CONCURSO PÚBLICO
Edital no 01/2005

OFICIAL JUDICIÁRIO
OFICIAL DE APOIO JUDICIAL
Código 301

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Este caderno contém as provas de Língua Portuguesa, Noções de Direito e Atos de Ofício.
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
FUN DEP

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

ATENÇÃO
Senhor(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém,
ao todo, 60 (sessenta) questões de múltipla escolha
constituída de 4 (quatro) alternativas

cada uma

, assim distribuídas: 18

(dezoito) questões de Língua Portuguesa, 20 (vinte) questões
de Noções de Direito e 22 (vinte e duas) questões de Atos de
Ofício.
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 18 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

O PECADO DA INTOLERÂNCIA
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Numa escola de uma capital brasileira, alguns pais reclamam com a direção:
não querem seus filhos estudando ao lado de dois meninos estrangeiros, de um
país que consideram “atrasado e fanático”. A direção, a meu ver, pecando por
compactuar com a intolerância, agravada pelo fato de envolver crianças, pede aos
pais que resolvam o assunto entre eles. Resultado: os pais dos meninos estrangeiros, pressionados de um lado e desamparados de outro, tiram os filhos da escola.
Diga-se que o pai em questão é um executivo com um currículo invejável e a mãe,
professora universitária. Mas, ainda que fossem pessoas simples, seus direitos teriam sido igualmente feridos.
***
Num restaurante de classe média, pessoas torcem o nariz e pagam a conta
antecipadamente, sem concluir a refeição, porque, na mesa ao lado, se senta um
casal negro, com uma filha e um filho adolescentes. Ninguém comenta ou reclama
de que se trata de uma demonstração criminosa de racismo, não comprovável, mas
evidente. A adolescente discriminada põe-se a chorar e pede aos pais para irem
embora também. A família comemorava ali o 14o aniversário dela.
***
Um rapaz decide largar os estudos superiores e empregar-se numa empresa
decente. O salário não é alto, mas a situação lhe convém: ele prefere experiência a
diploma, e é isso que lhe está sendo oferecido. O pai resolve não falar mais com
ele, nega-lhe qualquer ajuda monetária e só não o expulsa de casa devido aos apelos da mãe. Porém, em todas as ocasiões em que é possível, deixa claro que o filho
é “a sua grande decepção”.
***
Uma mulher decide sair de um casamento infeliz e pede a separação. O marido, que, certamente, também não está feliz, recusa qualquer combinação amigável e quer uma separação litigiosa. As duas filhas moças tomam o partido do pai,
como se, de repente, a mãe que delas cuidara por mais de vinte anos tivesse se
transformado em alguém desprezível, irreconhecível e inaceitável. Nenhuma das
duas lhe pergunta os seus motivos; ninguém deseja saber de suas dores; nenhuma
das duas jovens mulheres lhe dá a menor chance de explicação, o menor apoio.
Parece-lhes natural que, diante de um passo tão grave da parte de quem as criara,
educara, vestira, acarinhara e acompanhara devotamente por toda a vida, fosse
negado qualquer apoio, carinho e respeito.
***
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Os casos se multiplicam, são muito mais cruéis do que esses, existem em
meu bairro, em seu bairro. Nossa postura diante do inesperado, do diferente, raramente é de atenção, abertura, escuta. Pouco nos interessam os motivos, o bem, as
angústias e buscas, direitos e razão de quem infringe as regras da nossa acomoda40 ção, frivolidade ou egoísmo. Queremos todos os privilégios para nós, a liberdade,
a esperança. Para os outros, mesmo se antes eram muito próximos, queremos a
imobilidade, a distância. Cassamos sem respeitar os seus direitos humanos mais
básicos. A intolerância, que talvez não conste no índex das religiões mais castradoras, é, com certeza, um feio pecado capital. Do qual talvez nenhum de nós esca45 pe, se examinarmos bem.
LUFT, Lya. VEJA, 15 dez. 2004. p. 22.

Questão 01
É CORRETO afirmar que, entre os exemplos de discriminação tratados nesse texto,
NÃO se inclui um que tem por motivo a
A) doença.
B) escolaridade.
C) etnia.
D) nacionalidade.

Questão 02
É CORRETO afirmar que os comentários que compõem a conclusão desse texto estão
estruturados numa forma
A) descritiva.
B) dissertativa.
C) exortativa.
D) narrativa.
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Questão 03
“A direção [...] pede aos pais que resolvam o assunto entre eles.” (linhas 3-5)
Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que o comportamento da
Diretoria da escola, expresso nessa frase, revela uma atitude de
A) elitismo.
B) hostilidade.
C) indiferença.
D) orgulho.

Questão 04
“Ninguém comenta ou reclama de que se trata de uma demonstração criminosa de racismo, não comprovável, mas evidente.” (linhas 13-15)
É CORRETO afirmar que, nessa frase, se configura uma atitude de
A) desatenção.
B) discrição.
C) observação.
D) omissão.

Questão 05
“O pai resolve não falar mais com ele, nega-lhe qualquer ajuda monetária e só não o expulsa de casa devido aos apelos da mãe.” (linhas 20-22)
É CORRETO afirmar que a reação do pai aos atos do filho, explicitada nessa frase, revela, por parte daquele, uma atitude de
A) admoestação.
B) apreensão.
C) rejeição.
D) tensão.
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Questão 06
“Parece-lhes natural que, diante de um passo tão grave da parte de quem as criara [...] e
acompanhara devotamente por toda a vida, fosse negado qualquer apoio, carinho e respeito.” (linhas 32-34)
A leitura desse trecho permite concluir que a atitude das filhas em relação à mãe, narrada
nessa frase, se acha bem caracterizada em um ditado popular muito conhecido.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente esse ditado popular.
A) “Acender uma vela a Deus e outra ao diabo.”
B) “Cuspir no prato em que comeu.”
C) “Desvestir um santo para vestir outro.”
D) “Procurar sarna para se coçar.”

Questão 07
“Diga-se que o pai em questão é um executivo com um currículo invejável...” (linha 7)
É CORRETO afirmar que a expressão destacada nessa frase é inadequada para designar
alguém cujo perfil profissional se caracteriza por uma
A) carreira em constante ascensão.
B) experiência em diferentes áreas.
C) formação intelectual primorosa.
D) resistência a idéias avançadas.

Questão 08
“Num restaurante de classe média, pessoas torcem o nariz [...] porque, na mesa ao lado,
se senta um casal negro...” (linhas 11-13)
É CORRETO afirmar que a expressão destacada nessa frase é usada, habitualmente, na
linguagem
A) acadêmica.
B) informal.
C) oratória.
D) poética.
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Questão 09
“A intolerância [...] é, com certeza, um feio pecado capital.” (linhas 43-44)
É CORRETO afirmar que, entre os sentidos que se podem atribuir à palavra destacada
nessa frase, NÃO se inclui o de
A) fundamental.
B) humilhante.
C) principal.
D) relevante.

Questão 10
“O salário não é alto, mas a situação lhe convém: ele prefere experiência a diploma, e é
isso que lhe está sendo oferecido.” (linhas 19-20)
É CORRETO afirmar que, nessa frase, o acento agudo usado em algumas palavras se
justifica, em todos os casos, por
A) apenas uma regra de acentuação.
B) duas regras de acentuação.
C) três regras de acentuação.
D) quatro regras de acentuação.

Questão 11
“Mas, ainda que fossem pessoas simples, seus direitos teriam sido igualmente feridos.”
(linhas 8-9)
É CORRETO afirmar que a forma verbal destacada nessa frase está flexionada no
A) imperativo.
B) indicativo.
C) infinitivo.
D) subjuntivo.
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Questão 12
“Nenhuma das duas lhe pergunta os seus motivos...” (linhas 29-30)
Considerando-se o trecho do texto em que se insere essa frase, é CORRETO afirmar que
o pronome nela destacado se refere, especificamente,
A) a alguém desprezível.
B) a uma mulher.
C) à mãe.
D) ao pai.

Questão 13
“O marido, que, certamente, também não está feliz, recusa qualquer combinação amigável e quer uma separação litigiosa.” (linhas 25-27)
Considerando-se apenas as palavras que indicam qualidade, é CORRETO afirmar que,
nessa frase, há
A) duas delas.
B) três delas.
C) quatro delas.
D) mais de quatro delas.

Questão 14
“Parece-lhes natural que, diante de um passo tão grave da parte de quem as criara [...]
fosse negado qualquer apoio, carinho e respeito.” (linhas 32-34)
É CORRETO afirmar que, sem se alterar o sentido original dessa frase, a forma verbal
nela destacada pode ser substituída por
A) tenha criado.
B) teria criado.
C) tinha criado.
D) tivesse criado.
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Questão 15
“Nossa postura diante do inesperado, do diferente, raramente é de atenção, abertura, escuta.” (linhas 37-38)
É CORRETO afirmar que, nessa frase, a palavra destacada exerce uma função
A) adjetiva.
B) adverbial.
C) conectiva.
D) substantiva.

Questão 16
“Queremos todos os privilégios para nós, a liberdade, a esperança. Para os outros [...]
queremos a imobilidade, a distância.” (linhas 40-42)
É CORRETO afirmar que esses dois períodos podem ser reunidos em apenas um, sem
sofrerem qualquer alteração de sentido ou qualquer outra alteração de forma, utilizandose o conectivo
A) conquanto.
B) enquanto.
C) portanto.
D) tanto.

Questão 17
“Cassamos sem respeitar os seus direitos humanos mais básicos.” (linhas 42-43)
É CORRETO afirmar que a oração destacada nesse período veicula uma idéia de
A) causa.
B) conseqüência.
C) finalidade.
D) modo.
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Questão 18
“A intolerância [...] é, com certeza, um feio pecado capital. Do qual talvez nenhum de
nós escape, se examinarmos bem.” (linhas 43-45)
É CORRETO afirmar que, nesse trecho, a oração destacada se liga à que a precede, estabelecendo uma relação de
A) comparação.
B) concessão.
C) condição.
D) consecução.
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 Noções de Direito
Questão 19
Considerada a sistemática legal que regula os direitos assegurados ao idoso, é
INCORRETO afirmar que
A) a prioridade garantida ao idoso na tramitação de processos e procedimentos se limita
à esfera judicial.
B) a prioridade garantida ao idoso na tramitação de processos e procedimentos se estende, no caso de morte deste, ao cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com
união estável, maior de 60 anos.
C) o atendimento prioritário garantido ao idoso inclui a facilitação de acesso a assentos e
caixas destinados a este.
D) o Poder Público tem autorização legal para criar varas judiciais especializadas e exclusivas do idoso.

Questão 20
É CORRETO afirmar que, segundo a Constituição da República, depende de Lei Complementar
A) a disciplina das formas de participação do usuário na Administração Pública Direta e
Indireta.
B) a disciplina do exercício de greve pelo servidor público.
C) a especificação de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
para efeito de aposentadoria do servidor público por invalidez permanente, com proventos integrais.
D) o estabelecimento de normas gerais para a instituição de Previdência Complementar
para o servidor público efetivo pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
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Questão 21
José da Silva é escolhido pelo Presidente da República para ocupar o cargo de Procurador-Geral da República.
Considerando-se essa hipótese, é CORRETO afirmar que
A) depende a investidura de José da Silva no cargo de aprovação do escolhido pelo Senado Federal, por maioria absoluta.
B) se assegura, constitucionalmente, ao órgão a ser chefiado por José da Silva autonomia
política e administrativa.
C) se trata de cargo de livre nomeação, pelo Presidente da República, entre brasileiros de
mais de 30 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
D) se trata de indicação para a chefia de uma instituição cuja competência é representar,
judicial e extrajudicialmente, a União.

Questão 22
Funcionário público efetivo do Estado de Minas Gerais, com nove anos de efetivo exercício, Pedro Brasileiro, que fora, antes e por dois anos, servidor efetivo municipal, busca
esclarecimentos sobre seu direito a férias-prêmio.
Considerando-se essa hipótese, entre as informações que lhe podem ser dadas, então, é
CORRETA a de que
A) o referido direito não mais assiste a Pedro, porque as férias-prêmio foram extintas por
emenda à Constituição do Estado.
B) Pedro poderá, a qualquer momento, converter o período de férias-prêmio já adquirido
em espécie.
C) Pedro poderá, para a obtenção do direito de férias-prêmio, somar os tempos de serviço público estadual e municipal.
D) Pedro tem direito a gozar um período de três meses de férias-prêmio.
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Questão 23
Considerando-se a sistemática do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Minas Gerais, é CORRETO afirmar que
A) a expressão funcionário público designa o ocupante tanto de cargo quanto de emprego público.
B) as atribuições de cada carreira são fixadas, necessariamente, em lei.
C) cargo isolado é aquele que integra classe em extinção.
D) quadro é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas.

Questão 24
Considerando-se o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar
que
A) a Assembléia Legislativa tem competência para convocar o Governador do Estado,
para que, pessoalmente, preste informações sobre assunto previamente determinado.
B) a Mesa da Assembléia Legislativa é eleita para um mandato de quatro anos.
C) a elaboração do próprio Regimento Interno constitui competência privativa da Assembléia Legislativa.
D) o Deputado Estadual poderá, sem incorrer em perda de mandato, assumir o cargo de
Secretário Municipal de qualquer município do Estado.

Questão 25
Considerando-se o que dispõe a Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO
afirmar que o processo legislativo estadual NÃO compreende a elaboração de
A) decreto legislativo.
B) lei complementar.
C) lei delegada.
D) resolução.
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Questão 26
É CORRETO afirmar que, segundo previsão da Constituição da República, entre os órgãos componentes do Poder Judiciário, NÃO se inclui(em)
A) o Conselho Nacional de Justiça.
B) o Tribunal de Contas da União.
C) os Tribunais e Juízes do Distrito Federal.
D) os Tribunais Eleitorais.

Questão 27
Considere estas duas atribuições:
I. Verificação, mediante inspeção, do preenchimento dos requisitos para criação de Comarca.
II. Suspensão de atividades jurisdicionais da Comarca que deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram sua criação.
É CORRETO afirmar que, segundo a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado
de Minas Gerais, os órgãos do Tribunal de Justiça a que competem as atribuições I e II
são, respectivamente,
A) a Comissão Permanente e o Tribunal Pleno.
B) a Comissão Temporária de Inspeção e o Tribunal Pleno.
C) a Corregedoria-Geral de Justiça e a Corte Superior.
D) o Conselho de Magistratura e a Corte Superior.

Questão 28
É CORRETO afirmar que NÃO integra(m) a Justiça do Trabalho
A) as Juntas de Conciliação de Julgamento.
B) o Tribunal Superior do Trabalho.
C) os Juízes do Trabalho.
D) os Tribunais Regionais do Trabalho.
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Questão 29
João Brasileiro tem 22 anos e seu pai é Prefeito Municipal.
Considerando-se os requisitos constitucionais de elegibilidade, é CORRETO afirmar que,
nessa situação, João
A) é inelegível para o mandato de Deputado Estadual.
B) poderá candidatar-se a Deputado Federal.
C) poderá candidatar-se ao mandato de Vereador.
D) não poderá pleitear qualquer mandato eletivo.

Questão 30
Segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, NÃO
integra a Comissão Examinadora de Concurso para Ingresso na Magistratura
A) o Desembargador Superintendente da Escola Judicial Edésio Fernandes.
B) o Presidente do Tribunal de Justiça.
C) o 1o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
D) um representante do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Questão 31
Analise estas afirmativas concernentes ao quorum de funcionamento dos Órgãos Colegiados do Tribunal de Justiça:
I. Como regra geral, impõe-se, para a tomada de decisões, o quorum de maioria absoluta.
II. Não há exigência de quorum de funcionamento do Tribunal Pleno.
III. Exige-se maioria de dois terços para a recusa de promoção de Magistrado pelo critério de antigüidade.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas a afirmativa I está correta.
B) apenas a afirmativa III está correta.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) as três afirmativas estão corretas.
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Questão 32
Analise estas afirmativas concernentes a responsabilidades do servidor público do Poder
Judiciário:
I. A responsabilidade administrativa será afastada no caso de absolvição criminal por
insuficiência de provas.
II. As ações civis, penais e administrativas poderão ser cumulativas, guardando sempre
dependência entre si.
III. Impõe-se a responsabilidade civil no caso da prática de ilícito dessa natureza, mesmo
que dele não resulte prejuízo para o Erário ou para terceiros.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas a afirmativa I está correta.
B) apenas a afirmativa II está correta.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) nenhuma das três afirmativas está correta.

Questão 33
Considerando-se a disciplina legal federal sobre os Juizados Especiais, é CORRETO
afirmar que compete a esses órgãos a ação
A) de despejo para uso próprio.
B) de interesse da Fazenda Pública.
C) de natureza alimentar cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo.
D) relativa a acidente de trabalho com pedido de indenização de pequeno valor.
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Questão 34
É CORRETO afirmar que, nos termos da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do
Estado de Minas Gerais, entre os requisitos para a criação de Comarca, NÃO se inclui o
de
A) comprovação de movimento forense anual de, no mínimo, 400 feitos judiciais.
B) comprovação de população mínima de 18 mil habitantes.
C) comprovação de um número de eleitores superior a 13 mil.
D) obrigatoriedade de concurso público homologado para provimento dos cargos que
comporão a Secretaria do Juízo.

Questão 35
É CORRETO afirmar que, de acordo com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do
Estado de Minas Gerais, será escolhido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, entre os
Desembargadores que compõem a Corte Superior,
A) o 1o Vice-Presidente.
B) o 2o Vice-Presidente.
C) o 3o Vice-Presidente.
D) o Corregedor-Geral de Justiça.

Questão 36
Considerando-se a legislação federal concernente aos Juizados Especiais Criminais, é
CORRETO afirmar que
A) a competência desses Juizados é determinada pelo domicílio do autor.
B) a competência desses Juizados se restringe a conciliação, julgamento e execução de
contravenções penais.
C) a pena privativa de liberdade não pode ser aplicada por esses Juizados.
D) a reparação dos danos sofridos pela vítima, nos casos em que isso é possível, constitui
objetivo permanente desses Juizados.
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Questão 37
Considerando-se o que dispõe a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de
Minas Gerais, é CORRETO afirmar que, no Tribunal do Júri, compete ao Juiz Sumariante
A) organizar anualmente a lista geral de jurados.
B) preparar o processo para o julgamento.
C) proferir a sentença de pronúncia.
D) receber o libelo.

Questão 38
Considerando-se o que dispõe o Estatuto do Funcionário Público do Estado de Minas
Gerais a respeito da Licença para Tratar de Interesses Particulares, é CORRETO afirmar
que tal Licença
A) é concedida, invariavelmente, sem vencimento ou remuneração.
B) não poderá ser cassada ou revogada.
C) não poderá ser concedida a servidor que tenha sido transferido.
D) não poderá ser negada ao servidor que conte mais de 10 anos de efetivo exercício e,
ainda, não a tenha utilizado.
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 Atos de Ofício
Questão 39
Analise estas afirmativas concernentes à intimação:
I. Nas intimações por publicação em órgão oficial ou jornal local, é imprescindível a
menção do nome das partes ou, então, não sendo isso possível, do nome de seus advogados.
II. Sendo o substabelecimento feito sem reserva de poderes, é indispensável, para efeito
de intimação, que, da publicação, conste o nome do advogado substabelecido.
III. Sendo a intimação feita ao advogado em seu endereço antigo, por não ter havido comunicação da mudança de endereço ao Juízo, procede-se, de acordo com o Código de
Processo Civil, à intimação via edital.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas a afirmativa I está correta.
B) apenas a afirmativa II está correta.
C) apenas a afirmativa III está correta.
D) nenhuma das três afirmativas está correta.

Questão 40
Considerando-se a intimação do advogado, é INCORRETO afirmar que o Código de
Processo Civil autoriza que ela seja feita
A) por correspondência, quando aquele for residente em Comarca em que não há órgão
de publicação.
B) em audiência, quando, nesse ato, é publicada a decisão ou a sentença.
C) pessoalmente, em encontro realizado na Secretaria do Juízo.
D) por Oficial de Justiça, quando aquele é residente na Comarca.
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Questão 41
Considerando-se o que se estabelece no Código de Processo Civil quanto a esta matéria, é
INCORRETO afirmar que
A) a parte pode renunciar ao prazo para recorrer, pois se trata de prazo estabelecido exclusivamente a seu favor.
B) as partes podem, em havendo concordância entre elas, alterar determinados prazos
processuais.
C) o prazo para contestar, na hipótese de haver dois réus, passa a ser em dobro para o
procurador comum constituído por eles.
D) o prazo para realização dos atos processuais a cargo da parte, no silêncio da lei, ou
não havendo fixação pelo Juiz, é de cinco dias.

Questão 42
A Lei Estadual no 14.939, de 29 de dezembro de 2003, que regulamenta o recolhimento
de despesas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual.
De acordo com o que se determina nessa Lei, é CORRETO afirmar que,
A) no caso de extinção do processo em razão de acordo realizado entre as partes, mesmo
sendo o valor do acordo inferior ao das custas recolhidas, não haverá reembolso.
B) no caso de redistribuição do feito a outra vara da Justiça Estadual, o interessado depositará, nesta última, o pagamento das novas custas.
C) quando há expedição de ofícios e outros expedientes de andamento processual, as
custas devem ser recolhidas ao final do processo.
D) quando tramitam nos Juizados Especiais, os efeitos não se sujeitam ao pagamento de
custas.

20

Questão 43
Considerando-se o que determina a lei com relação a esta matéria, é INCORRETO afirmar que
A) a ausência de preparo da ação, no prazo de 30 dias da sua entrada, ocasiona cancelamento da distribuição.
B) a distribuição dos embargos do devedor e de terceiro é feita por dependência em relação aos autos do processo principal.
C) a Lei no 9.099/95, que rege a matéria, dispensa a distribuição nos Juizados Especiais.
D) a reconvenção e a intervenção de terceiro correm em apenso, sendo necessária a correspondente anotação na distribuição.

Questão 44
Considerando-se as regras do Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar que,
A) desde que se trate de Comarcas contíguas e de fácil comunicação, é permitida a citação ou intimação por Oficial de Justiça fora da Comarca em que este exerce suas funções.
B) em havendo autorização judicial e em se tratando de casos excepcionais, a citação e a
penhora se realizarão em domingos e feriados ou em dias úteis, fora do horário determinado em lei.
C) mesmo estando em local certo e conhecido, os herdeiros residentes fora da Comarca
serão citados por edital, no processo de inventário.
D) na citação editalícia, o prazo do edital variará, a critério do Juiz, entre 20 e 60 dias,
findo o qual, inicia-se o prazo de contestação, por igual tempo ao anteriormente fixado.
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Questão 45
Considerando-se as normas do Código de Processo Civil relativas aos atos do Juiz, do
Escrivão e do Chefe de Secretaria, é INCORRETO afirmar que
A) o que caracteriza a decisão interlocutória é haver ela resolvido, no curso da causa,
uma questão que surgiu entre os litigantes.
B) a juntada e a vista obrigatórias, como se tratam de despachos de conteúdo ordinatórios, dependem de determinação do Juiz.
C) a sentença deverá conter, necessariamente, o relatório, os fundamentos e o dispositivo.
D) a sentença, no caso de extinção do processo sem julgamento de mérito, terá a faculdade de apresentar-se em forma concisa.

Questão 46
Considerando-se o que determina o Código de Processo Civil com relação ao prazo para
substituição de partes e dos procuradores, é INCORRETO afirmar que,
A) ocorrendo a morte de qualquer uma das partes, o processo ficará suspenso até que se
proceda à substituição pelo espólio.
B) ocorrendo a suspensão do processo por convenção das partes, o feito não poderá ficar
mais de seis meses paralisado.
C) ocorrendo o falecimento do procurador de qualquer das partes, já tendo sido iniciada
a audiência de instrução e julgamento, o Juiz nomeará advogado dativo para acompanhar o ato.
D) ocorrendo uma questão prejudicial a ser decidida noutro Juízo, a lei autoriza o Juiz da
causa a suspender o feito pelo prazo máximo de um ano.

Questão 47
É INCORRETO afirmar que a carta de sentença extraída para fins de execução provisória deverá conter
A) a contestação.
B) a petição inicial e procuração das partes.
C) a sentença exeqüenda.
D) o despacho saneador.
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Questão 48
Considerando-se o que determina o Código de Processo Civil sobre esta matéria, é
INCORRETO afirmar que,
A) independentemente de onde se localize o bem imóvel, uma vez apresentada a certidão
da matrícula deste, a penhora será realizada por termo nos autos, prescindindo-se de
carta precatória, da qual será intimado o executado.
B) para se iniciar o prazo para embargos à execução, a intimação do devedor quanto à
penhora realizada é ato imprescindível.
C) recaindo a penhora sobre bens móveis e semoventes, se impõe a intimação do cônjuge, ressalvada a hipótese de comparecimento espontâneo.
D) recaindo a penhora sobre crédito do devedor, se considera feita a penhora pela intimação do terceiro devedor para que não pague ao seu credor.

Questão 49
Considerando-se a execução nos Juizados Especiais, é INCORRETO afirmar que,
A) a pedido do interessado e não ocorrendo o cumprimento do julgado, se procede, desde logo, à execução, prescindindo-se de nova citação.
B) inexistindo bens penhoráveis ou não se localizando o devedor, a execução frustrada
será extinta.
C) na execução fundada em título extrajudicial, o termo final para embargos orais ou
escritos é a audiência de conciliação designada.
D) sendo ilíquida a sentença, antes de executá-la, se procede à liquidação para apurar o
valor devido.
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Questão 50
Considerando-se o que determina o Código de Processo Civil quanto à resposta do réu, é
CORRETO afirmar que
A) a exceção, uma vez oferecida simultaneamente com a contestação, fica suspensa até
que haja, no processo principal, decisão definitiva.
B) as exceções de incompetência relativa, suspeição e impedimento, em se tratando de
fatos supervenientes, surgidos no decorrer do processo, devem ser apresentadas no
prazo de 15 dias contados da citação.
C) as exceções, salvo a argüição de incompetência absoluta, devem ser processadas em
apenso aos autos principais.
D) o prazo para a Fazenda Pública e o Ministério Público contestarem, no procedimento
ordinário, é contado em dobro.

Questão 51
Considerando-se o que determina o Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar
que se processam durante as férias forenses
A) a investigação de paternidade.
B) a reparação de danos resultantes de acidente de trânsito.
C) as causas de até 60 salários mínimos.
D) as liminares para conservação de direitos.

Questão 52
A.S. intentou ação de cobrança pelo procedimento ordinário contra B.P, pessoa física,
residente na Comarca de Belo Horizonte.
A citação deu-se pelo correio, com data de recebimento do AR/Postal, em 19 de abril
2005. O AR/Postal foi juntado aos autos em 20 de abril de 2005. Não houve, porém, expediente forense em 21 de abril de 2005.
Considerando-se que 19 de abril de 2005 foi uma terça-feira, é CORRETO afirmar que o
prazo para contestação terminará em
A) 3 de maio de 2005.
B) 4 de maio de 2005.
C) 6 de maio de 2005.
D) 9 de maio de 2005.
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Questão 53
Considerando-se as regras estabelecidas no Código de Processo Penal, é INCORRETO
afirmar que a intimação do réu da sentença se fará,
A) em estando o réu preso, a ele próprio ou ao seu defensor.
B) em estando o réu solto, a ele próprio ou ao seu defensor.
C) em estando o réu em local incerto e não sabido, a seu defensor constituído.
D) em estando o réu em local incerto e não sabido e não tendo ele defensor constituído,
por edital.

Questão 54
Considerando-se o que determinam estes dois instrumentos legais sobre a matéria, é
INCORRETO afirmar que,
A) pela Lei no 9.099/95, o prazo do recurso criminal, juntamente com as razões, é de
10 dias.
B) pela Lei no 9.099/95, o prazo para o recurso em sentido estrito que rejeitou a denúncia
ou queixa é de cinco dias, contados da ciência da decisão.
C) pelo Código de Processo Penal, o prazo para apelação, de regra, é de cinco dias, seguidos de outros 8 dias para oferecimento de razões, salvo para as contravenções penais, cujo prazo é de três dias.
D) pelo Código de Processo Penal o prazo para o recurso em sentido estrito é de cinco
dias, salvo na hipótese da decisão que inclui, ou exclui, jurado da lista geral.

Questão 55
Considerando-se o processo de conhecimento, é INCORRETO afirmar que,
A) desde que se empregue o procedimento ordinário e se trate de pedidos compatíveis e
do mesmo Juízo competente, a cumulação entre procedimentos diversos é admitida.
B) em face de suas complexidades, às ações de Estado não se aplica o procedimento sumário
como é o caso da separação judicial, da adoção, da revogação de doação, da
negatória de paternidade.
C) não só pela falta de contestação mas também pela ausência da pessoa do réu ou de
seu representante legal, com poderes para transigir à audiência de conciliação, se caracteriza a revelia no procedimento sumário.
D) no que toca ao procedimento sumário, restou parcialmente derrogado o art. 188 do
Código de Processo Civil, pois o prazo para a Fazenda Pública contestar passou a
contar em dobro.
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Questão 56
Considerando-se o que a lei determina em sede de Juizados Especiais, é INCORRETO
afirmar que
A) a ausência do autor a qualquer audiência do processo, injustificadamente, implica a
extinção deste pela contumácia.
B) a norma proíbe a reconvenção, muito embora seja lícito ao réu formular o pedido
contraposto.
C) nenhuma outra espécie de intervenção, salvo o caso de contrato de seguro, é admitida
no procedimento dos Juizados.
D) o Juiz leigo pode instruir o processo e, até mesmo, proferir decisão a ser submetida ao
Juiz togado.

Questão 57
Considerando-se a realização de intimação por carta, é INCORRETO afirmar que
A) a carta precatória pode ter como destinatário Juízo diverso do que nela consta para a
prática do ato.
B) as cartas de ordem, precatória e rogatória, em havendo urgência, serão transmitidas
por telegrama, por radiograma ou por telefone.
C) o cumprimento da carta de ordem, em existindo, obedece ao disposto em Convenção
internacional.
D) o Juiz pode recusar o cumprimento da carta precatória se tiver dúvidas sobre sua autenticidade.

Questão 58
Considerando-se o que determina a Lei no 9.099/95, é CORRETO afirmar que os Juizados Especiais Estaduais são competentes para processar e julgar
A) as contravenções penais.
B) os crimes comuns e os de procedimentos especiais.
C) os crimes do âmbito da Justiça Castrense.
D) os crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano.
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Questão 59
Considerando-se a competência territorial, é INCORRETO afirmar que,
A) mesmo que o óbito ocorra no exterior, o foro do domicílio do autor da herança no
Brasil é o competente para todas as ações em que o espólio for réu.
B) se nem o autor nem o réu tiverem domicílio ou residência no País, a ação deverá ser
proposta no foro da Capital da República Federativa do Brasil.
C) tratando-se de co-réus com domicílios distintos, essa competência é concorrente, podendo a ação ser intentada no domicílio de qualquer um deles.
D) tratando-se de réu cujo domicílio é desconhecido ou incerto, a regra do foro subsidiário permite que o autor demande no local onde for encontrado o réu ou no domicílio
do próprio autor.

Questão 60
Analise estas afirmativas concernentes a atos dos auxiliares da Justiça:
I. O termo é lavrado, pelo Escrivão ou Chefe de Secretaria, nos próprios autos em que
tramita a ação.
II. O auto é lavrado, pelo Oficial de Justiça, fora dos autos e, depois, é juntado a eles.
III. A autuação consiste na aposição de capa na petição inicial e documentos que a instruem.
IV. A penhora formaliza-se mediante auto ou termo.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
B) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
C) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
D) as quatro as afirmativas estão corretas.

27

FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)
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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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