

I. é assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, inde-

pendentemente de pagamento;

II. ao servidor é assegurado o direito de requerer ou repre-

sentar, bem como pedir reconsideração e recorrer de

decisões,no prazo de 30 (trinta) dias, salvo previsão legal

específica;

III. é assegurado a pessoa física, independentemente de pa-

gamento, e a pessoa jurídica mediante recolhimento de

taxa;

IV. a administração somente poderá recusar, quando verificar

a falta de fundamento que justifique o pedido.

Está correto o contido em

(A) I, II e III, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I, II e IV, apenas.

(D) III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

32. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do

Estado de São Paulo, o processo instaurado exclusivamente

para apurar o abandono do cargo ou função será extinto

(A) na hipótese de o funcionário faltar novamente ao serviço,

após a sua apresentação legal, passando à condição de

contumaz.

(B) quando o funcionário pedir exoneração, até a data da

solução final do processo.

(C) apenas na hipótese de morte do funcionário.

(D) se o indiciado pedir exoneração até a data designada para

o interrogatório, ou por ocasião deste.

(E) quando a revelia do funcionário for declarada adminis-

trativamente e publicada.



33. Extingue-se a punibilidade pela prescrição da falta sujeita à
pena de:

(A) repreensão, demissão e suspensão, em 4 (quatro) anos.

(B) demissão e de cassação da aposentadoria, em 10 (dez)

anos.

(C) advertencia, suspensão ou multa, em 2 (dois) anos.

(D) repreensão, expulsão ou multa, em 5 (cinco) anos.

(E) repreensão, suspensão ou multa, em 2 (dois) anos.

34. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do

Estado de São Paulo, é proibido ao funcionário público

I. participar na gerência ou administração de empresas

bancárias ou industriais, ou de sociedades comerciais, que

mantenham relações comerciais ou administrativas com

o Governo do Estado, sejam por este subvencionadas ou

estejam relacionadas com a finalidade da repartição ou

serviço em que esteja lotado;

II. entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras,

leituras ou outras atividades estranhas ao serviço;

III. referir-se depreciativamente, em informação, parecer ou

despacho, ou pela imprensa, ou qualquer meio de divul-

gação, às autoridades constituídas;

IV. exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou

função em empresas, estabelecimentos ou instituições

que tenham relações com o Governo, em matéria que se

relacione com a finalidade da repartição ou serviço em

que esteja lotado.

Está correto o contido em

(A) I, II e IV, apenas.

(B) III e IV, apenas.

(C) I, II e III, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I, II, III e IV.



DIREITo PENAL MILITAR

35. Sobre os crimes militares em tempo de paz, assinale a alter-

nativa correta.

(A) O militar só pode praticar crimes militares no interior de

quartéis ou em serviço.

(B) O civil só pode praticar crimes militares no interior de

quartéis.

(C) O militar não pode praticar crimes militares contra civis.

(D) O civil pode praticar crimes militares em lugar sob

administração militar.

(E) O militar da reserva, ou reformado, ou civil não pode

praticar crimes militares contra as instituições militares.

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

36. Assinale a alternativa correta.

(A) A intimação é o ato formal pelo qual o acusado é chamado

a juízo, para que se defenda do processo penal contra ele

instaurado.

(B) A citação diz respeito a atos pretéritos pelos quais as

partes tomam conhecimento de atos processuais já pra-

ticados.

(C) A perempção é a formalidade pela qual as partes tomam

conhecimento de atos processuais que ainda serão pra-

ticados.

(D) A leitura do mandado pelo oficial de justiça é facultada

ao citando, mas a falta de entrega da contrafé gerará

nulidade absoluta do ato.

(E) A citação de militar em situação de atividade far-se-á

mediante requisição à autoridade sob cujo comando ou

chefia estiver.

37. Dar-se-á habeas corpus sempre que

(A) alguém sofrer violência em sua liberdade de locomoção,

por ilegalidade ou abuso de poder.

(B) alguém achar-se ameaçado de sofrer coação em sua

liberdade de consciência, por ilegalidade ou por imposi-

ção de sanção disciplinar.

(C) alguém sofrer violência em sua liberdade de consciência,

por ilegalidade ou abuso de poder.

(D) alguém achar-se ameaçado de sofrer coação em sua

liberdade de consciência, por ilegalidade ou abuso de

poder.

(E) alguém sofrer restrição manifestamente legal em sua

liberdade de locomoção, por autoridade competente.



38. A ilegalidade ou abuso de poder é presente quando

(A) o cerceamento da liberdade for ordenado por autoridade

competente para tal.

(B) houver justa causa para a coação ou constrangimento.

(C) alguém estiver processado por fato que não constitua

crime, ao menos em tese.

(D) existente o motivo que autoriza o cerceamento.

(E) persiste a punibilidade do agente.

39. Sobre as nulidades no processo penal militar, assinale a

alternativa correta.

(A) A decisão que declarar a nulidade não indicará os atos a

que ela se estende.

(B) A nulidade de um ato, uma vez declarada, envolverá a

dos atos subsequentes.

(C) Os atos, cuja nulidade houver sido sanada, serão reno-

vados ou retificados.

(D) Será declarada a nulidade de ato processual que não

houver influído na apuração da verdade substancial ou

na decisão da causa.

(E) As partes podem arguir a nulidade de atos a que tenham

dado causa ou para que tenham concorrido, desde que

provada a ausência de dolo ou fraude.

40. Caberá apelação em caso de

(A) decisão de não recebimento da denúncia no todo ou em

parte, ou de seu aditamento.

(B) decisão de decretação da prisão preventiva.

(C) decisão de decretação da medida de segurança.

(D) decisão definitiva de absolvição.

(E) decisão de indeferimento do pedido de arquivamento do

inquérito.



DIREITo PENAL

41. Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-

mente, as lacunas, no que concerne ao crime de advocacia

administrativa, do art. 321 do CP: "Patrocinar,

interesse perante a administração pública, valendo-

-se da qualidade de funcionário."

(A) diretamente ... próprio

(B) direta ou indiretamente ... privado

(C) ainda que indiretamente ... próprio

(D) diretamente ... pessoal ou de terceiro

(E) direta ou indiretamente ... público ou privado

42. No crime de corrupção passiva (CP, art. 317), o agente

para si ou para outrem, direta ou indiretamente,

ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão

dela, vantagem indevida.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna

do texto.

(A) exige ou ordena

(B) solicita ou recebe

(C) recebe ou adquire

(D) pleiteia ou sugere

(E) estipula ou agencia

43. O crime de desobediência a decisão judicial sobre perda

ou suspensão de direito, nos termos do quanto determina o

art. 359 do CP

(A) comina, cumulativamente, pena de reclusão e multa.

(B) comina, cumulativamente, pena de detenção e multa.

(C) tem pena aumentada se o agente pratica o fato com intuito

de lucro.

(D) tem pena aumentada se do fato resulta prejuízo à admi-

nistração pública.

(E) não exige, em sua descrição típica, que a decisão tenha

transitado em julgado.



DIREITo PROCESSUAL CIVIL

44. Sobre as citações e intimações, é correto afirmar que

(A) citação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos

e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer

alguma coisa.

(B) a citação é feita por edital nas ações de estado.

(C) quando houver vários réus, começa a correr o prazo da

data de juntada aos autos do último aviso de recebimento

ou mandado citatório cumprido.

(D) a intimação do Ministério Público será feita por carta

registrada, com aviso de recebimento.

(E) a citação ordenada por juiz incompetente não constitui

em mora o devedor.

45. Sobre o procedimento ordinário, é correto afirmar que

(A) quando a matéria controvertida for unicamente de direi-

to e no juízo já houver sido proferida sentença de total

improcedência em outros casos idênticos, a citação não

poderá ser dispensada.

(B) o autor não poderá aditar o pedido antes da citação.

(C) vale como confissão a admissão, em juízo, de fatos re-

lativos a direitos indisponíveis.

(D) na exceção de incompetência a petição pode ser protoco-

lizada no juízo de domicilio do réu, com requerimento de

sua imediata remessa ao juízo que determinou a citação.

(E) faz coisa julgada a verdade dos fatos, estabelecida como

fundamento da sentença.

46. Publicada a sentença, o juiz pode alterá-la por meio de

(A) apelação.

(B) agravo de instrumento.

(C) agravo retido.

(D) embargos infringentes.

(E) embargos de declaração.



DIREITO CONSTITUCIONAL

47. Determina expressamente o inc. IX do art. 5.° da Constituição

da República Federativa do Brasil, que é livre a expressão da

atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação,

(A) mediante prévia obtenção de licença.

(B) mediante prévia análise do órgão censor.

(C) independentemente de censura ou licença.

(D) mediante prévia aprovação por órgão catalogador.

(E) independentemente de censura com relação às três

primeiras atividades e mediante licença com relação à

última.

48. Determina o art. 41 da Constituição da República Federativa

do Brasil que são estáveis após três anos de efetivo exercicio

os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em

virtude de concurso público. Entretanto, o servidor público

estável perderá o cargo

I. em virtude de sentença judicial, ainda que não transitada

em julgado;

II. mediante processo administrativo em que lhe seja asse-

gurada ampla defesa;

III. mediante procedimento de avaliação periódica de desem-

penho, na forma de lei complementar, assegurada ampla

defesa.

Completa corretamente a proposição o que se afirma em

(A) II, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) Il e III, apenas.

(E) I, II e III.



49. No que concerne aos princípios aplicados aos magistrados,

dispõe o art. 93 da Constituição da República Federativa do

Brasil, entre outras prescrições, que

I. não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver

autos em seu poder além do prazo legal, não podendo

devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;

II. o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo auto-

rização do tribunal;

III. o ingresso na carreira dar-se-á mediante concurso público

de provas e títulos, com a participação da Ordem dos

Advogados do Brasil em todas as fases.

É correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) Il e III, apenas.

(E) I, II e III.

50. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de

quatorze membros nomeados pelo depois de

aprovada a escolha pela maioria absoluta para

um mandato de dois anos, e é presidido pelo

(Constituição da República Federativa do Brasil, art. 130-A)

Assinale a alternativa que traz as expressões que completam,

correta e respectivamente, as lacunas da proposição, de acordo

com o art. 130-A da Constituição da República Federativa

do Brasil.

(A) Procurador Geral da República ... do Congresso Nacional
... Ministro da Justiça

(B) Presidente da República ... do Senado Federal ... Procu-

rador Geral da República

(C) Ministro da Justiça ... da Câmara dos Deputados ... Pro-

curador Regional da República

(D) Procurador Geral da República ... dos membros da car-

reira ... Procurador Regional da República

(E) Procurador Geral da República ... dos membros da car-

reira ... Presidente da República

vunesp.


