CONCURSO PÚBLICO
Edital no 01/2005

TÉCNICO DE APOIO JUDICIAL E OUTROS
(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.

A

B

C

D

01
02
03
04

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, 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 10 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

HÁ, HÁ, HÁ, HÁ, HÁ
Saiba por que sorrir é tão importante para a saúde mental,
física e espiritual

5

10

15

20

Todas as quartas-feiras, pela manhã, um grupo de pessoas se encontra na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, para rirem juntas. Não, elas não estão loucas.
São praticantes da hasya ioga
técnica criada pelo médico indiano Madan Katari,
em 1995. A prática começa com exercícios de respiração seguidos por sessões de
sorriso estimulado, com emissão de sons: ho, ho, ho, ha, ha, ha! As especialistas
garantem que os resultados são o fortalecimento do sistema imunológico, sensação
de bem-estar, aumento da auto-estima, da auto-confiança e prevenção de doenças.
Isso mesmo. Uma boa gargalhada é um santo remédio para corpo, mente e
espírito. E essas conclusões não são de agora. No século IV a.C.1, Hipócrates, o pai
da Medicina, já utilizava animações e brincadeiras na recuperação de pacientes. Em
1916, Sigmund Freud escreveu o trabalho A Graça e suas Relações com o Inconsciente, no qual defende que o riso desencadeado por cenas cômicas melhora a saúde
física e mental das pessoas. Desde a década de 1960, o médico norte-americano
Hunter Adams [...] vem utilizando o riso como instrumento terapêutico para a cura
e recuperação de doentes. [...]
Nos últimos anos, muitas pesquisas foram feitas em diferentes países sobre os
benefícios do riso para a saúde. [...] Estudo de Lee Berk, da Califórnia (EUA), conclui que gargalhar ajuda a aumentar anticorpos, previne gripes, males de garganta,
infecções no tórax; é bom para pacientes com câncer, Aids, depressão, raiva e ansiedade. Já o estudioso William Fry, da Stanford University, descobriu que um minuto de gargalhada corresponde a dez minutos de caminhada na esteira, pois as risadas estimulam a circulação e equivalem a exercícios aeróbicos.
Então, quer mais motivos para abrir um contagiante sorriso?
AVELAR, Andréa. Encontro, mar. 2005. p. 37. (Texto adaptado)

1

a.C.: antes de Cristo
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Questão 01
É CORRETO afirmar que, nesse texto, se trata, principalmente,
A) da utilidade do riso.
B) da vontade de rir.
C) do modo como as pessoas riem.
D) do esforço para rir.

Questão 02
É CORRETO afirmar que muitos médicos fizeram pesquisas para
A) descobrir o que o riso pode proporcionar.
B) encontrar a melhor maneira de rir.
C) ensinar os doentes a praticar o riso.
D) observar a expressão dos que riem.

Questão 03
É CORRETO afirmar que, de acordo com o texto, os pesquisadores concluíram que o
hábito de rir é
A) contagioso.
B) indiferente.
C) positivo.
D) prejudicial.

Questão 04
É CORRETO afirmar que, de acordo com o texto, Sigmund Freud acha as cenas cômicas
úteis para a saúde física e mental das pessoas, porque essas cenas
A) desencadeiam o riso.
B) fazem pensar melhor.
C) melhoram a postura.
D) protegem os músculos.
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Questão 05
“Nos últimos anos, muitas pesquisas foram feitas em diferentes países sobre os benefícios
do riso para a saúde.” (linhas 16-17)
De acordo com as informações dessa frase, é CORRETO afirmar que as pesquisas sobre
o riso são
A) atuais e distribuídas pelo mundo.
B) difíceis e prejudicadas pelas distâncias.
C) inúteis e pouco importantes.
D) relevantes e muito divulgadas.

Questão 06
“Uma boa gargalhada é um santo remédio para corpo, mente e espírito.” (linhas 8-9)
É CORRETO afirmar que, na linguagem familiar, a expressão destacada nessa frase se
refere a um remédio
A) espiritual.
B) gostoso.
C) raro.
D) seguro.

Questão 07
“E essas conclusões não são de agora.” (linha 9)
De acordo com essa frase, é CORRETO afirmar que as conclusões dos que estudam o
riso são
A) antigas.
B) estranhas.
C) interessantes.
D) ultrapassadas.
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Questão 08
“Então, quer mais motivos para abrir um contagiante sorriso?” (linha 23)
É CORRETO afirmar que a expressão destacada nessa frase tem o sentido de
A) dar um contagiante sorriso.
B) esboçar um contagiante sorrido.
C) reagir com um contagiante sorriso.
D) responder com um contagiante sorriso.

Questão 09
“Desde a década de 1960, o médico norte-americano Hunter Adams [...] vem utilizando o
riso como instrumento terapêutico...” (linhas 13-14)
É CORRETO afirmar que as três palavras destacadas nessa frase estão acentuadas, porque são
A) átonas.
B) oxítonas.
C) paroxítonas.
D) proparoxítonas.

Questão 10
“Estudo de Lee Berk, da Califórnia (EUA), conclui que gargalhar ajuda a aumentar
anticorpos...” (linhas 17-18)
Entre as formas verbais destacadas nessa frase, a que NÃO pertence a um verbo da primeira conjugação é
A) ajuda.
B) aumentar.
C) conclui.
D) gargalhar.
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INSTRUÇÃO: As questões de 11 a 20 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

CONFIANÇA EM SI MESMO
A autoconfiança é a capacidade que temos de acreditar em nós mesmos, é a
confiança segura de que temos capacidade para fazer algo, de enfrentar um desafio e
superar obstáculos. [...] É a autoconfiança que move o empreendedor em direção à
concretização de uma idéia. É a busca de apoio de pessoas que podem ajudar o em5 preendedor a viabilizar sua idéia. Isso somente é possível quando a autoconfiança
que ele possui inspira confiança, fazendo com que as pessoas o escutem e acreditem
em suas idéias.
A autoconfiança não é apenas uma característica pessoal. Ela está correlacionada com o preparo do empreendedor. A busca de informações sobre o negócio que
10 se deseja montar, a criação de um plano de negócios e o estabelecimento de uma rede de contatos são algumas das ações que trazem mais segurança no momento de se
criar uma empresa. Ou seja, quanto maior o preparo para o negócio, maior a certeza
de que ele dará certo.
Infelizmente, não existe uma fórmula para combater a falta de autoconfiança,
15 mas, sim, algumas atitudes que podemos seguir, como ser positivo e tentar sempre
reforçar as características positivas. Reconhecer nossas fraquezas e trabalhar para a
melhoria delas também ajudam muito.
CABRAL, Paulo Renato Macedo. Estado de Minas, 10 abr. 2005. (Texto adaptado)

Questão 11
É CORRETO afirmar que, no primeiro parágrafo do texto, o autor
A) dá um exemplo de autoconfiança.
B) diz que é preciso ter autoconfiança.
C) elogia quem tem autoconfiança.
D) explica o que é autoconfiança.
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Questão 12
De acordo com as informações do texto, é CORRETO afirmar que a pessoa que tem autoconfiança
A) dá boas idéias aos outros.
B) desconfia de todo mundo.
C) inspira confiança aos outros.
D) presta ajuda a muitos.

Questão 13
De acordo com as informações do texto, é CORRETO afirmar que a autoconfiança
A) anula as qualidades pessoais.
B) favorece os possíveis concorrentes.
C) inutiliza os bons momentos.
D) se baseia num bom preparo.

Questão 14
De acordo com as informações do texto, é CORRETO afirmar que, para se aumentar a
autoconfiança, NÃO se deve
A) estabelecer vários contatos.
B) planejar muito bem.
C) procurar várias informações.
D) reforçar características negativas.
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Questão 15
“Reconhecer nossas fraquezas e trabalhar para a melhoria delas também ajudam muito.”
(linhas 16-17)
De acordo com as informações dessa frase, é CORRETO afirmar que a autoconfiança
A) acaba depressa.
B) exige esforço.
C) nasce conosco.
D) opera milagres.

Questão 16
“É a autoconfiança que move o empreendedor em direção à concretização de uma
idéia.” (linhas 3-4)
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que a expressão destacada nessa frase significa
A) cumprimento de uma ordem recebida.
B) exposição de um desejo secreto.
C) planejamento de ação futura.
D) realização de algo pensado.

Questão 17
“Infelizmente, não existe uma fórmula para combater a falta de autoconfiança...” (linha 14)
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que a expressão destacada nessa frase pode
ser adequadamente substituída por
A) um acontecimento notável.
B) um objetivo sério.
C) uma maneira infalível.
D) uma solução difícil.
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Questão 18
“A autoconfiança é a capacidade que temos de acreditar em nós mesmos...” (linha 1)
É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase é um verbo conjugado na
A) primeira pessoa do plural.
B) primeira pessoa do singular.
C) terceira pessoa do plural.
D) terceira pessoal do singular.

Questão 19
“Reconhecer nossas fraquezas e trabalhar para a melhoria delas também ajudam muito.”
(linhas 16-17)
É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase sugere uma idéia de
A) comparação.
B) modo.
C) posse.
D) quantidade.

Questão 20
“... quanto maior o preparo para o negócio, maior a certeza de que ele dará certo.” (linhas 12-13)
Considerando-se as palavras destacadas nessa frase, é CORRETO afirmar que
A) duas estão no singular e uma está no plural.
B) duas são do gênero masculino e uma é do gênero feminino.
C) as três estão no plural.
D) as três são do gênero masculino.
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 Noções de Direito
Questão 21
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais, é
CORRETO afirmar que o agrupamento de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas constitui
A) a categoria.
B) a classe.
C) a seção.
D) o quadro.

Questão 22
É CORRETO afirmar que entrar no domicílio de uma pessoa, sem o consentimento dela
e independentemente de determinação judicial, é possível no caso de
A) inspeção sanitária.
B) investigação criminal.
C) necessidade de avaliação do imóvel para fins de desapropriação.
D) prestação de socorro.

Questão 23
É CORRETO afirmar que, de acordo com a Constituição da República, é privativo de
brasileiro nato o cargo de
A) Ministro da Justiça.
B) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
C) Oficial da Polícia Militar.
D) Procurador-Geral da República.
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Questão 24
Sabe-se que é dever da Administração Pública exigir do servidor público o desempenho
de suas atribuições com a melhor utilização possível dos recursos públicos e garantindo-o
maior proveito social.
É CORRETO afirmar que o princípio constitucional aplicável à Administração Pública
que, direta e especificamente, impõe esse dever é o da
A) continuidade dos serviços públicos.
B) eficiência.
C) impessoalidade.
D) legalidade.

Questão 25
É CORRETO afirmar que, entre os símbolos da República Federativa do Brasil, NÃO se
inclui(em)
A) a moeda nacional.
B) as armas nacionais.
C) o hino nacional.
D) o selo nacional.

Questão 26
É CORRETO afirmar que o Supremo Tribunal Federal se compõe de
A) sete Ministros.
B) nove Ministros.
C) 11 Ministros.
D) 13 Ministros.
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Questão 27
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente as competências indicadas ao correspondente órgão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais:
COLUNA I

COLUNA II

1. Eleger o Presidente, o 1o Vice-Presidente
e o 2o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, bem como o Corregedor-Geral de
Justiça.
2. Julgar, em grau de recurso, ato ou decisão
do Corregedor-Geral de Justiça.

(

) Conselho da Magistradura

(

) Corte Superior

(

) Pleno

3. Processar e julgar, originariamente, ressalvada a competência das Justiças Especializadas, o Vice-Governador do Estado.
Marque a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (2) (3)
B) (2) (1) (3)
C) (2) (3) (1)
D) (3) (2) (1)

Questão 28
Américo Brasileiro é funcionário efetivo do Estado de Minas Gerais e conta 11 anos de
efetivo exercício público no Estado. Agora, ele está pretendendo gozar férias-prêmio.
Nesse caso, é CORRETO afirmar que Américo Brasileiro
A) poderá gozar seis meses de férias-prêmio.
B) poderá gozar férias-prêmio apenas quando receber o prêmio de funcionário-padrão do
ano.
C) não poderá gozar férias-prêmio antes de completar 15 anos de Serviço Público Estadual.
D) não poderá gozar férias-prêmio, porque esse direito já foi extinto por emenda à Constituição do Estado.
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Questão 29
É INCORRETO afirmar que, no Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais,
A) a Assembléia Legislativa pode reunir-se, temporariamente, em qualquer cidade do
Estado.
B) a legislatura tem duração de quatro anos.
C) a Mesa da Assembléia é eleita para um mandato de dois anos.
D) o Deputado é inviolável
penal.

por suas opiniões, palavras e votos

apenas na esfera

Questão 30
É CORRETO afirmar que, segundo o Estatuto do Idoso, têm prioridade na tramitação de
processos e procedimentos e na execução de atos e diligências judiciais as pessoas com
idade mínima de
A) 50 anos.
B) 55 anos.
C) 60 anos.
D) 70 anos.

Questão 31
É CORRETO afirmar que os membros do Ministério Público Estadual NÃO têm a garantia de
A) inamovibilidade.
B) inviolabilidade penal.
C) irredutibilidade de subsídio.
D) vitaliciedade.
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Questão 32
É INCORRETO afirmar que os Juizados Especiais Cíveis e Criminais
A) admitem a atuação de juízes leigos.
B) podem ser instituídos pelos Estados.
C) se orientam, também, pelo critério da oralidade.
D) têm competência para causas de natureza alimentar de pequeno valor.

Questão 33
O Prefeito do Município X, em Minas Gerais, pretende mudar o nome da cidade.
Nesse caso, é CORRETO afirmar que tal mudança
A) dependerá de lei estadual, além da satisfação de outros requisitos constitucionais.
B) deverá ser aprovada pela Câmara, por maioria absoluta.
C) deverá ser feita por resolução da Câmara.
D) é juridicamente impossível de ser feita.

Questão 34
Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, serão chamados ao
exercício do Governo, sucessivamente,
A) o Presidente da Assembléia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça.
B) o Presidente da Assembléia Legislativa, o Líder da maioria na Assembléia Legislativa
e o Presidente do Tribunal de Justiça.
C) o Presidente da Assembléia Legislativa, o 1o Vice-Presidente da Assembléia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça.
D) o Secretário de Estado do Governo, o Presidente da Assembléia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça.
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Questão 35
NÃO é constitucionalmente assegurado(a) ao Júri
A) a competência para o julgamento dos crimes culposos contra a vida.
B) a plenitude da defesa.
C) a soberania dos julgamentos.
D) o sigilo das votações.

Questão 36
De acordo com o Estatuto do Funcionário Público do Estado de Minas Gerais, são funcionários públicos
A) tanto o ocupante de cargo público efetivo quanto o ocupante de cargo de confiança.
B) tanto o ocupante de cargo público efetivo quanto o ocupante de emprego público.
C) tanto o ocupante de cargo público efetivo quanto o ocupante de emprego e o contratado temporário.
D) todas as pessoas físicas contratadas pelo Estado para a prestação de serviços.

Questão 37
De acordo com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais,
NÃO é considerada pena disciplinar aplicável ao servidor público a
A) advertência.
B) cassação de aposentadoria.
C) destituição de cargo em comissão.
D) remoção.
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Questão 38
NÃO é considerada divisão legal do território do Estado de Minas Gerais para efeito de
administração da Justiça
A) a circunscrição judiciária.
B) a comarca.
C) a região metropolitana.
D) o distrito judiciário.

Questão 39
É CORRETO afirmar que o Defensor Público Geral do Estado de Minas Gerais é nomeado pelo
A) Advogado Geral do Estado.
B) Governador do Estado.
C) Presidente do Tribunal de Justiça.
D) Procurador-Geral de Justiça.

Questão 40
Para uma pessoa ser eleita Governador do Estado, a idade mínima exigida é
A) 18 anos.
B) 21 anos.
C) 30 anos.
D) 35 anos.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)
01
02
03

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

04
05
06
07
08

11
12
13

16
17

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

18
A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

09
10

15

19
20
21
22

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

32
33
34
35

D
37

A

B

C

D

25

27

30

36

24

26

29

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

31

23
A

28

38
A

B

C

D

A

B

C

D

39
40
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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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