• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opçãocorreta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das
suas provas.
• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões de 1 a 3
1

37'561

A premissa fundamental da vida é simples: para viver, um
organismo precisa de energia. Se essa energia não puder ser retirada

Assinale a opção em que os termos associados são tratados
como sinônimos no texto.

do ambiente, precisa ser retirada de outros seres vivos. Portanto,
4

para viver é essencial procurar por alimento. Nasce aqui a
polaridade da presa e do predador. Uma árvore se alimenta da luz
do Sol e dos nutrientes do solo. Parasitas se alimentam da árvore.

7

Para que a árvore sobreviva precisa captar energia do Sol e

B “energia” (R.2) e “alimento” (R.4)

nutrientes do solo. Ao mesmo tempo, precisa também se proteger

C “presa” (R.5) e “predador” (R.5)

dos predadores.
10

A “vida” (R.1) e “organismo” (R.2)

Dadas as condições ambientais e a dinâmica presa-predador,
as espécies mais bem adaptadas são as que conseguem maximizar
seus objetivos: encontrar alimentos, multiplicar-se e sobreviver.
Marcelo Gleiser. Por que girafas não são prateadas. In:
Folha de S. Paulo, 19/2/2006 (com adaptações).

D “multiplicar-se” (R.12) e “sobreviver” (R.12)
37'561

Assinale a opção em que a alteração proposta para o texto
prejudica sua coerência ou provoca erro gramatical.

37'561

De acordo com o texto,
A a dinâmica da relação entre presa e predador é uma questão de

B Eliminar a preposição “por” (R.4).

busca de sobrevivência.
B predadores são nocivos à vida e o objetivo de uma boa qualidade de
vida é a sua extinção.
C não pode haver árvores — e, portanto, florestas — sem os parasitas
que fecundam o solo.
D as condições ambientais ideais são as que não permitem a
sobrevivência dos predadores.
UnB/CESPE – TJPA
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A Substituir “puder” (R.2) por pode.
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C Substituir o trecho “Para que a árvore sobreviva
precisa” (R.7) por: Para sobreviver, a árvore precisa.
D Inserir o sinal indicativo de crase em “as condições”
(R.10), resultando em Dadas às condições.
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Texto para as questões de 4 a 6
1

4

7

10

Texto para as questões de 7 a 9

Pesquisa realizada em vários países mostra que
a pobreza e a violência atingem especialmente os mais
jovens. Várias outras pesquisas revelam que, no Brasil,
os jovens são mais vítimas do que algozes da violência.
A fixação de um limite menor de idade penal
não pode ser confundida com a idéia de
desresponsabilização da juventude. Ao seguir um
critério essencialmente cultural e político, ela revela o
modo como uma sociedade lida com os conflitos e as
questões da adolescência, privilegiando uma lógica
vingativo-repressiva ou uma lógica educacional.
Cleide de Oliveira Lemos. Reduzir a idade penal é a solução?
In: UnB Revista, dez./2003-mar./2004 (com adaptações).

1

4

7

Está tudo errado. Segundo o consultor brasileiro Ricardo
Neves, as idéias mais difundidas sobre pobreza, desenvolvimento
e corrupção no Brasil são falsas. Neves diz que o Brasil não é
pobre, são apenas os números que desaparecem em meio à
informalidade da economia. Descarta a idéia do país como
campeão da desigualdade social. Desmente a tese de que a classe
média está encolhendo. E contesta a visão da criminalidade como
fruto da miséria.
Época, 6/2/2006 (com adaptações).

37'561

De acordo com a argumentação do texto, as idéias “são falsas” (R.3)
porque

37'561

Depreende-se do texto que as pesquisas mencionadas
A
B
C
D

buscam critérios culturais para a existência da pobreza.
objetivam justificar a fixação de idade penal.
mostram a relação entre juventude, pobreza e violência.
desmistificam a lógica educacional com respeito à
violência.

37'561

No desenvolvimento do texto, o pronome “ela” (R.8)
refere-se a

A
B
C
D

não há corrupção entre todas as camadas sociais.
já deixou de existir desigualdade social no Brasil.
a criminalidade está diminuindo, especialmente, na classe média.
a informalidade da economia não deixa transparecer que o Brasil
não é pobre.

37'561

Considerando os devidos ajustes nas letras maiúsculas e minúsculas e
na pontuação, as idéias e a correção gramatical do texto serão
mantidas, caso se proceda
I

A
B
C
D

“Pesquisa” (R.1).
“violência” (R.4).
“fixação de um limite menor de idade penal” (R.5).
“desresponsabilização da juventude” (R.7).

37'561

Assinale a opção correta a respeito das relações de
concordância no texto.
A Na linha 2, se, no lugar da conjunção “e”, fosse usada a
conjunção ou, no termo “a pobreza e a violência”,
a forma verbal “atingem” deveria, obrigatoriamente, ser
flexionada no singular: atinge.
B Na linha 3, se, em vez de “Várias”, fosse usada a
expressão Uma série de, a forma verbal “revelam”
poderia ser flexionada no singular: revela.
C Por concordar com “idade penal” (R.5), o particípio
flexionado “confundida” ( R .6) deve ficar,
obrigatoriamente, no feminino singular.
D Seriam mantidas a coerência textual e a correção
gramatical ao se empregar privilegiam no lugar de
“privilegiando” (R.10).
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ao deslocamento do trecho “Segundo o consultor brasileiro Ricardo
Neves” (R.1-2) para logo após “pobreza” (R.2).
II ao deslocamento do último período sintático do texto para
imediatamente depois do período inicial: “Está tudo errado” (R.1).
III à troca de lugar entre os períodos iniciados por “Descarta” (R.5) e
por “Desmente” (R.6).
Assinale a opção correta.
A
B
C
D

Todos os itens estão certos.
Apenas o item I está certo.
Apenas o item II está certo.
Apenas o item III está certo.

37'561

Assinale a opção em que a proposta de acrescentar a conjunção a um
período sintático do texto mantém a coerência da argumentação e a
correção gramatical.
A
B
C
D

segundo período:
terceiro período:
quarto período:
quinto período:

CADERNO 25

Pois, segundo o consultor (...)
No entanto, Neves diz que (...)
Embora descarta a idéia do (...)
Portanto, desmente a tese de (...)
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37'561

37'561

Desconsiderando a necessidade do espaçamento padrão, assinale a
opção correta a respeito da simulação de escrita de documentos
oficiais.

Ainda com relação à janela do Word 2003 mostrada no texto,
assinale a opção correta.

A Vocativo de ofício:
Prezado Senhor Manuel de Manuel,
Chefe de gabinete do deputado Carlos de Carlos:
B Fecho de memorando:
Atenciosamente,

A O botão

Maurício de Maurício

Maurício de Maurício
Chefe de Serviços Gerais
C Cabeçalho de ofício:
Ofício no. 1234/DAJ/2006
[Timbre do
MINISTÉRIO DA MÚSICA]
Brasília, 29 de abril de 2006
D Texto de memorando:
De acordo com entendimento telefonico já mantido solicito
providências urgentes para o arrancamento das cercas invasoras
de minha propriedade.

permite a visualização de como será a

aparência de páginas do documento quando ele for
impresso.
B Para

se

inserir

uma

planilha

do

Excel

2003

automaticamente no início do documento em edição, é
suficiente clicar

.

C Para se minimizar a janela mostrada, é suficiente aplicar

Texto para as questões de 11 a 13

um clique duplo em uma área vazia da barra de títulos.

A figura a seguir mostra uma janela do Word 2003, com um
documento em processo de edição.

D Para se alterar o tamanho da fonte usada de 12 para 10 na
palavra “Adolescentes”, é suficiente selecionar essa palavra
e clicar duas vezes em
ferramenta

, no lado direito da

.

37'561

Ainda tendo o texto como referência, assinale a opção correta.

A O termo

, no campo

,

corresponde ao nome da pasta em que o arquivo
denominado Notícia está armazenado.
B Ao se aplicar um clique duplo em qualquer palavra do
parágrafo iniciado em “Adolescentes”, todo o parágrafo
37'561

Com relação à janela do Word 2003 mostrada no texto, assinale a
opção correta.
A Ao se clicar qualquer um dos botões , o tamanho da janela vai
aumentar, na direção horizontal.
B Ao se clicar o botão
, será impresso o conteúdo do arquivo
denominado Notícia. As marcas de parágrafo — — serão
também impressas, a não ser que se clique o botão , que irá
suprimir esses símbolos.
C Por meio de funcionalidades do botão , é possível enviar o
documento em edição como corpo de uma mensagem de e-mail.
D Para se abrir um novo arquivo, em branco, é suficiente clicar o
botão

será selecionado.
C É correto inferir da janela do Word 2003 que o documento
em edição possui mais de uma página.
D Para se copiar a palavra “Adolescentes” para a área de

.

UnB/CESPE – TJPA

Cargo 19: Auxiliar Judiciário – Área: Administrativa

CADERNO 25

transferência, é suficiente selecionar essa palavra,
pressionar e manter pressionada a tecla
teclar

§, em seguida

c, e, finalmente, liberar a tecla §.
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37'561

37'561

A figura acima mostra uma janela do Excel 2003 com uma planilha
em processo de edição. Considere que um usuário realize a seguinte
seqüência de ações nessa janela: clicar a célula C2; digitar =A$1+$B2
e teclar
A figura acima mostra uma janela do Excel 2003, com uma

«; clicar novamente a célula C2; clicar

; clicar a

célula D3; clicar
. Após a execução dessas ações, os conteúdos
das células C2 e D3 serão, respectivamente,

planilha contendo tarifas de um serviço em determinado órgão
público. Com relação a essa janela e ao Excel 2003, assinale

A 5 e 5.

B 8 e 5.

C 8 e 8.

D 5 e 8.

37'561

a opção correta.

A Para se selecionar o grupo de células não-adjacentes
formado pelas células B2 e B4, é suficiente clicar a célula
B2,

clicar

e, em seguida, clicar a célula B4.

B O Excel 2003 disponibiliza botão que permite adicionar
borda inferior em cada uma das células de um conjunto de
células previamente selecionadas, sem alterar a formatação

A figura acima mostra uma janela do Windows XP. Com relação a
essa janela e ao Windows XP, assinale a opção correta.
A Para se copiar o arquivo associado ao ícone
para a
desktop do Windows, é suficiente realizar a seguinte seqüência
de ações: clicar o referido ícone; clicar o menu

das outras bordas dessas células.

seguida, clicar Copiar; clicar sucessivas vezes o botão
, até
que seja exibida a pasta denominada Desktop clicar o menu

C Ao se clicar a célula A1 e, em seguida, se clicar

, a cor

da fonte usada no conteúdo dessa célula será alterada.
D Ao se clicar a célula B1 e se clicar

, o conteúdo dessa

célula será formatado como negrito, e ao se clicar
novamente

e, em

, o conteúdo continuará formatado como

negrito e com tamanho de fonte maior que o original.
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, clicando então a opção Colar.
B O seguinte procedimento permite a criação de uma pasta em A:
e a transferência do arquivo associado ao ícone
para a
nova pasta: clicar o botão
, o que fará aparecer a nova pasta,
cujo nome deve, então, ser digitado; após a digitação do nome da
nova pasta, teclar
pasta.

«; arrastar o referido ícone para essa nova

C Ao se clicar o botão
, é aberta a janela denominada Zoom,
cuja função é permitir alterar as dimensões da janela em
exibição.
D Ao se clicar
no campo
, é exibida uma lista
contendo todos os arquivos correntemente abertos.

CADERNO 25
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Texto para as questões 18 e 19

37'561

A janela do Internet Explorer 6 (IE6) ilustrada abaixo
apresenta uma página do sítio www.tj.pa.gov.br, que disponibiliza
um hyperlink —

— para se assistir ao vivo

sessões do plenário ou do júri do TJPA. A referida janela encontrase em execução em um computador PC cujo sistema operacional é
o Windows XP.

Ao se clicar o botão Iniciar do Windows XP é exibido o menu
que está parcialmente mostrado na figura acima. Com relação
às funções disponibilizadas por meio das opções desse menu,
assinale a opção correta.

A A opção

permite executar apenas

37'561

programas escritos especificamente para o sistema
Considerando as informações apresentadas no texto, assinale a opção

operacional MS-DOS.
B Ao se ter selecionado um ícone do Excel 2003 que estiver

correta com relação a conceitos de Internet.

contido na desktop do Windows, o ato de clicar
fará que as planilhas contidas no

A Para que informações de vídeo possam trafegar pela Internet e
ser visualizadas por usuários da rede, é necessário que esses

arquivo correspondente ao referido ícone sejam impressas.
usuários estejam conectados à Internet por meio de uma conexão
C Ao se clicar

, é aberta uma janela com

em banda larga do tipo dial-up.

ferramentas que podem auxiliar na localização de pastas e

B O vídeo das “sessões do plenário ou do júri” para trafegar na

arquivos de diversos tipos, tendo como base, entre outros

Internet deverá estar no formato digital e as informações

critérios, o nome do arquivo ou palavras contidas no

referentes às sessões serão transportadas utilizando-se protocolos

mesmo.

da família TCP/IP.

D Para se abrir, usando o Windows Media Player, um
arquivo do tipo MPEG cujo ícone esteja sendo exibido na
desktop

do

clicar

Windows,

é

suficiente

, tendo previamente selecionado

o referido ícone.
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C Informações de vídeo que trafegam pela Internet são imunes às
pragas virtuais atualmente existentes.
D Para que um usuário possa visualizar informações de vídeo
distribuídas pela Internet, é necessário que ele disponha, em seu
computador, de uma placa de vídeo de alta resolução.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

37'561

Ainda considerando as informações apresentadas no texto,
assinale a opção correta com relação à janela do IE6 ilustrada.
A As informações contidas na janela do IE6 são suficientes para
se concluir que a página web mostrada foi definida como
página favorita do IE6.
B As informações contidas na janela do IE6 são suficientes para
se concluir que pop-ups presentes na página web visualizada
foram bloqueados pelo IE6.
C Ao se clicar o botão
, é aberta uma nova janela do IE6
contendo, em sua área de páginas, a página web visualizada na
figura do texto.
D Os recursos disponibilizados ao se clicar o botão
são
igualmente disponibilizados por opção encontrada no menu
.

Considerando a janela do Outlook Express 6 (OE6) ilustrada
acima, assinale a opção correta.
A Ao se clicar
, será aberta uma janela do Internet
Explorer que dará início ao acesso a uma página da Microsoft,
que disponibiliza recursos de pesquisa de endereços
eletrônicos de usuários da Internet, em todo o mundo.
B Caso, após editar uma mensagem de correio eletrônico, a
instrução concursos@http://www.gmail.com seja inserida no
campo
e seja clicado o botão
, será enviada
uma mensagem de e-mail a uma página web que consiste em
um gerenciador de grupos de discussão, que distribuirá a
mensagem enviada aos membros do grupo denominado
“concursos”.
C O botão
permite que arquivos sejam anexados à
mensagem de correio eletrônico que for enviada. Entre os
arquivos que podem ser anexados, encontram-se os arquivos
de documentos Word e planilhas Excel e os arquivos PDF.
D O botão
permite que se definam estratégias que
impedirão que a mensagem de correio eletrônico que for
enviada seja contaminada no transporte pela Internet por vírus
de computador.

UnB/CESPE – TJPA

Acerca das relações humanas no ambiente organizacional,
assinale a opção incorreta.
A A valorização dos relacionamentos vem-se destacando,
atualmente, no ambiente organizacional, mas não em
detrimento da excelência técnica.
B Refletir acerca da forma de agir com as pessoas é uma
habilidade comportamental que pode auxiliar na maneira de
lidar com as diferenças individuais.
C A instauração de um ambiente negativo no trabalho impacta
no crescimento profissional, sem interferir nos resultados
organizacionais.
D As situações conflituosas no local de trabalho podem ser
evitadas com intervenções que possibilitem uma mudança
cultural mais favorável a diálogos francos.
37'561

Desenvolver um bom nível de relacionamento com as pessoas é
uma responsabilidade individual e organizacional. É preciso criar
um ambiente de confiança que possibilite uma boa comunicação
entre as pessoas e contribua para o crescimento e a transparência
nos relacionamentos. Quanto ao papel da comunicação para
relações mais eficientes, assinale a opção correta.

37'561
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37'561

A Ouvir atentamente o que as pessoas dizem não facilita a
comunicação, é uma perda de tempo pois prejudica a
agilidade nos serviços e não contribui para uma boa relação
interpessoal.
B Pessoas com pontos de vista diferentes têm comunicação
mais eficiente e apresentam relacionamentos melhores.
C A comunicação por escrito, mais que a face a face, torna a
inter-relação mais fácil e envolvente, permitindo uma
proximidade maior entre as pessoas.
D Todas as relações interpessoais envolvem comunicação, daí
a importância do desenvolvimento de certas aptidões para o
diálogo para uma relação mais eficiente com o outro.
37'561

Arquivo pode ser conceituado como o conjunto de documentos
produzidos oficialmente, recebidos por uma organização pública
ou privada e conservados para fins de consulta. Acerca das
noções de arquivamento, julgue os itens a seguir.
I

Em arquivos denominados intermediários, devem ser
mantidos sob guarda documentos consultados com pouca
freqüência, mas que ainda podem ser solicitados por quem os
emitiu.
II Documentos classificados como confidenciais não necessitam
de alto grau de segurança, mas seu conhecimento por pessoa
não-autorizada pode criar embaraços administrativos ou
danos à segurança da sociedade.
III Em arquivos denominados especiais, são mantidos sob guarda
documentos que resultam da experiência humana em um
campo específico do saber.
IV Acerca do local para instalação de arquivo, é correta sua
escolha em ambientes arejados e que recebam luz direta do
sol para evitar a formação e a proliferação de fungos.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D

CADERNO 25

I e II.
I e III.
II e IV.
III e IV.
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37'561

37'561

Ainda acerca das noções de arquivamento, assinale a opção
incorreta.

A administração de materiais é definida como a coordenação das
atividades de aquisição, guarda e distribuição de material. Com

A Caso se tenha atribuído um grau de sigilo a parte de
determinado documento, às demais partes desse documento
não poderá ser atribuído grau de sigilo inferior.
B A publicação de atos sigilosos se restringe aos seus números,
datas de expedição e ementas elaboradas, de forma a não
comprometer o sigilo das informações neles contidas.
C Entre as regras para tramitação de documentos sigilosos, está
o seu acondicionamento em envelope duplo.
D Documentos classificados como ostensivos não apresentam
restrições quanto à divulgação de seu conteúdo.

relação a esse assunto, assinale a opção incorreta.

A No processo de escolha dos fornecedores, deve-se procurar
aquele que atenda aos requisitos de preço, mas também de
qualidade, capacidade operacional, serviços pós-venda,
condições de pagamento e postura ética na negociação.
B Para reduzir o risco de prejuízos gerados pela falta de
materiais importantes para o funcionamento da organização,

37'561

a administração de estoques deve procurar a manutenção em

Acerca da administração de recursos humanos, assinale a opção
correta.
A O planejamento estratégico de recursos humanos vem
adquirindo cada vez mais importância entre as organizações.
Atualmente, sua elaboração fornece importantes subsídios
para a elaboração do planejamento estratégico da organização.
B A avaliação de desempenho pode ser utilizada como
diagnóstico acerca de desempenho inadequado e de baixa
qualidade do trabalho realizado. Entre seus principais métodos
estão feedback, escolha forçada e escalas gráficas.
C Recrutamento é o conjunto de atividades que buscam
comparar os requisitos de um cargo com as características
apresentadas por um candidato.
D Como o desempenho no trabalho é influenciado por um
conjunto de forças internas e externas promotoras da
motivação, as organizações têm investido cada vez mais na
adoção dessas práticas motivacionais. Entre elas, encontramse a participação nos lucros e resultados, o rodízio de cargos
e o alargamento de tarefas.

estoque de grandes volumes de materiais essenciais.
C Sazonalidade de consumo significa variação regular de
consumo em determinados períodos.
D Para imprimir transparência nas suas relações comerciais, as
organizações devem prever em seus códigos de ética regras
claras a respeito do recebimento de brindes, cortesias e
presentes de fornecedores.
37'561

Ainda acerca da administração de materiais, julgue os itens a
seguir.

I

Quanto ao tipo de demanda, os materiais são classificados em
materiais de estoque e não de estoque.

II Há o que se chama necessidade de ressuprimento quando é

37'561

Denomina-se administração financeira o conjunto de decisões
organizacionais relacionadas à obtenção e à aplicação de recursos
financeiros. Com relação a esse assunto, assinale a opção
incorreta.

feito pedido de algum material ao almoxarifado e este não
pode atender por estar com estoque em nível zero.
III O estoque de segurança é influenciado por variações na
demanda e alterações em prazos de entrega.

A O índice de liquidez corrente demonstra a capacidade de uma
empresa pagar seus compromissos financeiros de curto prazo.
B As origens dos recursos da organização são registradas do
lado direito do balanço patrimonial.
C O desenvolvimento de um novo projeto que não dispõe dos
recursos financeiros necessários à sua execução é objeto de
busca de alternativas de aplicação para a organização
responsável pelo projeto.
D O valor registrado em estoques é utilizado no cálculo do
índice de liquidez seca.
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IV Material deteriorado pelo tempo de uso e sem qualquer outra
utilização é chamado de material obsoleto.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

C II e IV.

B I e III.

D III e IV.
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37'561

4#5%70*1

quantidade de exemplares
de livros novos

320
260

260
220

1999

250
220

220

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Considere que a quantidade de exemplares de livros novos
adquiridos por uma biblioteca em 7 anos consecutivos esteja
mostrada no gráfico acima. Considerando a seqüência numérica
formada pelas quantidades de exemplares de livros novos
adquiridos pela biblioteca no período mostrado no gráfico,
assinale a opção correta.
A
B
C
D

A moda dessa seqüência é superior a 240.
A média aritmética dessa seqüência é maior que 255.
O desvio-padrão dessa seqüência é superior a 220.
A mediana e a média aritmética dessa seqüência são iguais.

37'561

Considere que, em uma repartição pública com 10 empregados,
o número de homens seja igual a 6. Nesse caso, escolhendo-se
aleatoriamente 4 pessoas para formar uma comissão, a
probabilidade de essa comissão ser composta por 2 homens e 2
mulheres é
A
B
C
D

inferior a 0,20.
superior a 0,20 e inferior a 0,35.
superior a 0,35 e inferior a 0,45.
superior a 0,45.

37'561

Com relação ao consumo de carnes e verduras, considere que os
hábitos alimentares dos 60 empregados de uma repartição pública
sejam, em parte, descritos abaixo.

< Quantidade de pessoas que comem carnes e verduras: 15;
< Quantidade de pessoas que comem verduras: 30;
< Quantidade de pessoas que não comem carnes nem
verduras: 5.
Nessa situação, caso um empregado seja escolhido ao acaso, a
probabilidade de ele pertencer ao grupo das pessoas que comem
somente carne é
A
B
C
D

inferior a 0,45.
superior a 0,45 e inferior a 0,50.
superior a 0,50 e inferior a 0,55.
superior a 0,55.
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Julgue os itens seguintes.

Acerca da discricionariedade dos atos administrativos, assinale

I

Se o lucro diário de uma loja, em reais, obtido pela
venda diária de x peças é dado por 100 L, em que
L = !x2 + 26x ! 160, então o lucro diário máximo dessa loja
é inferior a R$ 1.000,00.
II Considere que, em uma festa beneficente, a lata de refrigerante
custava R$ 2,00 e o sanduíche, R$ 5,00. Sabendo-se que o
número de refrigerantes vendidos excedeu em 20 o número de
sanduíches vendidos e que, ao todo, foram arrecadados
R$ 740,00, então é correto afirmar que foram vendidos mais
de 110 sanduíches.
III Se um retângulo tem área igual a 24 cm² e perímetro igual a
28 cm, então o comprimento de sua diagonal é superior a
9 cm.
IV Considere que P(n) = 700 × 3n represente o número de
indivíduos de determinada população, após transcorridos
n meses. Nesse caso, se P(n) = 56.700, então n é maior que 5.

a opção incorreta.
A Os atos discricionários possibilitam o exercício da liberdade
do administrador na apreciação de uma escolha autorizada
pela lei.
B Nenhum ato administrativo é completamente discricionário.
C Está vedada por completo ao Poder Judiciário a apreciação da
legalidade dos atos em que a administração alegue
discricionariedade.
D Ao fixar, dentro dos critérios estabelecidos pela lei, os limites
de velocidade nas vias de trânsito, a administração pública
está exercendo atividade discricionária.
37'561

A respeito de serviços públicos, assinale a opção correta.
A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

A Às atividades exercidas em caráter privado por delegação do
poder público é aplicável a aposentadoria compulsória aos

4#5%70*1

setenta anos.
B Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são
exercidos em caráter público privativo, revelando-se,
portanto, como próprios de cargos públicos efetivos.
C Como forma de proteção à livre iniciativa, o Estado pode ser
impedido de regular autorização, concessão ou permissão
para exploração de serviços públicos por particulares.
D O serviço postal inclui-se entre os serviços públicos cuja
normatização é de competência privativa da União.
37'561

A respeito da organização administrativa do estado do Pará,
assinale a opção correta.
A É vedada a transferência da capital do estado para outra
cidade do território estadual.
B É vedado ao estado do Pará ajudar igrejas e manter com os
seus representantes relações de aliança política.
C Os princípios da administração expressos na Constituição do
estado do Pará repetem literalmente os princípios contidos na
Constituição Federal.
D A alienação gratuita de bens imóveis do estado do Pará
independe de autorização da assembléia legislativa.

UnB/CESPE – TJPA
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Assinale a opção correta com relação a cidadania.

Quanto à organização e à composição do Tribunal de Justiça

A É dever de cidadania opor-se à ordem ilegal.

do Estado do Pará (TJPA), assinale a opção incorreta.

B Segundo a Constituição Federal, os estados da Federação e o
Distrito Federal são obrigados a instituir emolumentos para o
pagamento de serviços cartoriais relativos ao nascimento e ao
óbito das pessoas, em respeito ao direito de cidadão dos donos de

A O TJPA é composto pelos seguintes órgãos de
julgamento: tribunal pleno, conselho de magistratura,
câmaras cíveis reunidas, câmaras criminais reunidas,

cartórios.
C O exercício da liberdade e a prática responsável da cidadania
legitimam a ruptura da ordem jurídica.
D Não há relação entre o sentido técnico jurídico da cidadania e o

câmaras cíveis isoladas e câmaras criminais isoladas.
B O acesso ao cargo de desembargador do TJPA é
permitido aos juízes de direito de última entrância, que se

gozo dos direitos civis e políticos da pessoa humana.

alternarão segundo os critérios de antiguidade e

37'561

Acerca dos direitos fundamentais previstos na Constituição da

merecimento.
C O TJPA não está submetido à regra da reserva de um

República, assinale a opção correta.

quinto dos seus lugares a advogados e membros do
A Os direitos e garantias individuais têm caráter absoluto.
B A prerrogativa do sigilo da fonte constitui instrumento de
preservação da liberdade de informação e não se confunde com
privilégio de ordem pessoal.

ministério público.
D O prazo para a posse no cargo de desembargador é de
trinta dias, contados da data da publicação no diário da

C Os direitos econômicos, sociais e culturais são direitos de

justiça, podendo ser prorrogável por igual prazo.

primeira geração.
D Em processos de desapropriação, a inexistência de indenização

37'561

pelo poder público ao particular sobre parcela de cobertura
vegetal de relevante valor ambiental não viola o direito à

Relativamente aos órgãos de direção do TJPA, assinale a

propriedade privada.

opção correta.

37'561

Em relação aos atos administrativos, assinale a opção incorreta.

A O corregedor-geral do TJPA é a única autoridade
responsável pelo funcionamento regular e pela disciplina

A O vício relativo ao sujeito não é um tipo de vício que admite
convalidação, pois, se o ato é praticado por autoridade
incompetente, não é possível que a autoridade competente venha

dos serviços do Judiciário na primeira e na segunda
instâncias.
B O vice-presidente do TJPA integrará o plenário e o

a convalidá-lo.
B São elementos indispensáveis ao ato administrativo: competência,

conselho de magistratura na qualidade de presidente.

finalidade, forma, motivo e objeto.
C A presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade são atributos dos atos administrativos.

presidente, presidir a comissão de concurso de juiz

D Revogação e anulação são formas distintas utilizadas para se
desfazer ato administrativo. A revogação envolve questão de
mérito, de oportunidade, de conveniência, enquanto a anulação

UnB/CESPE – TJPA

substituto.
D O vice-presidente do Tribunal pode vir a ser substituído
pelo desembargador mais antigo na ordem de antiguidade.

diz respeito a questões de legalidade do ato.
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C Ao presidente do TJPA cabe, por indicação do vice-
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