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Responda às questões 1 a 8  com base no texto I, a seguir.   

 

Ética no trabalho  
O comportamento qualificado como bom ou mal está ligado a maneira de ver e agir de cada pessoa. A ética está ligada a 

verdade e este é o primeiro passo para aproximar-se do comportamento correto. No campo do trabalho, a ética tem sido cada vez 

mais exigida, provavelmente porque a humanidade evoluiu em tecnologia, mas não conseguiu se desenvolver na mesma proporção 

naquilo que se refere à elevação de espírito. 

Na verdade não há fórmula matemática que nos responda, com toda certeza, qual deve ser a atitude ética diante das cir-

cunstâncias que a vida profissional nos impõe, mas na dúvida, decida-se pelo correto. Segundo o filósofo alemão Kant, a única 

coisa certa em qualquer situação é a “boa vontade”, que podemos entender também como boa intenção. 

Traduzindo em linguagem mais simples, ética é a ciência da moral. E por sua vez, moral é a parte da Filosofia que trata 

dos costumes e deveres do homem. A missão da ética é explicar a moral efetiva e nesse sentido pode influir na própria moral. A 

moral é constituída por atos humanos conscientes e voluntários dos indivíduos que afetam outros indivíduos, determinados grupos 

sociais ou a sociedade em seu conjunto. 

A atitude ética vai determinar como um profissional trata os outros profissionais no ambiente de trabalho, os consumidores 

de seus serviços: clientes internos e externos, entre outros membros da comunidade em geral. A conduta do profissional inevitavel-

mente repercutirá na maneira como ele mesmo será tratado pelos demais, e isso formará uma boa ou má imagem profissional. 

As falhas éticas no ambiente de trabalho muitas vezes ocorrem por desconhecimento, por ingenuidade, por alienação e 

por descuido. Ou seja, nem sempre  essas falhas estão associadas ao mau caráter do profissional. Na maioria dos esquemas de 

corrupção, pessoas desavisadas são usadas como vítimas. Além disso, em muitas situações a pessoa pode se envolver em proble-

mas éticos sem dimensionar o resultado futuro de sua conduta inapropriada. 

A ética é indispensável ao profissional, porque na ação humana “o fazer” e “o agir” estão interligados. O fazer diz respeito 

à competência, à eficiência que todo profissional deve possuir para exercer bem a sua profissão. O agir se refere à conduta do pro-

fissional, ao conjunto de atitudes que deve assumir no desempenho de sua profissão. 

 
                                                     (http://www.revistasalute.com.br. Acessado em 24 de julho de 2008) 

 

01 - A leitura do texto possibilita várias  inferências, EXCETO: 

a) A ética no trabalho envolve um componente relativo ao desempenho  das atividades e outro referente ao  comportamento do 

Indivíduo. 

b) O envolvimento em problemas éticos pode ser evitado com a observação perspicaz. 

c) As relações interpessoais nem sempre são determinantes da imagem do  profissional. 

d) A atitude ética está relacionada com a correção dos atos. 

e) O indivíduo pode apresentar defeitos éticos, no campo profissional,  em decorrência  de ações involuntárias.   
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02   - Julgue como corretas (C) ou erradas (E) as afirmações sobre o processo de formação das palavras.  

(   ) “humanos” e “conscientes” (3º§ ) são formadas por derivação sufixal, cujos sufixos nominais  indicam, respectivamente,   per-

tença e qualidade. 

(   ) ”inevitavelmente” (4º§) é formada por composição justaposta, pois os elementos constituintes conservam sua integridade mórfi-

cas original. 

(   ) “o fazer” e “o agir” (6º §) são formadas pelo processo de  conversão ou derivação imprópria, que consiste na subtração de um 

elemento mórfico. 

(    )“desavisadas”(5º §)  é formada pelo processo de regressão, acréscimo de um prefixo que indica negação.  

 A seqüência correta é  

a) C, C, E, C.  b) C,E, C, C.  c) E, E, C, C.  d) C, C, C, E.  e) C, E, E, E. 

 

03  -    Julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as assertivas acerca do uso da crase e dos sinais de  pontuação no texto. 

(   ) A ausência da crase em “a maneira...” (1º §)  e em  “a verdade” (1º §) constitui  erro em relação à norma escrita padrão, pois o 

adjetivo que precede  os substantivos femininos  exige complemento regido da preposição a.  

(   ) A presença dos dois pontos, antes de “serviços”( 4º §),  antecede a enumeração.  

(   ) As ocorrências da crase em “à elevação” (1º §) e em “à competência” ( 6º §) se justificam porque, em ambos os casos, tem-se 

um objeto indireto introduzido pela preposição a.   

(   ) A ausência da vírgula, após “Na verdade” (2º §),  está correta, pois não se separa sujeito de predicado.   

 A seqüência correta é  

 a) V, V, F, F.  b) V, F, V, F.  c) F, F, V, V.  d) F, V, F, F.  e) V, V, V, F. 

 

04  -      Entre os enunciados “As falhas éticas no ambiente de trabalho muitas vezes ocorrem por desconhecimento, por ingenuida-

de, por alienação e por descuido” (5º §) e “Ou seja, nem sempre essas falhas estão associadas ao mau caráter do profissional” (5º 

§), a relação de encadeamento do sentido é de 

a) oposição.  b) adição.  c) espaço.  d) inclusão.  e)equivalência. 

 

05 - Considerando o emprego das formas verbais no texto, estão corretas as afirmações, EXCETO 

a) Nas locuções verbais “deve ser” e “podemos entender” (2º §), os auxiliares  exprimem, respectivamente, obrigação e possibili-

dade em relação ao que se afirma.  

b) A forma “decida-se” (2º §),  no imperativo, marca a interação do autor com um leitor virtual. 

c)  A forma “há” (2º §) pode ser substituída, sem alteração do sentido, por “existe”, que também é impessoal e transitivo direto.  

d) A forma “são usadas” (5º §), na voz passiva, encontra-se desacompanhada do agente da ação.  

e) A forma “tem sido ...exigida”(1º §), pretérito perfeito composto, exprime a repetição de um fato até o momento em que se fala. 

 

06  -  Em relação ao emprego das preposições e dos advérbios no texto, julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações a 

seguir.  

(   ) A preposição “por” exprime o mesmo sentido em “...por atos humanos”(3º §) e “...por desconhecimento” (5º §). 

(   ) O advérbio “provavelmente” (1º § ) denota incerteza do falante em relação ao que afirma. 

(   ) O advérbio “inevitavelmente”(4º §) indica  posicionamento categórico do falante em relação ao que afirma. 

(   ) A preposição para em “para exercer sua profissão” (6º §) introduz o sentido de direção. 

 A seqüência correta é: 

a) V, V, F, V.   b) V, F, V, V.  c) F, V, F, V.  d) F, V, V, F.  e) F,  V, F, F. 
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07  - O pronome “este” (1º§) retoma 

a) comportamento qualificado.  b) maneira de ver ou agir.  c) ética está ligada a verdade . 

d) primeiro passo.    e) comportamento correto. 

 

08   -  O pronome “isso”( 4º §) faz  referência a(à) 

a) maneira como ele é tratado pelos demais. 

b) conduta do profissional inevitavelmente repercutirá na maneira como ele mesmo será tratado pelos demais. 

c) conduta do profissional. 

d) como um profissional trata os outros no ambiente de trabalho. 

e) atitude ética. 

  

09  - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma razão. 

a) ética – vítima – voluntário – fórmula. 

b) indispensável – circunstância  – científico – caráter. 

c) competência – voluntário – espírito – própria. 

d) está – marcará – má – há. 

e) instantâneo – série – tênue – mágoa. 

 

10  -  Os enunciados abaixo constituem um texto. Ordene-os, de modo a garantir a articulação lógica e de sentido do texto.     

(   )  Permita-me simplificar esse conceito, à luz da experiência pessoal e profissional ao longo de quarenta anos: ética é a ciência 

aplicada pelos seres humanos que procuram ser justos e razoáveis com todo mundo, da melhor forma possível, além de não 

pensarem exclusivamente em si mesmos. 

(   )  Segundo o Aurélio, ética é o conjunto de regras e valores ao qual se submetem os fatos e as ações humanas, para apreciá-los 

e distingui-los.   

(   ) Por essa razão, ética não é um conceito facilmente aplicável nas grandes corporações, até mesmo porque o capital não conse-

gue se multiplicar na velocidade que precisa se adotá-la como bandeira.  

(   ) Se assim  o fizesse,  a distribuição de renda seria diferente, as relações desumanas no trabalho teriam outra conotação e os 

profissionais de valor seriam mais do que um simples número no quadro de empregados da organização.  

(   ) Outros dicionários afirmam que a ética é parte da filosofia que estuda os deveres do homem para com Deus e a sociedade .  
      ( http://www.gestaodecarreira.com.br/ldp/etica/etica-no-trabalho.html. Acessado em 01.08.2008. Com adaptações).  )  

 

a)  3, 1, 4, 5, 2. 

b) 1, 3, 2, 5, 4. 

c) 3, 1, 2, 4, 5.  

d) 2, 5, 1, 3,  4 

e) 1, 2, 5, 4, 3.  
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11  - Preencha as lacunas do texto com as conjunções adequadas ao contexto  e assinale a seqüência correta. 

  

Parafraseando um dos executivos mais sensatos que conheci no mundo profissional, “a ética é o freio da ambição”. Os seres hu-

manos são capazes de coisas incríveis por dinheiro e poder,  ______, na maioria das vezes, a ambição será mais forte que a ética, 

para desespero dos menos favorecidos politicamente. 

________, não se deve perder a esperança, nunca. As relações na vida pessoal e profissional são difíceis, _______ o mundo evo-

lui rapidamente. Existem líderes sensatos e organizações que conseguem conciliar os interesses,______transcendem a ambição e 

o lucro em nome daquilo que se convém chamar de ética, aliada ao respeito aos indivíduos. 
(Mendes, Jerônimo.  http://www.gestaodecarreira.com.br/ldp/etica/etica-no-trabalho.html. Acessado em 01.08.2008 )  

 

a) Porém , porque, pois, à medida que. 

b) Nem, porém, pois, uma vez que. 

c) E, todavia, mas , pois. 

d) Pois, entretanto, porém, quando. 

e) Quando, contudo, uma vez que, embora. 

 

 

      Com base no texto a seguir, responda às questões de 12 a 16. 

 

       Ao longo da História, as possibilidades de sucesso na vida de uma pessoa estiveram quase sempre predeterminadas por seu 

local de nascimento. Uma criança oriunda de uma sociedade abastada tinha mais chances de ter uma vida melhor do que a mais 

inteligente e talentosa criança nascida em um país menos favorecido. É possível que isso ainda seja realidade, mas em escala me-

nor que antes. 

   O que mudou foi o fato de a tecnologia da informação tornar o acesso à informação e às transações comerciais muito mais fácil, 

mesmo para quem vive em regiões remotas. Estão se abrindo as oportunidades para que um número maior de pessoas participe 

da economia global independentemente de sua origem. Em breve – se já não agora – as probabilidades de sucesso de um indiví-

duo com excelente formação na China, na Índia ou em qualquer outro país, superarão o potencial de um indivíduo não-capacitado 

da Europa ou dos Estados Unidos. 

    Embora essa tendência possa causar um problema competitivo para as economias mais avançadas, ela tirará bilhões de pesso-

as da pobreza e criará um mundo mais estável, pacífico e justo. Para prosperar e vencer nesta nova realidade, os países desenvol-

vidos e os em desenvolvimento precisam se concentrar em aumentar o potencial produtivo de sua força de trabalho. Uma maneira 

de fazer isso é investir na tecnologia da informação. A vantagem competitiva pode advir do aprimoramento da força de trabalho 

pelo investimento em educação ( Gates,  Bill. Revista Época, 26 de maio de 2008, p.128). 

 

12  - A leitura do texto permite fazer as seguintes afirmações, EXCETO a de que  autor  

a) defende o acesso à informação como fator de inclusão sócio-econômica. 

b) exclui a possibilidade de a tecnologia da informação contribuir para a educação. 

c) reconhece a tecnologia da informação como potencializadora da força de trabalho de um país. 

d) contrapõe as condições de capacitação dos indivíduos, antes e depois do advento da sociedade da informação.  

e) considera a tendência à competitividade como fator de superação da pobreza e de estabilidade. 
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13  -  A palavra  “mesmo” (2º §) denota   

a) inclusão.  b) identidade.   c) exclusão.   d) proporcionalidade.   e) concessão. 

 

14   - Acerca do uso do travessão duplo no 2º §, são feitas as seguintes descrições: 

I – Indica a mudança de  interlocutor . 

II – Intercala a posição do autor. 

III – Pode ser substituído por vírgulas ou parênteses, sem alterar a norma padrão escrita.  

IV – Pode combinar-se com as aspas, sem desrespeitar a norma padrão escrita. 

 Está (ao)  correta(s) a(s) descrição(ões). 

a) II e III. 

b) III. 

c) I e II. 

d) IV. 

e) II e IV. 

  

15  -  Julgue como corretas (C) ou erradas (E) as afirmações sobre o uso das formas verbais no texto. 

 I - A substituição da expressão “... um número maior de pessoas” (2º §) por “maior  contingente de pessoas “  acarretará mudança 

na concordância verbal. 

II -  A forma verbal  “superarão” ( 2º §)  faz referência a  “China”, “Índia” e “qualquer outro país”  (2º §), termos com os quais  con-

corda em número e pessoa. 

III -  A  locução verbal  “Estão se abrindo”( 2º §) se refere a “oportunidades” ( 2º §), substantivo que ocupa a função de sujeito e 

marca a ordem indireta da frase.  

   Está(ão) correta(s). 

a) II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I e II. 

e) III. 

 

16  -   Assinale a alternativa em que os substantivos retomam uma informação do segmento anterior do texto.  

a) criança, chances (1º §). 

b) oportunidade, probabilidades ( 2º §). 

c) pobreza, países (3º §). 

d) tendência , realidade (3º §). 

e) tecnologia, educação (3º §). 
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17  - O texto a seguir, referente a carreira profissional, apresenta falhas na redação. 

 

         Muitos novos gestores ainda têm medo de ficarem mal falados pelos antigos colegas e atuais subordinados, e por isso podem 

adotar uma postura muito flexível e compreensiva como forma de defesa. Mas, a liderança requer novas atitudes e que estas modi-

ficam o cenário existente anteriormente. Há necessidade de um equilíbrio no novo comportamento.  
                             (Jornal da Paraíba, 10/08/2008, caderno Concursos, p.1) 

 

 Suas falhas estão apontadas nas alternativas, EXCETO  

a) Uso desnecessário da vírgula após a conjunção adversativa “mas”. 

b) Uso desnecessário da conjunção integrante “que”. 

c) Uso inadequado do infinitivo flexionado “ficarem”. 

d) Uso inadequado da conjunção aditiva ”e” ao lado da conjunção integrante “que”. 

e) Uso inadequado do verbo “haver” no sentido existencial.  

 

 18  - Assinale o trecho em que a concordância verbal está em desacordo com a norma escrita padrão.  

 

a) Vários são os mitos que povoam o universo da educação. Um deles está relacionado com o avanço da tecnologia e consiste na 

supervalorização do uso dos computadores como fator de diferenciação entre os alunos que a eles têm acesso ou não.   

b) De acordo com esse mito, o aluno pobre, por exemplo, oriundo das escolas públicas,  por não disporem desses instrumentos, 

tenderiam a apresentar resultados inferiores àqueles outros que têm essas máquinas ao alcance.  

c) Pesquisas indicam, no entanto, que as máquinas são importantes na escola, mas não são tudo. A existência da máquina pela 

máquina, sem um planejamento adequado do seu uso, terá eficácia limitada. 

d) Casos de usos adequados dos recursos tecnológicos na escola acontecem como uma revolução silenciosa, e valem muito mais 

do que pregações vazias feitas com a falsa idéia de resolver os problemas da educação. 

e) A escola precisa, acima de tudo, de diretores, professores e pais atuantes, ao lado dos alunos, provando,  a partir do exemplo, 

que é possível alcançar objetivos quando estes são bem definidos e compartilhados.  

 

19  - Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com  a norma padrão. 

a) superstição, privilégio, empecilho, consistência.   b) exceção, estiagem, concessão, húmido. 

c) irrestrito, excedente, frustação, rubrica.    d) adevocacia, apreensão, escassez, atrás. 

e) discussão, requisito, suscinto, intrínseco. 

 

20  - Complete as lacunas com os pronomes relativos de forma adequada. 

 - Desde 1995, ano_____ a internet se socializa e se põe à disposição de todo o mundo, as coisas começaram a mudar na socieda-

de do final do século XX. 

- Essas mudanças seguem afetando os conceitos tradicionais _______nos valíamos desde o final do século XX. 

- O acréscimo anual de 70 milhões de pessoas à população mundial está concentrado em países ____os níveis de lençóis freáticos 

estão baixando.  

- Um tendência emergente da sociedade digital  é a crescente autonomia  e o controle que os consumidores estão adquirindo sobre 

seu consumo de mídia tradicional ,_____produtores, até o momento, têm o poder de decidir o que ouvimos e lemos.  
 

a) onde, em que, onde, nos quais.   b) onde, nos quais, com os quais, em que. 

c) em que, dos quais, onde, cujos.   d) do qual, com os quais, onde,  em que. 

e) com o qual, em que, onde, que. 
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21  - Possui capacidade de armazenamento de centenas de Gigabytes e pode utilizar dois tipos de interfaces, a IDE/ATA ou SATA.  

Estamos falando de um(a): 

a) CD.   b) DVD.  c) Placa de vídeo.  d) Pen drive.  e) HD. 

 

22 - O barramento criado especificamente para o uso de placas de vídeo 3D de alto desempenho é conhecido como: 

a) PCI.   b) AGP.  c) USB.  d) IDE/ATA.  e) SATA. 

 

23  - O termo que define o recurso utilizado por sistemas operacionais para simular a existência de uma maior quantidade de me-

mória principal é: 

a) Memória L1.  b) Memória volátil.  c) Registrador.  d) Memória virtual.  e) Backup. 

 

24  - Analise as seguintes afirmações sobre a memória cache e marque as corretas: 

I)  Os dados armazenados na memória cache são aqueles acessados com maior freqüência. 

II) É um dispositivo especial de memória com acesso extremamente rápido, localizado entre o processador e a memória principal 

ou na própria CPU. 

III) Ajuda a aumentar o desempenho do computador. 

IV) L1 e L2 são exemplos de memória cache. 

 Escolha a alternativa correta. 

a) I e III.   b) II e IV.  c) II, III e IV.  d) I, II e IV.  e) I, II, III e IV. 

 

25 - Analise as seguintes afirmações sobre a tecnologia ‘BLUETOOTH’ e assinale as corretas: 

I) Não é comum em computadores pessoais e notebooks, mas é fácil encontrá-la em servidores de rede. 

II) É uma tecnologia de comunicação sem fio entre dispositivos. 

III) É uma tecnologia antiga e atualmente sem uso.  

IV) Seu raio de alcance é baixo, tipicamente em torno de 10m. 

 Escolha a alternativa correta. 

a) I e III.   b) II e IV.  c) II, III e IV.  d) I, II e IV.  e) I, II, III e IV. 

 

26 - O _____________________ é um software para compactação e descompactação de arquivos em ambientes windows. 

 Escolha a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. 

a) Huffman.  b) Lempel-ziv.  c) Winzip.  d) Winamp.  e) Winred. 

 
27  - Analise as seguintes afirmações sobre o Windows Explorer e indique as corretas. 

I)  Quando excluímos uma pasta no Windows através do Windows Explorer, os arquivos que estão dentro desta pasta são movi-

dos para a pasta raiz. 

II) É o principal aplicativo para gerenciamento de arquivos no Windows. 

III) Permite visualizar e organizar arquivos e diretórios.  

IV) Utiliza uma estrutura hierárquica baseada em árvores para apresentar a organização de arquivos e diretórios. 

 Escolha a alternativa correta. 

a) I e III.   b) II e IV.  c) II, III e IV.  d) I, II e IV.  e) I, II, III e IV. 
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28  - Qual dos itens abaixo se refere ao programa usado para produzir efeitos de animação durante a navegação em alguns sites? 

a) Wiki.  b) Oxygen.  c) Crawler.  d) Flash.  e) Acrobat reader. 

 
29 - O termo que define pequenos arquivos contendo apenas a localização de um outro arquivo é:  

a) Ponteiro.  b) Atalho.  c) Diretório.  d) FAT.  e) Sistema de arquivo. 

 

30  - O registro único de um nome na internet, permitindo a sua utilização em endereços de sites web e e-mail é denominado: 

a) Localhost.  b) Username.  c) Login.  d) HTTP.  e) Domínio. 

 
31 - Estando em um documento editado no Microsoft Word, versão em língua portuguesa, para exibir a caixa de diálogo imprimir é 

suficiente para o usuário digitar a tecla de atalho: 

a) SHIFT + P.  b) SHIFT + ALT + P.  c) CTRL + SHIFT + P.  d) CTRL + P.  e) ALT + P. 

 
32  - Hiperlinks são textos ou elementos gráficos coloridos e sublinhados no qual você clica para ir até um arquivo, um local de um 

arquivo ou uma página da World Wide Web. No Microsoft Word, o botão que permite inserir um hiperlink é: 

 

a)     b)    c)   d)   e) 

 

 

33  - Sobre o Microsoft Word, versão em língua portuguesa, julgue corretos os itens abaixo: 

I) O ato de selecionar uma palavra contida no documento e clicar em           fará com que seja aplicada a formatação subescrito 

sobre a palavra. 

II) O ato de selecionar uma palavra no documento e clicar em             fará com que seja aplicada a formatação itálico sobre a pala-

vra. 

III) O ato de selecionar uma palavra no documento e clicar em            fará com que seja aplicada a fonte New Roman sobre a pala-

vra. 

IV) O ato de selecionar uma palavra no documento e clicar em             fará com que seja traçada uma linha dupla sobre a palavra 

 Escolha a alternativa correta.  

a) I e III.  b) I e IV.  c) I e II.  d) III e IV.  e) II e IV. 

 

34  - Com relação ao Microsoft Excel, versão em língua portuguesa, a função que apresenta em uma dada célula a data atual é: 

a) =HOJE(). 

b) =DATAATUAL(). 

c) =HORA(). 

d) =DIAATUAL(). 

e) =DATAEHORA(). 
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35  - Com relação ao Microsoft Excel, versão em língua portuguesa, o resultado de se aplicar a função =ARRED(MÉDIA(6;7;4);2) 

em uma dada célula, é: 

a) 5. 

b) 5,6. 

c) 5,67. 

d) 5,68. 

e) 5,66. 

 
36  - No Windows XP, a tecla de atalho que permite abrir o Windows Explorer é: 

a) CTRL + A.  b) Windows + A.  c) CTRL + E.  d) Windows + E.  e) SHIFTT + A. 

 
37  - No Windows XP, é responsável por mostrar as janelas que estão abertas no momento, mesmo que algumas estejam minimi-

zadas ou ocultas sob outra janela, 

a) meu Computador. 

b) meus Documentos. 

c) painel de Controle. 

d) barra de Ferramentas 

e) barra de Tarefas. 

 
38  - A lixeira fornece uma segurança quando arquivos ou pastas são excluídos no Windows XP. Porém, alguns itens não são ar-

mazenados na lixeira e não podem ser restaurados. São exemplos de itens que são armazenados na lixeira quando de sua exclu-

são: 

a) Itens excluídos de mídia removível. 

b) Itens excluídos de locais de rede. 

c) Itens maiores que a capacidade de armazenamento da lixeira. 

d) Itens excluídos através do atalho SHIFT + DEL. 

e) Nenhuma das opções anteriores. 

 
39  - Sobre o Windows XP, julgue corretos os itens abaixo: 

I) Existe um ícone para adicionar/remover programas no painel de controle. 

II) O atalho ALT + F4 permite fechar a janela atual. 

III) O Windows possui uma ferramenta que permite pesquisar arquivos e pastas. 

IV) O atalho SHIFT + DEL exclui um item do computador sem que o mesmo seja armazenado na lixeira. 

 Escolha a alternativa correta: 

a) I e III.  b) I e IV.  c) II e III.  d) II e IV.  e) I, II, III e IV. 

 

40  - No Windows XP, a tecla de atalho que permite abrir o Menu Iniciar é: 

a) CTRL + A. 

b) CTRL + I. 

c) CTRL + E. 

d) CTRL + ESC. 

e) CTRL + ALT. 
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41    - São órgãos do Poder Judiciário,EXCETO: 

a) Supremo Tribunal Federal.    b) Associação dos Magistrados Brasileiros. 

c) Conselho Nacional de Justiça.    d) Tribunais de Justiça dos Estados. 

e) Juiz Federal. 

 

42   - A respeito do Tribunal de Justiça da Paraíba, é INCORRETO afirmar: 

a) É o órgão superior do Poder Judiciário do Estado da Paraíba. 

b) É composto por 19 (dezenove) desembargadores. 

c) Seu Presidente é eleito entre seus pares por maioria dos votos, sendo permitida a reeleição para apenas um mandato subse-

qüente. 

d) O Corregedor-Geral de Justiça é eleito para um mandato de 2 (dois) anos. 

e) É vedado ao Desembargador membro do Tribunal Regional Eleitoral concorrer a cargo de direção no Tribunal de Justiça. 

 

43   - Analise as assertivas abaixo, assinalando a opção correta, quanto aos órgãos que integram o Tribunal de Justiça da Paraíba 

(TJPB): 

I – Tribunal Pleno.     II – 4 (quatro) Câmaras Cíveis. 

III – Câmara Criminal.    IV – Serventias Judiciais. 

V – Vice-Presidência.    VI – Escola Superior da Magistratura. 

 Estão corretas: 

a) I, II, III, IV e V.  b) I, II e III.  c) I, II, III, V e VI.  d) I e V.  e) I, II, III e V. 

 

44   - Sobre a composição do Tribunal de Justiça da Paraíba, pode-se afirmar que 

a) é composto de 21 (vinte e um) desembargadores. 

b) possui 4 (quatro) Câmaras, sendo três cíveis e uma Criminal. 

c) o Vice-Presidente, quando eventualmente ausente, será substituído pelo Corregedor-Geral de Justiça. 

d) cada Câmara Cível é formada por 4 (quatro) desembargadores. 

e) a Câmara Criminal é composta por 5 (cinco) desembargadores, sendo que apenas 3 (três) participam dos julgamentos. 

 

45  - São funções da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça da Paraíba, EXCETO: 

a) Jurisdicionais. 

b) Administrativas. 

c) Disciplinares. 

d) Orientar servidores e magistrados quanto a procedimentos administrativos pertinentes ao cumprimento das normas judiciárias. 

e) Fiscalizar o cumprimento das normas de organização judiciária. 

 

46  - Sobre a Corregedoria-Geral de Justiça da Paraíba, assinale a alternativa correta. 

a) É composta pelo Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral de Justiça. 

b) Colabora com a Presidência do Tribunal na uniformização dos critérios de julgamento dos concursos públicos referente aos ser-

vidores da Justiça de 2º (segundo) grau. 

c) Disciplina, na forma da lei, os atos que poderão ser subscritos, em caráter definitivo, por escreventes das serventias judiciais. 

d) Planeja a composição e supervisão das serventias extrajudiciais, independentemente de previsão legal. 

e) É exercida pelo Corregedor-Geral de Justiça, sem auxílio de outros Juízes. 
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47   - São atribuições da Corregedoria-Geral de Justiça da Paraíba: 

I – Dispor sobre a classificação dos feitos cíveis e criminais para fins de distribuição, observadas as discriminações das leis proces-

suais e natureza e valor da causa. 

II - Expedir os atos necessários ao cumprimento de suas decisões e dar cumprimento às determinações do Tribunal de Justiça e do 

Conselho da Magistratura. 

III – Processar as justificações administrativas de tempo de serviço dos servidores, prestado à Justiça, anteriormente à nomeação 

ou contrato. 

IV – Atestar a assiduidade dos Desembargadores, abonar-lhes as faltas ou levá-las ao conhecimento do Tribunal Pleno. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I.  b) II e IV.  c) I, II, III e IV.  d) II e III.  e) I, II e III. 

 

48   - Assinale a alternativa que corresponde a uma atribuição da Corregedoria-Geral de Justiça da Paraíba. 

a) Conceder prorrogação de prazo para os Juízes de Direito assumirem as suas funções, em caso de promoção ou remoção. 

b) Dar posse coletiva aos Juízes substitutos. 

c) Encaminhar, anualmente, ao Poder Legislativo a proposta orçamentária do Poder Judiciário aprovada pelo Tribunal Pleno. 

d) Relacionar os livros necessários a cada ofício, especificando o número de folhas e o modo de escrituração, atualizando-se de 

acordo com as modificações legais e conveniências do serviço. 

e) Expedir ordens de pagamento. 

 

49   - Assinale a alternativa correta, tendo como base a legislação processual, Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Paraíba 

e Lei Complementar nº 25/1996-PB. 

a) Toda Comarca deve ter, no mínimo, 1 (uma) serventia judicial. 

b) Em cada Município do Estado há, no mínimo, 1 (uma) serventia judicial. 

c) A quantidade de serventias judiciais não depende do número de habitantes na comarca. 

d) A serventia judicial é órgão do poder judiciário estadual. 

e) A serventia judicial é o único órgão auxiliar do Tribunal de Justiça. 

 

50    - É servidor vinculado à serventia judicial: 

a) O oficial de registro de imóveis.    b) O notário. 

c) O escrivão.       d) O oficial do registro de nascimento. 

e) O juiz de direito. 

 

51   - Constituem atribuições do escrivão, EXCETO: 

a) Redigir ofícios.        b) Efetuar avaliações. 

c) Redigir mandados.       d) Comparecer às audiências. 

e) Permitir a saída dos autos do cartório para vistas das partes. 

 

52    - Assinale a alternativa correta, tomando por base a legislação estadual e a do Tribunal de Justiça da Paraíba: 

a) O serventuário possui direito a férias anuais de 30 dias, podendo acumular os períodos, quando houver necessidade de serviço. 

b) O serventuário judicial será remunerado pelos emolumentos. 

c) É vedada a acumulação de férias. 

d) A conclusão de cursos de aperfeiçoamento não traz reflexos financeiros para o serventuário. 

e) O serventuário não possui direito a um terço a mais da remuneração nas férias concedidas. 
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53   - Assinale a alternativa correta, tomando por base a legislação estadual e a do Tribunal de Justiça da Paraíba:  

a) O exercício do cargo não impede que o serventuário concorra a mandato eletivo. 

b) O serventuário pode manter uma empresa de natureza mercantil, enquanto exerce seu cargo, desde que voltada à atividade 

ligada ao Judiciário. 

c) A vedação para que o serventuário não exerça atividade político-partidária abrange apenas o exercício do mandato, sendo per-

mitido concorrer ao cargo eletivo enquanto exerce a função judiciária. 

d) O serventuário pode vincular-se a escritório de advocacia, apenas na qualidade de estagiário. 

e) O servidor deve ser afastado, mediante ato do Presidente do Tribunal de Justiça, para concorrer a mandato eletivo. 

 

54   - Assinale a alternativa que corresponde a impedimento do serventuário para atuar em determinado processo: 

a) Ter amizade íntima com uma das partes. 

b) Ter parentesco em linha reta em 3º (terceiro) grau com uma das partes. 

c) Ter inimizade capital com uma das partes. 

d) Ser vizinho de uma das partes. 

e) Ser devedor de uma das partes. 

 

55   - Ocorre suspeição do serventuário, para atuar em determinado processo, quando 

a) for parte no processo. 

b) for sócio-administrador de pessoa jurídica de que é parte. 

c) tiver prestado depoimento como testemunha. 

d) uma das partes seja credora do cônjuge do serventuário. 

e) uma das partes é parente em linha colateral até 3º (terceiro) grau do serventuário. 

 

56   - Analise as assertivas e marque a(s) correta(s). 

I – O serventuário que tenha interesse no julgamento favorável de uma causa está impedido de atuar na mesma. 

II – O serventuário parente em linha reta em 2º (segundo) grau de uma das partes é impedido de atuar no processo. 

III – O serventuário parente em linha reta em 5º (quinto) grau de uma das partes é impedido de atuar no processo. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I.  b) II.  c) II e III.  d) III.  e) I, II e III. 

 

57   - Analise as assertivas abaixo, relativas aos deveres do servidor do Poder Judiciário paraibano: 

I – O servidor deve ser leal aos órgãos a que servir. 

II – O servidor é obrigado a cumprir todas as ordens dos seus superiores. 

III – O servidor não está obrigado a residir na localidade onde exerce o seu cargo. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I.  b) II.  c) III.  d) I e II.  e) I, II e III. 

 

58   - Analise as assertivas seguintes, tomando por base a legislação nacional, estadual e a do Tribunal de Justiça da Paraíba: 

I – As comarcas são divididas em entrâncias, sendo 3 (três) destinadas aos Juízes e uma 4ª (quarta) entrância referente ao Tribu-

nal de Justiça. 

II – Havendo dois servidores impedidos de servirem conjuntamente, deverá permanecer na serventia o que for vitalício. 

III – O analista judiciário, na sua ausência, deve ser substituído por um oficial de justiça avaliador. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I, II e III.  b) I e III.  c) II e III.  d) I.  e) II. 
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59  - Constituem proibições em relação ao servidor do Tribunal de Justiça da Paraíba, EXCETO: 

a) Ausentar-se do serviço sem prévia autorização do chefe imediato. 

b) Retirar quaisquer documentos da repartição, com anuência prévia da autoridade competente. 

c) Recusar fé a documentos públicos. 

d) Coagir subordinados a se filiarem a associações. 

e) Aceitar pensão de Estado estrangeiro. 

 

60   - São penalidades disciplinares dos servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba, EXCETO: 

a) Prestação de serviços alternativos à comunidade.  b) Suspensão. 

c) Demissão.        d) Cassação de aposentadoria. 

e) Censura. 

 

61   - Assinale a alternativa que corresponde a uma função atribuída diretamente pela norma estadual paraibana aos técnicos judi-

ciários: 

a) Zelar pela arrecadação dos impostos e taxas nos processos em que funcionar. 

b) Executar intimações, na forma da lei. 

c) Confeccionar, mensalmente, os mapas de movimentação forense. 

d) Datilografar os mandados. 

e) Preparar os termos de audiência. 

 

62   - Será aplicada advertência, por escrito, ao servidor do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos seguintes casos: 

I – Recusar fé a documento público. 

II – Receber propina. 

III – Opor resistência injustificada ao andamento de processo e documento ou execução de serviço. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I e II.  b) I e III.  c) I.  d) II.  e) III. 

 

63  - Aplicar-se-á censura ao servidor do Tribunal de Justiça do Estado Paraíba, EXCETO quando: 

a) Opor resistência injustificada ao andamento de processo e documento ou execução de serviço. 

b) Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsa-

bilidade ou de seu subordinado. 

c) Coagir subordinados para se filiarem a partidos políticos. 

d) Ausentar-se do serviço, durante o expediente sem autorização prévia do chefe imediato. 

e) Proceder de forma desidiosa. 

 

64   - Analise as assertivas abaixo, em relação ao servidor do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba: 

I – A pena de suspensão pode ser convertida em multa, a critério da Administração, por conveniência de serviço. 

II – O servidor que abandonar o cargo deve ser demitido. 

III – O cargo de analista judiciário é privativo de bacharel em Direito. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I.  b) I e II.  c) III.  d) II e III.  e) I, II e III. 
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65   - Assinale a alternativa correta, concernente ao servidor do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba: 

a) O não comparecimento do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos implica em abandono, mesmo que por motivo 

de doença. 

b) Considera-se inassiduidade habitual, para efeitos de aplicação de pena de demissão, as faltas injustificadas por sessenta dias 

intercalados, no prazo de um ano. 

c) A aplicação da penalidade não depende de demonstração do fundamento legal. 

d) O servidor que falta injustificadamente por 10 (dez) dias consecutivos deverá ser demitido. 

e) O servidor não tem direito a faltar ao serviço por mais de trinta dias consecutivos, mesmo que esteja de licença médica. 

 

66   - Analise as assertivas seguintes, em referência ao servidor do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba: 

I – Insubordinação em serviço é motivo para demissão. 

II – A ofensa física praticada por servidor só é motivo de demissão se o agredido também for servidor, não se aplicando quando o 

agredido for particular. 

III – O ato de demissão é aplicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, mesmo que o servidor exerça as funções em 

uma Comarca do interior. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I.  b) II.  c) III.  d) I e II.  e) I e III. 

 

67   - Assinale a alternativa INCORRETA, quanto aos motivos que podem ensejar a demissão de servidor do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba: 

a) Corrupção.          b) Improbidade administrativa. 

c) Retirar autos da repartição sem autorização prévia do superior.  d) Exercer advocacia. 

e) Praticar usura. 

 

68    - João, técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, exercendo suas funções na 1ª Vara Cível da Comarca 

de João Pessoa, resolve permanecer 1h (uma hora) a mais após o final do expediente, para utilizar o computador do cartório, a fim 

de realizar pesquisas para assuntos pessoais. 

 Em relação ao caso acima, assinale a alternativa correta: 

a) João não praticou qualquer ato de indisciplina, pois utilizou equipamento do cartório fora do horário de expediente. 

b) João deve ser punido com demissão. 

c) João não deve ser punido, pois a mera utilização de computador para fins pessoais não implica em infração, já que não utilizou 

tinta ou papel para imprimir documentos, apenas o computador, que possui gasto mínimo de energia. 

d) João deve ser censurado por escrito. 

e) O ato não merece qualquer censura, já que é uma praxe comum adotada no Tribunal a utilização de bens em proveito próprio, 

inclusive nos horários de expediente. 
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69   - Antônio, analista judiciário, atuando em um processo na 3ª Vara de Família, permitiu que o advogado do autor de uma das 

partes deste processo retirasse os autos. Quando foram devolvidos, determinou que Ronaldo, técnico judiciário que estava assu-

mindo seu cargo naquele dia, levasse os autos à conclusão do juiz. Ronaldo, por acaso, começa a folhear os autos para ver do que 

se tratava e percebe que estão faltando alguns documentos no processo. Diante deste fato, assinale a alternativa correta: 

 

a) Como foi Antônio quem autorizou a retirada dos autos, apenas ele pode comunicar ao juiz sobre o sumiço da documentação, já 

que é o encarregado direto dos autos. 

b) Ronaldo e Antônio não devem fazer nada, afinal, as partes do processo que se sentirem lesadas com o desaparecimento do 

documento que reclamem ao juiz. 

c) Antônio deveria ter conferido se os autos estavam completos quando os recebeu e Ronaldo tem o dever de informar à autoridade 

superior da irregularidade, apesar de não atuar diretamente no feito, já que era seu primeiro dia de trabalho. 

d) Antônio deveria ter conferido se os autos estavam completos quando os recebeu, mas Ronaldo não tem obrigação de comunicar 

as irregularidades, já que não atuou diretamente nos autos, antes que surgisse a irregularidade. 

e) Ronaldo deve acusar Antônio de ter retirado os documentos dos autos, com o intuito de prejudicar uma das partes. 

 

70   - Analise as assertivas seguintes, quanto aos deveres dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba: 

I – Quando dois advogados estão aguardando no balcão para serem atendidos, constitui regra geral dar prioridade ao que chegou 

primeiro. 

II – Uma parte requereu uma certidão por escrito e está aguardando no balcão o seu atendimento. O servidor deve mandá-la aguar-

dar, já que está sozinho no atendimento naquele dia e está movimentando 10 (dez) processos, só podendo atendê-la quando 

concluir as movimentações. 

III – O servidor não tem o dever de tratar com urbanidade um advogado, quando este trata o servidor de maneira grosseira. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I. 

b) I e II. 

c) III. 

d) I e III. 

e) I, II e III. 
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71  - São atos ordinatórios, EXCETO: 

a) Juntada de documentos.     b) Desentranhamento de peças por equívoco. 

c) Decisão interlocutória.     d) Vista obrigatória às partes. 

e) Recapeamento dos autos. 

 

72   - Segundo as normas do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, o ato do advogado que retira os autos do cartório e os leva 

para seu escritório deve ser registrado no protocolo, também chamado: 

a) Livro de traslado.   b) Livro de cargas. 

c) Livro de remessa.   d) Termo de devoluções. 

e) Termo de assentada. 

 

73  -   O escrevente responsável pela entrega dos autos aos advogados deve, necessariamente, obedecer aos seguintes procedi-

mentos, segundo as normas processuais e estaduais: 

I – Solicitar identificação do advogado, mediante apresentação da carteira da OAB. 

II – Anotar no protocolo o endereço profissional do bacharel. 

III – Anotar o motivo pelo qual os autos estão sendo retirados. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I.  b) II.  c) III.  d) I e II.  e) I, II e III. 

 

74   - Henrique, estudante de Direito inscrito no quadro de estagiários da OAB, comparece ao cartório e solicita o exame de autos 

de um determinado processo que não corre em segredo de justiça, mesmo sem estar habilitado com procuração para isso. 

Diante desse fato, analise as assertivas abaixo: 

I – O serventuário não pode liberar os autos para exame, pois o estagiário não está habilitado. 

II – O estagiário possui o direito de consultar qualquer processo em cartório, desde que não corra em segredo de justiça, mesmo 

sem estar habilitado. 

III – O estagiário não tem direito autônomo de consultar os autos do processo, apenas o advogado e as partes. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I.  b) II.  c) III.  d) I e II.  e) nenhuma assertiva esta correta 

 

75   - O termo de autuação, segundo o Código de Processo Civil, deve necessariamente fazer menção ao seguinte, EXCETO: 

a) Nomes dos advogados.   b) Natureza do feito.    c) Número do registro. 

d) Juízo.     e) Data do início. 

 

76   - Em relação aos termos e atos processuais praticados pelos serventuários, 

I – serão realizados oralmente. 

II – não podem ser abreviados. 

III – devem ser assinados pelas partes que intervierem em tais atos. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II e III. 
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77   - Em relação ao apensamento de autos no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba: 

I - Os autos de processos não poderão exceder de 200 (duzentas) folhas em cada volume, excetuados os casos especiais, decidi-

dos pelo juiz. 

II - Em nenhuma hipótese será seccionada peça processual com seus documentos anexos, mesmo a pretexto de ter o volume atin-

gido 200 (duzentas) folhas, podendo, neste caso, ser encerrado com mais ou menos folhas. 

III - O encerramento e a abertura de novos volumes serão efetuados mediante a lavratura das respectivas certidões, em folhas re-

gularmente numeradas e rubricadas, prosseguindo sem solução de continuidade no volume subseqüente. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I.  b) I e II.  c) I, II e III.  d) II e III.  e) I e III. 

 

78   – Em relação aos termos processuais: 

I – Sua prática é livre, exceto quando a lei exigir forma específica. 

II – Todos os atos podem ser produzidos eletronicamente, na forma da lei. 

III – Devem ser escritos no vernáculo, podendo, contudo, utilizar indiscriminadamente as expressões latinas inerentes ao Direito. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I.  b) II.  c) III.  d) I e II.  e) II e III. 

 

79  - Podem consultar em cartório os autos dos processos que tramitam em segredo de justiça: 

I – As partes. 

II – Advogados, mesmo que não estejam habilitados.  

III – Os procuradores habilitados das partes. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I.  b) II.  c) I e II.  d) III.  e) I e III. 

 
80   -   São requisitos essenciais do auto de penhora, EXCETO: 

a) A indicação do dia em que foi feita. 

b) Os nomes dos advogados do credor e do devedor. 

c) A nomeação do depositário do bem. 

d) A nomeação do depositário dos bens, podendo ser este o próprio devedor. 

e) A indicação do local em que é realizada. 

 

81   - Analise as assertivas. 

I – A carta de adjudicação deve conter necessariamente a descrição do bem, a cópia do auto de adjudicação e prova de quitação 
do imposto de transmissão. 

II – A carta de adjudicação será lavrada para bens imóveis. 
III – A carta de adjudicação será lavrada para bens móveis. 
 Está(ão) correta(s): 

a) I.  b) II.  c) I e II.  d) I e III.  e) III. 
 

82    - O procedimento de lavratura de alvará no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deve obedecer aos seguintes requisitos: 

I – Identificação das partes. 

II – Identificação do juiz expedidor do alvará. 

III – Número da OAB do advogado. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I.  b) II.  c) III.  d) I e II.  e) I, II e III. 
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83   - Devem ser datados e rubricados pelo escrivão os termos de: 

I – Juntada.   II – Vista.   III –Conclusão. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I e II.  b) I e III.  c) II e III.  d) I, II e III.  e) III. 

 

84    - Em relação ao termo de audiência: 

I – Deve haver espaçamento duplo entre os questionamentos do juiz e as respostas das partes. 

II – Será datilografado ou escrito em tinta indelével, podendo ser feito também eletronicamente. 

III – Será numerado e rubricado pelo escrivão, obedecendo à ordem das páginas dos autos do processo. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I e II.  b) II e III.  c) III.  d) I, II e III.  e) II. 

 

85   - Em relação à audiência de instrução e julgamento, assinale a alternativa correta: 

a) Será lavrado termo pelo escrivão sob ditado do juiz. 

b) O termo conterá, de maneira abreviada, as decisões ocorridas na audiência. 

c) Não precisa de termo de audiência. 

d) O termo só será juntado aos autos do processo se o juiz determinar. 

e) O termo não pode ser feito por meio eletrônico. 

 

86   - São requisitos essenciais da citação postal: 

I – Cópia da petição inicial.      II – Despacho do juiz que determina a citação. 

III – Cópia dos documentos anexos à petição inicial. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I.  b) II.  c) I e II.  d) III.  e) I, II e III. 

 

87   - O mandado de citação deve conter, obrigatoriamente: 

I – Nomes do autor e réu.      

II – O dia, hora e lugar de comparecimento. 

III – A assinatura do escrivão e sua declaração de que o subscreve por ordem do juiz. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I.  b) II.  c) I e II.  d) III.  e) I, II e III. 

 

88   - Sobre as intimações: 

I – Só serão efetuadas com determinação expressa do juiz. 

II – O Ministério Público será sempre intimado pessoalmente. 

III – É obrigatória a publicação dos nomes das partes, sendo dispensável o nome dos advogados. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I. 

b) II. 

c) I e III. 

d) III. 

e) I, II e III. 
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89   - São requisitos obrigatórios da citação por edital: 

I – Afirmação do autor ou certidão do oficial de que o réu é desconhecido, incerto, ou quando, mesmo sendo conhecido, o local em 

que se encontra é inacessível, ignorado ou incerto. 

II – Afixação do edital na sede do juízo, certificada pelo escrivão. 

III – Publicação do edital no prazo máximo de 30 (trinta) dias, duas vezes no Diário da Justiça. 

 Está(ão) correta(s): 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II e III. 

 

90    - Assinale a alternativa correta: 

a) As intimações não podem ser feitas pessoalmente, onde houver publicação do Diário de Justiça. 

b) As intimações podem ser feitas eletronicamente, nos termos da lei, o que não acontece com as citações. 

c) Todos os processos estão sujeitos a registro. 

d) As cartas precatórias não precisam da assinatura do juiz. 

e) A citação não pode ser feita ao representante legal, apenas ao réu, diretamente. 

 

91  - Na assertiva abaixo, preencha a lacuna com a opção correta: 

 Transitada em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordena-

rá a expedição de  ________________ para a execução. 

a) alvará de soltura.   b) guia de internação.  c) guia de recolhimento. 

d) mandado de citação.  e) carta precatória. 

 

92  -   Ninguém será recolhido, para cumprimento da pena privativa de liberdade, sem o devido documento expedido pela (o) 

a) Ministério Público.   b) Autoridade Judiciária.   c) Delegado de Polícia. 

d) Defensor Público.   e) Diretor do estabelecimento penitenciário. 

 

93  - Deve (m) constar do mandado de prisão: 

a) O motivo da prisão.   b) A pena imposta.    c) Os dados pessoais do indivíduo. 

d) O local de cumprimento da pena. e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

94  - Analise as assertivas abaixo: 

I - Ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento.  

II- A guia de recolhimento será extraída pelo membro do Ministério Público e assinada pelo Juiz.   

III - A guia de recolhimento será registrada em livro especial, segundo a ordem cronológica de recebimento.  

 Está (ão) correta (s) apenas: 

a) I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) III. 

e) II e III. 
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95   - A guia de recolhimento será expedida em 

a) uma via. 

b) duas vias. 

c) três vias. 

d) quatro vias. 

e) cinco vias. 

 

96   - Cabe à autoridade judiciária competente, ao expedir o mandado de prisão, fazê-lo 

a) por ordem escrita e fundamentada. 

b) verbalmente . 

c) por ordem escrita, mas não fundamentada. 

d) por ordem escrita, mas a fundamentação só cabe em crimes apenados com reclusão. 

e) por ordem escrita para os crimes e verbalmente para as contravenções penais. 

 

97   - Julgue verdadeiras (V) ou falsas (F). 

            A guia de recolhimento conterá: 

I. O nome do condenado e sua qualificação civil.  

II. Informação sobre os antecedentes do condenado e o seu grau de instrução.  

III. A data da terminação da pena.  

IV. O inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória.  

 A seqüência CORRETA é: 

a) V-F-V-V.   b) V-V-F-V.   c) F-F-V-F.   d) V-V-V-V.   e) V-V-V-F. 

 

98   - Analise as afirmações abaixo: 

I. Ao preso são assegurados todos os seus direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal.   

II. Faz-se mister o estabelecimento, pelo Poder Judiciário, de modelo de mandado de prisão que contenha as normas constitucio-

nais exigidas.  

III. É assegurada ao preso a assistência da família e de advogado. 

 Está(ão) correta(s):  

a) I e II.  b) I.  c) II.  d) II e III.  e) I, II e III. 

 

99  - Preencher o espaço em branco com a opção correta: 

 Sendo o condenado, ao tempo do fato, funcionário da ___________________, far-se-á, na guia de recolhimento, menção 

dessa circunstância. 

a) Administração da justiça criminal.  b) Administração da justiça cível.   c) Corregedoria de Justiça. 

d) Escola Superior da Magistratura.  e) Universidade Federal da Paraíba. 

 

100  - Complete a lacuna com a opção correta: 

 A guia de recolhimento deverá ser aditada, no curso da execução, com o (a)  _____________. 

a) folha de antecedentes criminais.   b) cálculo das remições. 

c) alvará do Juiz da Execução Penal.  d) cópia do pedido de livramento sursis. 

e) ficha funcional do condenado.  
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