CONCURSO PÚBLICO
Edital no 01/2005

AGENTE JUDICIÁRIO
(ANEXO V)

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Este caderno contém as provas de Língua Portuguesa e Noções de Direito.
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no fim deste caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
. Confira seu nome, seu número de inscrição e o cargo de opção.
. Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
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Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
. Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
. Preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão.
. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não
será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.
. NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
. A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.
No período previsto para a realização deste conjunto de provas, está
incluído o tempo necessário à transcrição das respostas para a Folha de
Respostas.

DURAÇÃO TOTAL DAS PROVAS: QUATRO HORAS

ATENÇÃO
Senhor(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém,
ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha
uma constituída de 4 (quatro) alternativas

cada

, assim distribuí-

das: 20 (vinte) questões de Língua Portuguesa e 20 (vinte)
questões de Noções de Direito.
Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao aplicador
de provas, para que ele tome as providências necessárias.
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá
qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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 Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 17 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

NA MEDIDA EXATA
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A criança mexia na cabeça sem parar, colocava a mão perto do ouvido com
muita freqüência e não conseguia dormir direito. Diante do quadro, a mãe não teve
dúvidas: ―É otite‖. Foi buscar um antiinflamatório na sua farmácia caseira, no armário do banheiro, e aplicou o remédio no ouvido do filho — na época com um ano de
idade. Depois de dois dias, a mãe descobriu: ―Era piolho‖. O erro cometido pela
publicitária gaúcha Sandra Maria Madalosso Rodrigues, 37, com seu filho Joel, 2,
não foi o único. ―Esses enganos acontecem de vez em quando. Penso que é uma coisa e começo a tratar, mas, quando chego no pediatra, é outra‖, diz Sandra, que anda
sempre com remédios na bolsa. ―Se o nariz começa a escorrer, dou um analgésico,
que é o que normalmente as mães dão. Mas todos são remédios fracos.‖
Fortes ou fracos, é preciso ter sempre em mente que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Ou, como prefere a médica Lúcia Ferro Bricks, ―a diferença está em quem receita o medicamento‖.
Pediatra do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas (SP), Lúcia escreveu
um estudo recente com objetivo de rever a funcionalidade dos remédios dados a crianças para infecções respiratórias.
Na maioria dos países, segundo a pediatra, os três grupos de medicamentos
mais utilizados em crianças – antibióticos, analgésicos/antitérmicos e medicamentos
com ação no aparelho respiratório – são indicados para o tratamento dos problemas
respiratórios. ―Muitos desses remédios são utilizados de forma inadequada, além
dos problemas como erros na dose, intervalo de administração e tempo de uso‖,
afirma a pediatra em seu estudo.
Com o fácil acesso aos remédios, o forte apelo da publicidade e a recorrente
alegação da ―falta de tempo‖ para levar os filhos ao médico, o uso indiscriminado
de medicamentos em crianças tem se tornado um hábito. E, diferentemente do que
muita gente pensa, mesmo os remédios que podem ser comprados sem prescrição
médica podem causar danos irreversíveis à saúde da criança – se usados de forma
incorreta ou sem necessidade.
DÁVILA, Marcos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 21 out. 2004. Folhaequilíbrio, p. 6-7.
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Questão 01
É CORRETO afirmar que a mãe de Joel é
A) médica.
B) pediatra.
C) pesquisadora.
D) publicitária.

Questão 02
É CORRETO afirmar que o principal objetivo do texto é
A) alertar as pessoas, em geral, sobre o uso indiscriminado de medicamentos.
B) chamar a atenção das mães para o tratamento das doenças respiratórias.
C) discutir um estudo feito por uma pediatra sobre uso de medicamentos.
D) ensinar às mães como tratar os casos de otite em crianças.

Questão 03
―... na época com um ano de idade.‖ (linhas 4-5)
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que essa frase se refere
A) à criança que mexia na cabeça sem parar.
B) ao analgésico usado pela mãe de Joel.
C) ao antiinflamatório utilizado pela mãe da criança.
D) ao Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo.
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Questão 04
―... ‗a diferença está em quem receita o medicamento‘ ‖. (linhas 12-13)
É CORRETO afirmar que, com essa frase, a médica quer dizer que
A) a automedicação, no Brasil, é comum e constante.
B) a eficiência dos medicamentos depende de quem os indica.
C) as farmácias devem ajudar as pessoas na escolha de medicamentos.
D) os pais são responsáveis pelo uso indiscriminado dos medicamentos.

Questão 05
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que o estudo da pediatra foi feito para
A) analisar a utilização inadequada de medicamentos no mundo.
B) descobrir novos medicamentos para o tratamento de doenças respiratórias.
C) discutir a eficiência dos remédios usados para tratamento de infecções respiratórias.
D) melhorar a relação entre os pais e os pediatras de seus filhos.

Questão 06
De acordo com o texto (linhas 23-25), é CORRETO afirmar que, entre as razões do uso
indiscriminado de medicamentos em crianças, NÃO se inclui
A) a ―falta de tempo‖ para levar os filhos ao médico.
B) o desentendimento comum entre pediatras e pais.
C) o fácil acesso aos remédios.
D) o forte apelo publicitário.
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Questão 07
Marque a alternativa em que a idéia sugerida pela palavra destacada está
INCORRETAMENTE explicitada entre colchetes.
A) Na maioria dos países, segundo a pediatra, os três grupos de medicamentos mais utilizados em crianças... (linhas 17-18) [CONFORMIDADE]
B) Penso que é uma coisa e começo a tratar, mas, quando chego no pediatra, é outra...
(linhas 7-8) [TEMPO]
C) ... podem causar danos irreversíveis à saúde da criança — se usados de forma incorreta ou sem necessidade. (linhas 27-28) [COMPARAÇÃO]
D) ... um estudo recente com objetivo de rever a funcionalidade dos remédios dados a
crianças para infecções respiratórias. (linhas 15-16) [FINALIDADE]

Questão 08
Marque a alternativa em que o encontro vocálico destacado na palavra está
INCORRETAMENTE classificado.
A) ação = ditongo nasal
B) saúde = tritongo
C) freqüência = ditongo crescente
D) pediatria = hiato

Questão 09
Marque a alternativa em que a divisão silábica das palavras está INCORRETA.
A) ad-mi-nis-tra-ção / in-fec-ção / ob-je-ti-vo
B) an-ti-in-fla-ma-tó-rio / ins-ti-tu-to / i-na-de-qua-da
C) do-is / an-ti-bió-ti-cos / an-al-gé-si-cos
D) ir-re-ver-sí-veis / a-ces-so / pi-o-lho
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Questão 10
Marque a alternativa em que as três palavras são acentuadas pela mesma razão.
A) além / três / fácil
B) analgésico / médica / hábito
C) gaúcha / países / único
D) publicitária / irreversíveis / época

Questão 11
Marque a alternativa em que a palavra destacada indica qualidade.
A) ... a mãe descobriu: ―Era piolho‖.
B) ... colocava a mão perto do ouvido com muita freqüência...
C) Foi buscar um antiinflamatório na sua farmácia caseira...
D) ... não conseguia dormir direito.

Questão 12
―... Lúcia escreveu um estudo recente...‖ (linhas 14-15)
É CORRETO afirmar que, nessa oração, a palavra destacada é um
A) adjetivo.
B) pronome.
C) substantivo.
D) verbo.
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Questão 13
Marque a alternativa em que a forma verbal está flexionada no presente.
A) A criança mexia na cabeça sem parar...
B) Diante do quadro, a mãe não teve dúvidas...
C) O erro cometido pela publicitária [...] não foi o único.
D) ... quando chego na pediatra, é outra...

Questão 14
Marque a alternativa em que a oração tem predicado nominal.
A) A criança mexia na cabeça sem parar...
B) Diante do quadro, a mãe não teve dúvidas...
C) Foi buscar um antiinflamatório na sua farmácia...
D) Mas todos são remédios fracos.

Questão 15
Marque a alternativa em que a expressão destacada NÃO indica tempo.
A) A criança mexia na cabeça sem parar...
B) ... aplicou [...] no ouvido do filho — na época com um ano de idade.
C) Esses enganos acontecem de vez em quando.
D) ... Sandra [...] anda sempre com remédios na bolsa.

Questão 16
Marque a alternativa em que o período é simples.
A) ... ―a diferença está em quem receita o medicamento‖.
B) Depois de dois dias, a mãe descobriu: ―Era piolho‖.
C) Pediatra do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas (SP), Lúcia escreveu um
estudo recente...
D) Se o nariz começa a escorrer, dou um analgésico...
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Questão 17
Marque a alternativa em que a expressão destacada NÃO é sujeito.
A) A mãe não teve dúvidas...
B) O erro cometido [...] não foi o único.
C) Esses enganos acontecem de vez em quando.
D) ... todos são remédios fracos.

Questão 18
Neste __________, muitas pessoas se sentem _______, por isso a Internet tem feito o
maior sucesso.
Marque a alternativa em que as palavras que devem preencher as lacunas nessa frase estão grafadas CORRETAMENTE.
A) país, sózinha
B) paíz, sozinhas
C) país, sozinhas
D) paiz, sozinhos

Questão 19
Marque a alternativa em que está INCORRETA a relação entre o singular e o plural das
palavras.
A) álcool / álcoos
B) aluno / alunos
C) órgão / órgãos
D) português / portugueses
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Questão 20
Marque a alternativa em que a vírgula está usada INCORRETAMENTE.
A) À noite, o temporal destruiu tudo.
B) Alguns motoristas, dirigem calmamente conversando ao celular.
C) Amigo, tenho certeza de que Laura está dormindo.
D) Coleciono livros, revistas e jornais.
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 Noções de Direito
Questão 21
Segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar que são
órgãos do Poder Judiciário
A) a Assembléia Legislativa, o Tribunal e os Conselhos de Justiça Militar, os Tribunais
do Júri, os Juízes de Direito e os Juizados Especiais.
B) o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, os Tribunais do Júri, os Juízes de Direito
e os Juizados Especiais.
C) o Tribunal de Justiça, o Tribunal e os Conselhos de Justiça Militar, os Tribunais do
Júri, os Juízes de Direito e os Juizados Especiais.
D) o Tribunal de Justiça, o Tribunal e os Conselhos de Justiça Militar, os Tribunais do
Júri, os Juízes de Direito e o Tribunal de Contas.

Questão 22
É CORRETO afirmar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tem
jurisdição
A) apenas na Capital do Estado.
B) apenas na região metropolitana de Belo Horizonte.
C) apenas no Triângulo Mineiro.
D) em todo o Estado de Minas Gerais.

Questão 23
É CORRETO afirmar que, segundo a Lei Complementar no 59/2001, o território do Estado de Minas Gerais, para administração da Justiça, divide-se em
A) circunscrições, comarcas, distritos e subdistritos.
B) circunscrições, comarcas e municípios.
C) comarcas e municípios.
D) municípios, distritos e subdistritos.
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Questão 24
É CORRETO afirmar que uma comarca abrange
A) apenas uma cidade.
B) até dois municípios.
C) no mínimo três cidades.
D) um ou mais municípios.

Questão 25
É CORRETO afirmar que são órgãos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
A) a Corte Superior, o Conselho da Magistratura e o Juiz de Direito.
B) o Tribunal Pleno, a Corte Superior e a Corregedoria-Geral de Justiça.
C) o Tribunal Pleno, a Corte Superior e o Tribunal do Júri.
D) o Tribunal Pleno, a Corte Superior e os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

Questão 26
É CORRETO afirmar que o Presidente, o 1o Vice-Presidente e o 2o Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça e, também, o Corregedor-Geral de Justiça têm mandato de
A) um ano.
B) dois anos.
C) três anos.
D) quatro anos.

Questão 27
É CORRETO afirmar que são órgãos de jurisdição de primeiro grau
A) o Juiz de Direito, o Tribunal do Júri e o Juizado Especial Cível e Criminal.
B) o Juiz de Direito, o Tribunal do Júri e o Tribunal Pleno.
C) o Juiz de Direito, o Tribunal Regional Eleitoral e as Câmaras Isoladas.
D) o Juizado Especial Cível e Criminal, o Tribunal de Justiça Militar e o Tribunal do
Júri.
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Questão 28
É CORRETO afirmar que se denominam magistrados os membros do
A) Ministério Público.
B) Poder Executivo.
C) Poder Judiciário.
D) Poder Legislativo.

Questão 29
É CORRETO afirmar que a decisão final proferida pelo Juiz de Direito é chamada de
A) acórdão.
B) despacho.
C) parecer.
D) sentença.

Questão 30
É CORRETO afirmar que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação,
processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não
exceda a
A) 40 vezes o salário mínimo.
B) 60 vezes o salário mínimo.
C) 80 vezes o salário mínimo.
D) 100 vezes o salário mínimo.

Questão 31
É CORRETO afirmar que, perante o Juizado Especial, o processo deve ter como características
A) complexidade, economia processual, celeridade e informalidade.
B) oralidade, formalidade, simplicidade, economia processual.
C) simplicidade, economia processual, celeridade e formalidade.
D) simplicidade, economia processual, celeridade e informalidade.
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Questão 32
É CORRETO afirmar que, na tramitação, têm prioridade garantida os processos em que
figure como parte pessoa com idade igual ou superior a
A) 30 anos.
B) 45 anos.
C) 60 anos.
D) 80 anos.

Questão 33
Com base na legislação específica, é CORRETO afirmar que o Corregedor-Geral de
Justiça
A) continua exercendo as funções jurisdicionais.
B) é auxiliado pelos Juízes-Corregedores e pelos Juízes de Direito.
C) é escolhido entre os Juízes de Direito de entrância especial.
D) tem suas atribuições fixadas pelo Código de Processo Civil.

Questão 34
Com base na legislação vigente no Brasil, é CORRETO afirmar que o concurso público
é requisito indispensável para alguém assumir
A) um cargo público.
B) um contrato de emprego temporário.
C) uma função de confiança.
D) uma função pública.
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Questão 35
O Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional.
É CORRETO afirmar que o Congresso Nacional se compõe
A) da Assembléia Legislativa e da Câmara de Vereadores.
B) da Câmara dos Deputados e da Assembléia Legislativa.
C) da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
D) do Senado Federal e da Presidência da República.

Questão 36
É CORRETO afirmar que, no Brasil, o Poder Executivo é exercido
A) pelo Corregedor-Geral de Justiça, pelo Presidente da República e pelo Prefeito Municipal.
B) pelo Presidente da República, pelo Governador do Estado e pelo Juiz de Direito.
C) pelo Presidente da República, pelo Governador do Estado e pelo Prefeito Municipal.
D) pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Governador do Estado e pelo Prefeito
Municipal.

Questão 37
É CORRETO afirmar que, entre os deveres dos servidores dos órgãos auxiliares dos Tribunais e da Justiça de Primeira Instância, NÃO se inclui o de
A) atender com presteza e urbanidade ao público em geral.
B) ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do superior imediato.
C) cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais.
D) ser assíduo e pontual.
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Questão 38
É CORRETO afirmar que o Ministério Público Estadual é exercido pelos
A) Advogados.
B) Defensores Públicos.
C) Juízes de Direito.
D) Promotores de Justiça.

Questão 39
De acordo com a lesgislação específica, é CORRETO afirmar que o prazo de validade
de um concurso público será
A) de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
B) de dois anos, prorrogável por mais dois anos.
C) de até três anos, prorrogável por mais um ano.
D) de até três anos, prorrogável uma vez, por igual período.

Questão 40
É CORRETO afirmar que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
A) ilegalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
B) legalidade, pessoalidade, imoralidade, publicidade e ineficiência.
C) legalidade, impessoalidade, imoralidade, publicidade e ineficiência.
D) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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