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INSTRUÇÕES
1. Esta PROVA consta de 70 questões objetivas, assim distribuídas: Conhecimentos Específicos  30 questões; Língua Portuguesa  20 questões, e Microinformática  20 questões.
2. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal
da sala que o substitua.
3. Para cada questão objetiva existe apenas uma alternativa correta, a qual deverá ser assinalada,
com caneta esferográfica de cor azul ou preta, na FOLHA DE RESPOSTAS.
4. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras.
5. Durante a prova, não será permitido ao candidato consultas de qualquer espécie, bem como o
uso de máquina calculadora, telefone celular ou similares.
6. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
7. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da
FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a Folha de Respostas será imediatamente
recolhida.
8. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora e 30
(trinta) minutos do seu início.
9. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções
poderá implicar a anulação da prova do candidato.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01. As férias dos servidores do Foro Judicial são concedidas
pelo
(A) Presidente do Tribunal de Justiça.
(B) Juiz de Direito titular da Vara.
(C) Diretor do Foro.
(D) Corregedor-Geral.
(E) Escrivão.
02. Considere as atribuições funcionais abaixo.
I

- Auxiliar o Juiz inclusive na realização de pesquisas
de jurisprudência e doutrina.
II - Substituir o Escrivão desde que não haja Oficial Ajudante ou este esteja impedido.
III - Atuar nas audiências datilografando os respectivos
termos.
IV - Realizar pessoalmente as citações.
Quais incubem ao Oficial Escrevente?
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e IV.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas I, II e III.
(E) I, II, III e IV.
03. Quanto ao funcionamento dos órgãos judiciários de primeira instância, é INCORRETO afirmar que os servidores da Justiça
(A) podem afastar-se dos respectivos cartórios para
cumprir diligências.
(B) devem manter abertos os cartórios durante o expediente forense.
(C) são obrigados a atender às partes a qualquer hora,
inclusive fora dos cartórios, em caso de urgência.
(D) devem atender à prorrogação do expediente quando determinada pelo Juiz.
(E) não são obrigados a praticar aos sábados atos indispensáveis à ressalva de direitos.

06. Segundo o artigo 32 do COJE/RS, a representação do Poder Judiciário no Estado do Rio Grande do Sul compete ao
(A) Corregedor-Geral da Justiça.
(B) Presidente do Tribunal de Justiça.
(C) Procurador-Geral do Estado.
(D) Procurador-Geral da Justiça.
(E) Governador do Estado.
07. De acordo com a Constituição da República Federativa
do Brasil, o provimento dos cargos necessários à administração da Justiça compete, privativamente,
(A) ao Juiz Diretor do Foro.
(B) ao Governador do Estado.
(C) ao Presidente da Assembléia Legislativa.
(D) aos Juízes de Direito.
(E) aos Tribunais.
08. São considerados de efetivo exercício os afastamentos do
serviço pelos motivos abaixo citados, EXCETO em virtude de
(A) férias.
(B) casamento, até 8 (oito) dias consecutivos.
(C) prestação de prova em concurso público.
(D) ausência imotivada, até 1(um) dia por mês.
(E) moléstia comprovada por atestado médico, até
3 (três) dias por mês, mediante pronta comunicação à chefia imediata.
09. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor
da Justiça está sujeito à pena de demissão nas hipóteses abaixo, À EXCEÇÃO DE
(A) mais de duas suspensões transitadas em julgado
no decurso de 12 (doze) meses.
(B) ausências excessivas ao serviço em número inferior a 30 (trinta) dias alternados, durante um ano,
sem licença da autoridade competente.
(C) referência injuriosa, caluniosa ou difamatória à Justiça, às autoridades públicas, às partes ou a seus
advogados.
(D) indisciplina ou insubordinação reiteradas.
(E) violação de segredo de justiça.

04. A verba destinada a compensar as despesas de instalação de servidor que, no interesse do serviço, passe a ter
exercício em nova sede, com mudança de domicílio em
caráter permanente, chama-se
(A) jetom.
(B) diária.
(C) ajuda de custo.
(D) gratificação de representação.
(E) gratificação por exercício de serviço extraordinário.

10. A retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo
exercício do cargo é fixada
(A) por lei.
(B) pelo Presidente do Tribunal de Justiça.
(C) pelo Governador do Estado.
(D) pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
(E) por resolução do Tribunal de Justiça.

05. Qual dos órgãos abaixo tem sede na Capital do Estado e
jurisdição em todo o território do Estado do Rio Grande
do Sul?
(A) O Tribunal de Justiça.
(B) O Tribunal do Júri.
(C) O Supremo Tribunal Federal.
(D) Os Juizados Especiais.
(E) Os Juízes de Direito.

11. O órgão de fiscalização, disciplina e orientação administrativa, com jurisdição em todo o Estado do Rio Grande
do Sul, ao qual incumbe a correição permanente dos
serviços judiciários de primeira instância é
(A) a Direção do Foro.
(B) a Corregedoria-Geral de Justiça.
(C) a Presidência do Tribunal de Justiça.
(D) o Pleno do Tribunal de Justiça.
(E) a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça.
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12. No Estado do Rio Grande do Sul, as competências administrativas do Pleno do Tribunal de Justiça são exercidas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pelo Órgão Especial.
pelo Presidente e pelos Vice-Presidentes.
pelo Conselho Superior da Magistratura.
por todos os Desembargadores.
pela Corregedoria-Geral de Justiça.

13. No processo criminal, em primeira instância, a testemunha que more fora da jurisdição do juízo será inquirida
sobre os fatos pelo Juiz do lugar de sua residência. Para
tanto, será expedido, pelo juízo processante, um procedimento específico para esse fim, denominado carta
(A) precatória.
(B) testemunhável.
(C) rogatória.
(D) de guia.
(E) de ordem.

14. A citação criminal inicial far-se-á por mandado quando
o réu estiver no território sujeito à jurisdição do Juiz que
a houver ordenado. O referido mandado tem requisitos
obrigatórios, conforme a Consolidação Normativa Judicial/RS, entre os quais o que diz que
(A) uma cópia da peça acusatória deve acompanhar a
citação.
(B) a assinatura do Delegado de Polícia é necessária no
mandado.
(C) o nome e a assinatura do Promotor de Justiça devem obrigatoriamente constar no mandado, sob pena
de nulidade.
(D) uma cópia integral do inquérito policial que ensejou
a denúncia deve acompanhar o mandado.
(E) o nome e o endereço das testemunhas do fato devem constar do mandado.
15. A intimação no processo criminal é ato judicial disciplinado por lei e por normas judiciárias de organização
processual. Para esse ato, o Escrivão Judicial tem atribuições específicas que orientam suas atividades
cartorárias. Considerando essas especificidades, podese afirmar que
(A) a intimação é atribuição exclusiva do Oficial de Justiça.
(B) o Escrivão poderá fazer intimações somente em situações excepcionais, desde que autorizado expressamente pelo Diretor do Foro.
(C) o Escrivão não tem a atribuição de fazer intimações.
(D) o Escrivão é impedido de fazer qualquer intimação
nos processos criminais.
(E) o Escrivão pode fazer intimações, certificando-as
nos autos.
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16. Determinados procedimentos judiciais processuais podem ser comunicados por via postal, isto é, através da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT;
contudo, existem regras que disciplinam a comunicação
dos atos processuais criminais pela via postal, dentre as
quais a que determina que
(A) a postagem da correspondência será custeada pelo
Ministério Público.
(B) o acusado ou seu advogado devem apresentar, no
prazo fixado, os selos necessários à postagem da
carta.
(C) a postagem da correspondência será efetuada através da Direção do Foro.
(D) o Juiz determina quem tem direito a ressarcimento
e quando devem ser ressarcidas as despesas postais.
(E) a Corregedoria Geral da Justiça procederá a postagem
de toda correspondência relativa aos processos criminais.

17. A Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, dispôs sobre
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. A referida lei
estabeleceu que a competência dos Juizados Especiais
Criminais é fixada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pela livre escolha do foro pela vítima da infração.
pelo domicílio da vítima da infração penal.
pelo domicílio do autor do fato criminal.
pelo lugar de residência do autor do fato criminal.
pelo lugar em que foi praticada a infração penal.

18. Como prevê a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, havendo representação ou tratando-se de crime
de ação pública incondicionada e não sendo caso de
arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos e multa, a
serem especificadas na proposta. NÃO se admitirá, entretanto, a proposta do MP se ficar comprovado que o
agente
(A) confessou o delito.
(B) foi preso em flagrante.
(C) foi condenado pela prática de crime à pena privativa de liberdade, em sentença não transitada em julgado.
(D) foi conduzido ao juízo, sob vara, alegando não ter
sido intimado na forma da Lei nº 9.099/95.
(E) foi beneficiado anteriormente, no prazo de 5 (cinco) anos, pela aplicação de pena restritiva de direitos ou multa, na forma da Lei nº 9.099/95.
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19. Considere as seguintes afirmações acerca de inventário
e partilha.
I

- O Ministério Público tem legitimidade concorrente
para requerer o inventário e a partilha se houver
herdeiro incapaz.
II - Segundo o artigo 982 do Código de Processo Civil,
proceder-se-á ao inventário judicial ainda que as
partes sejam capazes.
III - A Fazenda Pública, quando tiver interesse, tem legitimidade concorrente para requerer o inventário.
IV - O Juiz nomeará inventariante, preferencialmente o
cônjuge sobrevivente, casado sob o regime de comunhão, desde que este não estivesse convivendo
com o outro ao tempo da morte desse.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas I e II.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas I, III e IV.

(E) Apenas II, III e IV.

20. Considere as afirmações abaixo, relacionadas aos procedimentos em geral nos cartórios cíveis, conforme a
Consolidação Normativa Judicial.
I

- A pauta de audiência deverá ser afixada do lado
de fora da sala de audiências, informando a data
das solenidades, sua hora, a espécie do processo
e o nome das partes, com antecedência mínima
de 5 (cinco) dias.

II - As audiências em segredo de justiça serão
indicadas na pauta apenas pelo número do processo e pelo nome das partes, sem conter a espécie do processo.
III - O processo não poderá ficar paralisado em cartório
por mais de 30 (trinta) dias, salvo nos casos de
suspensão ou de maior prazo concedido ou determinado pelo Juiz.
IV - Os Escrivães devem comunicar, mensalmente e por
escrito, ao Juiz a não-devolução de autos dentro
dos prazos e a sua cobrança automática.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.
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21. Considere as seguintes afirmações sobre o processo de
execução no processo civil.
I - Segundo o artigo 587 do Código de Processo Civil, a
execução é definitiva quando fundada em sentença
transitada em julgado ou em título extrajudicial.
II - A execução é provisória quando a sentença for impugnada mediante recurso recebido no efeito suspensivo.
III - A sentença condenatória proferida no processo cível
e a sentença arbitral se configuram como títulos executivos judiciais.
Quais estão corretas?
(A) Apenas III.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
22. Analise as seguintes afirmações sobre o processo
cautelar no Código de Processo Civil.
I

- Na ação cautelar, o prazo para o requerido oferecer
contestação é de 15 (quinze) dias.
II - Na ação cautelar, a contagem do prazo para contestação começa a fluir a partir do recebimento do
mandado de citação.
III - Na ação cautelar, o prazo para o requerido oferecer
contestação é de 5 (cinco) dias.
IV - Cessa a eficácia da medida cautelar se a parte não
intentar a ação no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar concedida em procedimento preparatório.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III e IV.
(E) Apenas II, III e IV.
23. Considere as afirmações abaixo sobre os atos processuais no Código de Processo Civil.
I - Os atos e termos processuais sempre dependem
de forma determinada, independentemente de a lei
expressamente a exigir.
II - Os atos processuais são públicos, correndo, todavia,
em segredo de justiça os processos em que o exigir o
interesse público e os que disserem respeito a casamento, filiação, separação de cônjuges, conversão
desta em divórcio, alimentos e guarda de menores.
III - Em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso do vernáculo.
IV - Só poderá ser juntado aos autos documento redigido
em língua estrangeira quando acompanhado da tradução em português, firmada por tradutor juramentado.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I, II e III.
(D) Apenas I, III e IV.
(E) Apenas II, III e IV.
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24. Analise as afirmações abaixo.
I

- Decisão interlocutória é o ato pelo qual o Juiz, no
curso do processo, resolve questão incidente.

II - Os atos do Juiz que não se constituírem em sentença e em decisão interlocutória, que forem praticados no processo de ofício ou a requerimento
da parte e a cujo respeito a lei não estabelece
outra forma são considerados despachos.
III - O julgamento colegiado proferido pelos Tribunais
recebe a denominação de acórdão.
IV - Os atos, mesmo os meramente ordinatórios, como
a juntada e a vista obrigatória, dependem sempre
de despacho do Juiz, não podendo ser praticados
de ofício por servidor.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas I, II e III.
(E) Apenas II, III e IV.

25. Assinale a afirmativa correta, considerando o procedimento da ação de alimentos (Lei Federal nº 5.478/68).
(A) O autor e o réu deverão estar presentes na audiência de conciliação e julgamento, obrigatoriamente
acompanhados de seus representantes previamente intimados.
(B) Não poderá haver citação por edital.
(C) O prazo para o Escrivão remeter ao devedor a segunda via do pedido ou do termo, juntamente com
a cópia do despacho do Juiz, é de 48 (quarenta e
oito) horas.
(D) As partes não poderão ser intimadas da sentença
na própria audiência, mesmo que intimadas da realização desta.
(E) O autor e o réu comparecerão à audiência acompanhados de tantas testemunhas quantas entenderem
necessário, apresentando nessa ocasião as demais
provas.
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26. A respeito das citações e das intimações cíveis, conforme
a Consolidação Normativa Judicial, pode-se afirmar que
(A) feita a citação com hora certa, o Escrivão enviará
ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe
de tudo ciência.
(B) a comunicação de atos processuais entre Comarcas
integradas autoriza a condução coercitiva de testemunha que eventualmente desatenda ao chamamento judicial.
(C) a citação será feita exclusivamente por via postal,
com aviso de recebimento, quando for ré pessoa
de direito público e nos processos de execução.
(D) as citações nas ações de alimentos serão feitas exclusivamente por Oficial de Justiça, isentas as taxas,
na forma do art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 5.478/68.
(E) somente o Escrivão portará fé nos autos, no mandado ou na petição que intimou a pessoa, datando
e assinando a certidão.
27. Com relação a prazos no Código de Processo Civil, podese afirmar que
(A) o prazo estabelecido pela lei se interrompe nos feriados, recomeçando a correr no primeiro dia útil
após o feriado.
(B) o prazo estabelecido pelo Juiz é contínuo, não se
interrompendo nos feriados.
(C) a superveniência das férias interrompe o curso do
prazo, sendo este inteiramente devolvido a partir
do primeiro dia útil seguinte.
(D) o prazo dilatório pode ser prorrogado e reduzido
pelas partes de comum acordo, tendo eficácia a
convenção mesmo se requerida após o vencimento
do prazo.
(E) os prazos, em geral, são computados a partir do
dia em que foi feita a intimação, excluindo-se o dia
do vencimento.
28. Analise as afirmações abaixo sobre citações no processo civil.
I - Para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu, porém o comparecimento espontâneo deste supre a falta de citação.
II - Far-se-á a citação pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou ao seu procurador legalmente
autorizado.
III - Aos noivos, nos três primeiros dias de bodas, não
se fará a citação, salvo para evitar o perecimento
do direito.
IV - A citação válida interrompe a prescrição, porém não
retroage à data da propositura da ação, contando-se a
interrupção a partir da data em que ocorrer a citação.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I, II e III.
(D) Apenas I, III e IV.
(E) Apenas II, III e IV.
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29. Considere as seguintes afirmações sobre a testemunha
no processo civil.
I

- A testemunha intimada a comparecer à audiência e
que deixar de comparecer sem motivo justificado
será conduzida, respondendo pelas despesas do
adiamento.

II - A intimação jamais poderá ser feita pelo correio,
mesmo quando a testemunha tiver residência certa.
III - As perguntas feitas à testemunha e que o Juiz indeferir serão obrigatoriamente transcritas no termo
se a parte o requerer.
IV - Não cabe à testemunha requerer ao Juiz que o pagamento de despesa que ela efetuou para o comparecimento à audiência seja procedido pela parte.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e IV.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.

30. Considere as seguintes afirmações sobre audiências, com
base na Consolidação Normativa Judicial.
I

- Nos processos em que as audiências forem
registradas pelo método da estenotipia, deverá ser
certificada nos autos a data do decurso do prazo
para impugnação da transcrição.

II - As correições e inspeções interrompem as audiências, devendo os Escrivães, se necessário, praticar
atos ou termos em livro especial formalizado para
lançamento posterior nos livros competentes.
III - O início e o fim das audiências, bem como o pregão
das partes, serão anunciados em voz alta pelo Oficial de Justiça ou por quem o Juiz determinar.
IV - Durante as audiências, o Agente do Ministério Público terá assento à direita do Juiz e o Escrivão tomará assento à esquerda.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I e II.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.

LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: As questões de números 31 a 46 referem-se ao
texto abaixo.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Todo espaço de memória promove um ato de lembrar, o qual ________ estar associado a um ato de esquecimento.
A presença étnica afro-brasileira entre nós, por exemplo, jaz em quase completo esquecimento. No Parque
da Redenção, que tem esse nome em alusão à Abolição
e à antiga presença afro naqueles limites, os recantos
paisagísticos se remetem
culturas européias ou asiáticas. A .......... do Solar dos Câmara foi preservada
casualmente, por acomodar-se entre as fundações que
dão sustentação
casa. Não ________ a Semana da
Consciência Negra, em novembro, não teríamos maiores reflexões nesse sentido. Como resultado concreto
dessa mobilização política, foi inaugurada uma herma
de João Cândido, o Almirante Negro, no Parque Marinha
do Brasil, em 2001.
Em semelhante condição de esquecimento parecem
estar as mulheres. Anita Garibaldi e Luciana de Abreu
viraram nomes de ruas. Ultimamente, Rosa Luxemburgo
virou nome de praça. Chama a atenção na cidade um
certo hábito de .......... edifícios de classe média,
construídos especialmente entre os anos 1950 e 1970,
com nomes femininos. Mas, proporcionalmente, a presença feminina é muitíssimo inferior
masculina na
denominação dos logradouros públicos.
Mas o que a Justiça tem a ver com tudo isso? Recorremos ao improviso de nossa memória para registrar
que o único agente, quase que exclusivamente dedicado
ao meio jurídico, dignificado com uma herma em área
pública é o eminente Dr. Oswaldo Vergara, fundador da
OAB, Seção Rio Grande do Sul, entidade, aliás, responsável pela instalação de um busto seu defronte ao Palácio da Justiça, na Praça da Matriz  Matriz graças à
ação matreira da memória coletiva, vez que o nome oficial do logradouro, conhecido de poucos, é Praça Marechal Deodoro  em Porto Alegre.
Quantos desembargadores, presidentes de tribunais
ou procuradores-gerais emprestaram seus nomes
ruas da cidade? Na verdade, muitos até estão lá, nas
placas, mas a memória coletiva perdeu a filiação
institucional dos mesmos. Rara exceção parece ser a do
Desembargador André da Rocha, nome de importante
artéria do Centro da capital.
Junto à fachada ou à área de .......... dos prédios da
Justiça em Porto Alegre, sequer encontramos a clássica
presença da deusa Têmis. Nem balanças estilizadas,
vendas ou espadas. Nada! A escultura originalmente projetada para cobrir a fachada do Palácio da Justiça na
Praça da Matriz jamais foi executada.
Como explicar esse silêncio constrangedor para com
a atividade jurisdicional nos monumentos públicos e lugares da memória de Porto Alegre? Afinal, não seria de
se esperar que a cidade ________ pontilhada de referências à Justiça e aos indivíduos responsáveis por ela?
Ao contrário, ao lado dos negros e das mulheres, a Justiça também parece padecer no esquecimento coletivo.
Gunter Axt

Adaptado de http://www.tj.rs.gov.br/institu/memorial/julio.doc
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31. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas com traço contínuo das linhas 02,
11 e 53.
(A) costuma  seja  esteja
(B) costumasse  seja  estivesse
(C) costuma  fosse  estivesse
(D) costumasse  fosse  estivesse
(E) costuma  fosse  esteja
32. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente os retângulos das linhas 08, 11, 24 e 38.
(A) as  a  a  à
(B) as  à  à  à
(C) às  a  à  à
(D) às  à  à  a
(E) às  a  a  a
33. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas pontilhadas das linhas 09, 21 e 44.
(A) senzala  batizar  acesso
(B) sensala  batizar  assesso
(C) senzala  batizar  ascesso
(D) sensala  batisar  assesso
(E) senzala  batisar  acesso
34. A respeito do texto, é INCORRETO afirmar que
(A) a cada lembrança corresponde um esquecimento,
como se pode observar no caso do tratamento dispensado à memória dos descendentes de africanos
no Parque da Redenção.
(B) há bem menos mulheres homenageadas em Porto
Alegre com a denominação de ruas do que homens
que tenham recebido a mesma deferência.
(C) o autor do texto recorda-se de apenas um homem
dedicado integralmente à Justiça que tenha sido homenageado com um busto em espaço público na
Capital gaúcha.
(D) os prédios das instituições dedicadas à Justiça em
Porto Alegre não ostentam obras de arte alusivas
aos símbolos tradicionais do Direito.
(E) o autor do texto considera constrangedor o silêncio
da Justiça diante do tratamento dispensado aos
negros e às mulheres pelos indivíduos que deveriam zelar por eles.
35. A respeito da pontuação do texto, são feitas as seguintes afirmações.
I

- A vírgula depois de política (linha 14) foi utilizada
pela mesma razão que a presente depois de
desembargadores (linha 37).
II - A vírgula depois de Cândido (linha 15) foi utilizada
pela mesma razão que a presente depois de coletiva (linha 34).
III - Os travessões das linhas 33 e 36 poderiam ser substituídos por vírgulas, sem que ocorresse alteração na
correção gramatical ou no significado geral da frase.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas III.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
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36. Imaginando-se que o significado da palavra herma (linha 14) seja desconhecido pelo leitor, são propostas as
estratégias seguintes para descobri-lo.
I

- Relacionar a palavra a ermo, pela semelhança gráfica.

II - Identificar a função sintática que a palavra exerce
na frase.
III - Considerar o contexto em que a palavra está inserida.
Quais permitem a descoberta do significado?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

37. O termo que pode substituir no texto a expressão
vez que (linha 34), sem prejuízo do significado ou da
correção gramatical da frase, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apesar de que.
conforme.
pois.
que cujo.
se bem que.

38. Qual das palavras abaixo, retiradas do texto, pode sofrer o mesmo processo flexional ocorrido em muitíssimo
(linha 24)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

presença (linha 04)
isso (linha 26)
meio (linha 29)
conhecido (linha 35)
artéria (linha 43)

39. Assinale a reescritura da frase Ao contrário, ao lado dos
negros e das mulheres, a Justiça também parece padecer
no esquecimento coletivo. (linhas 55 e 56) que melhor preserva o significado original e a correção gramatical.
(A) Ao contrário, se a Justiça parece estar do lado dos
negros e das mulheres, também esquece do padecimento de todos.
(B) No sentido oposto ao esquecimento dos negros e
das mulheres, o padecimento da Justiça também
parece coletivo.
(C) A Justiça, ao invés disso, aparentemente também
está padecendo no esquecimento coletivo, como os
negros e as mulheres.
(D) Pelo lado dos negros e também das mulheres, ao
contrário da Justiça, é similar o padecimento e o
esquecimento coletivo.
(E) Na contramão do esquecimento coletivo, paralelamente aos negros e às mulheres, o padecimento
também aparenta Justiça.
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40. Considere os fenômenos fonéticos a seguir:
(1) letra que representa mais de um fonema;
(2) letra que não representa nenhum fonema;
(3) correspondência total de fonemas e letras.
Assinale a alternativa cujas plavras apresentam, na ordem em que são citados, os fenômenos fonéticos acima.
(A) reflexões (linha 13)  hábito (linha 21)  executada (linha 49)
(B) herma (linha 14)  clássica (linha 45)  exceção
(linha 41)
(C) exceção (linha 41)  fachada (linha 44) 
logradouros (linha 25)
(D) fachada (linha 44)  Recorremos (linhas 26 e 27) 
reflexões (linha 13)
(E) pontilhada (linha 53)  herma (linha 14)  clássica
(linha 45)
41. Em qual dos casos abaixo, o verbo apresenta no texto a
mesma regência que a forma verbal tem apresenta na
linha 06?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

jaz (linha 05)
dão (linha 11)
Recorremos (linhas 26 e 27)
é (linha 30)
perdeu (linha 40)

42. Associe as colunas, relacionando a razão da acentuação
e a correspondente palavra do texto.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(
(
(
(

Oxítona
Paroxítona
Proparoxítona
Ditongo aberto
Hiato
) européias (linha 08)
) teríamos (linha 12)
) construídos (linha 22)
) responsável (linhas 31 e 32)

A alternativa que preenche correta e respectivamente
os parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3  1  2  5.
4  2  3  1.
4  3  5  2.
5  2  4  1.
5  3  4  2.

43. Qual dos elementos abaixo é retomado, no texto, pela
expressão (d)os mesmos (linha 41)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

desembargadores (linha 37)
presidentes (linha 37)
procuradores-gerais (linha 38)
nomes (linha 38)
muitos (linha 39)
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44. Caso a palavra silêncio (linha 50) fosse substituída por
omissões, quantas outras palavras da frase precisariam sofrer ajustes para efeitos de concordância?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uma.
Duas.
Três.
Quatro.
Cinco.

45. Considere as seguintes afirmações sobre os processos
de formação das palavras do texto.
I

- A palavra afro (linha 07) é, originalmente, apenas
um prefixo.
II - A palavra logradouros (linha 25) possui o mesmo
sufixo presente em desembarcadouro.
III - A palavra presença (linha 46), apesar da semelhança na grafia, não apresenta o prefixo presente em
pressupor.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

46. Assinale o operador argumentativo que NÃO tem a função de destacar a escassez de homenagens à Justiça e
a seus agentes.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

graças à (linha 33)
até (linha 39)
Rara exceção (linha 41)
sequer (linha 45)
Nem (linha 46)

47. A respeito da redação de uma Ata de Sessão, é correto
afirmar que
(A) as margens de parágrafos devem medir 1,27 cm.
(B) deve ser assinada pelo menos pela autoridade que presidiu os trabalhos e pelo redator, que é o secretário.
(C) as pessoas presentes não devem ser mencionadas,
pois o documento se destina a destacar as decisões
tomadas.
(D) os números, romanos ou arábicos, não devem, em
nenhuma hipótese, ser transcritos por extenso.
(E) é dispensável quando o secretário não estiver presente, uma vez que é função precípua do cargo citado.
48. O titular da Junta de Conciliação e Julgamento ________
ao Juiz de Direito de Pequenópolis os registros da ação
movida por aquela municipalidade contra Superboy por
perturbação da ordem pública.
Assinale a forma verbal que preenche corretamente a
lacuna da frase acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

deprecou
impetrou
intimou
obstou
sentenciou
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49. Associe as colunas, relacionando a expressão latina e
seu significado.
(1)
(2)
(3)
(4)

Instrução: Considere a imagem a seguir para responder
às questões de números 52 e 53.

Data venia
Ipsis litteris
Pari passu
Sine die

( ) Sem data fixada
( ) Com a devida licença
( ) Exatamente como consta
A alternativa que preenche correta e respectivamente
os parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1  2  3.
1  3  2.
3  1  4.
4  2  3.
4  1  2.

50. Assinale a alternativa que apresenta as formas de tratamento adequadas, respectivamente, a um Promotor Público, a um Sargento da Aeronáutica e a um Deputado
Estadual.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Vossa Senhoria  Vossa Excelência  Vossa Senhoria
Vossa Senhoria  Vossa Senhoria  Vossa Senhoria
Vossa Senhoria  Vossa Senhoria  Vossa Excelência
Vossa Excelência  Vossa Senhoria  Vossa Excelência
Vossa Excelência  Vossa Excelência  Vossa Excelência

MICROINFORMÁTICA
Instrução: As questões de Microinformática referem-se a
uma instalação padrão, para destros, do sistema operacional MS Windows XP e do conjunto
de programas MS Office XP, ambos instalados
no drive C do winchester do computador.
51.

A respeito do tratamento pelo sistema operacional dos diversos tipos de arquivos conhecidos, pode-se afirmar que
(A) o Windows XP, a partir de uma configuração prévia,
ativará, de acordo com a extensão do arquivo selecionado, um programa instalado quando for aplicado o clique duplo do mouse sobre esse arquivo.
(B) o Windows XP não permite modificar a extensão de
arquivos relacionados a programas específicos, tais
como a extensão doc para arquivos do MS Word
ou a extensão xls para arquivos do MS Excel.
(C) não é possível acionar a execução de outro programa sobre um arquivo de extensão já registrada para
um programa.
(D) extensões de nomes de arquivos são encontradas
após o ponto no nome do arquivo, e a única forma de associar um programa para abri-lo é por
meio da opção Sempre usar este programa para
abrir este arquivo do menu de contexto, que é
acionado quando aplicado o clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo.
(E) um arquivo sem extensão não pode ser aberto por
programas instalados no Windows XP.
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52. O Windows XP difere de seus antecessores por permitir que
usuários de rede trabalhem simultaneamente num mesmo
computador, não sendo necessário que um usuário encerre
as tarefas em execução para liberar o computador para que
outro usuário abra uma sessão e execute suas tarefas.
Considere as seguintes afirmações, relacionadas à figura e à assertiva anterior.
I - O usuário RobertoCarlos, que está logado no computador, tem um perfil exclusivo no qual são
mantidas todas as suas configurações de usuário,
tais como Área de trabalho, Temas, Proteção de
tela, entre tantas outras.
II - Uma vez que o usuário RobertoCarlos, cadastrado
na rede, tenha determinado suas configurações de
usuário em seu computador, quando ele se logar a
um outro computador da rede, essas configurações
serão carregadas automaticamente.
III - O perfil do usuário RobertoCarlos fica armazenado em uma pasta do Windows chamada
C:\Documents and Settings\RobertoCarlos, com
diversas subpastas.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
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53. De acordo com a figura, qual das afirmativas abaixo está INCORRETA?
(A) Os itens de menu apontados pela letra A são atalhos para pastas do perfil do usuário RobertoCarlos.
(B) A letra B é um atalho para um elemento do Painel de controle chamado Impressoras e aparelhos de fax, que administra
impressoras e aparelhos de fax instalados no computador ou rede a que este esteja conectado, independentemente do
usuário que está logado.
(C) Clicando-se no atalho apontado pela letra C, o programa Windows Explorer é ativado, apresentando um painel de
opções para pesquisar arquivos e pastas no computador representado ou na rede ao qual o mesmo esteja instalado.
(D) Clicando-se no botão Fazer logoff, no quadro da letra D, todas as tarefas do usuário RobertoCarlos serão
mantidas, liberando o computador para que um outro usuário faça logon.
(E) Clicando-se no botão Em espera, no quadro da letra E, o Windows entrará em hibernação, salvando o estado da
área de trabalho no disco rígido e deixando o computador em stand by. Quando este for ligado novamente, a área
de trabalho se apresentará exatamente no estado em que estava, com os programas e arquivos abertos.
Instrução: Para responder às questões de números 54 e 55, considere a figura abaixo, que mostra um texto editado no MS
Word.

54. O parágrafo marcado em amarelo está formatado para
(A) alinhamento pela esquerda.
(B) alinhamento pela direita.
(C) fonte Porto Alegre.
(D) estilo Porto Alegre.
(E) espaçamento duplo.
55. Considerando que, à exceção do parágrafo marcado em amarelo, os demais foram formatados com a mesma fonte e o
mesmo tamanho, qual das afirmativas abaixo NÃO corresponde ao texto?
(A) O parágrafo que começa com A Corte foi formatado para alinhamento Justificado.
(B) A última linha (Fonte:

) foi formatada para o estilo da fonte Itálico.

(C) O título foi formatado para o estilo da fonte Negrito.
(D) O parágrafo marcado em amarelo foi formatado para Recuo Esquerdo Especial na primeira linha.
(E) O texto marcado em amarelo utiliza o estilo Porto Alegre.
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56. Uma tabela do Word é uma estrutura de linhas e colunas, semelhante à do Excel, que organiza e alinha informações,
permitindo formatar as linhas e o texto a ser preenchido. Considerando essa definição, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) As células da tabela poderão ter formatações distintas de texto e de bordas e sombreamento.
(B) Uma vez desenhada uma tabela com quatro colunas e n linhas, não é possível ter linhas com número de colunas
inferior ou superior a quatro.
(C) É possível transformar uma tabela em texto, ficando as colunas separadas por marcas de tabulação, marcas de
parágrafo ou por outro caractere delimitador informado.
(D) Após uma seleção de colunas ou linhas, pode-se solicitar que o Word ajuste o tamanho dessas linhas e colunas
uniformemente.
(E) Em uma célula da tabela, é possível escrever texto na vertical.

57. Com relação aos itens Localizar, Substitui e Ir para, disponíveis no menu Editar do MS Word, é INCORRETO afirmar que
é possível
(A) localizar determinado texto, mesmo que ele ocorra no meio de uma palavra.
(B) substituir um texto por outro, em todo o documento, de uma só vez.
(C) ir para determinada seção, indicando o número desta.
(D) substituir, num documento, determinada fonte por outra sem indicar texto algum.
(E) localizar determinado texto somente em Cabeçalho e rodapé.
58. A Microsoft têm em seus softwares duas estruturas comuns para ativar suas funções, que são os menus e as barras de
ferramentas. As barras de ferramentas são estruturas de botões gráficos que tentam ilustrar a função que será executada por meio de figuras.
Abaixo está reproduzida uma parte de uma Barra de ferramentas padrão, utilizada em diversos softwares da Microsoft,
como o MS Word e o MS Excel. Considere-a.

Com base na observação da figura, assinale a afirmativa correta.
(A) Clicando-se o botão apontado pela letra A, um arquivo Word ou Excel existente será aberto, fechando o arquivo,
Word ou Excel, em que se está trabalhando.
(B) Clicando-se o botão apontado pela letra B, ativar-se-á a localização (pesquisa) de um determinado texto dentro do
arquivo Word ou do Excel.
(C) Clicando-se o botão apontado pela letra C, a função Copiar será acionada sobre o texto selecionado.
(D) Clicando-se o botão apontado pela letra D, a função Recortar será acionada sobre o texto selecionado.
(E) Clicando-se o botão apontado pela letra E, será efetuada a colagem do conteúdo da área de transferência, em um
arquivo Word ou Excel, na posição em que se encontra o cursor.

59. No processador de textos Word, a ferramenta Pincel
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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(botão da Barra de ferramentas de formatação) serve para

copiar somente a formatação de um parágrafo para outro parágrafo.
copiar somente a formatação de caracteres de um parágrafo para outro parágrafo.
copiar a formatação de um parágrafo e seus caracteres para outro parágrafo.
aplicar uma cor de fundo a um texto marcado.
aplicar uma cor aos caracteres do texto marcado.
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Instrução: Para responder às questões de números 60 e 61, considere a planilha Excel abaixo ilustrada.

60. A coluna D da planilha foi formatada de tal modo que, quando o valor resultante da fórmula é negativo, a fonte fica em
cor vermelha e em negrito, e o fundo, em padrão azul claro. O recurso que faz essa formatação de maneira automática,
no menu Formatar, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Células  Padrões.
Células  Fonte.
Coluna  Auto-ajuste da seleção.
AutoFormatação.
Formatação condicional.

61. O recurso de formatação usado para escrever os cabeçalhos das células B2 e C2 (Processos Novos e Processos Concluídos) chama-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

alinhamento vertical justificar.
retorno automático de texto.
alinhamento horizontal justificar.
reduzir para ajustar.
mesclar células.
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Instrução: Para responder às questões de números 62 a 64, considere a figura abaixo, extraída de uma planilha Excel,
cujos dados são hipotéticos.

62. A coluna E está formatada para percentual, com duas casas após a vírgula. Desejando-se calcular o percentual de
servidores de cada Comarca em relação ao total, a fórmula que deve ser digitada na célula E2, para que, depois, possa
ser copiada para as células E3 até E8, com o recurso de Copiar e Colar (resultando o que mostra o intervalo E2 a E8), é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=B2/B9
=B$2/B$9
=B2/B$9*100
=B$2/B9
=B2/B$9

63. Na célula A10, será digitada a função abaixo, com vistas a se fazer uma procura de dados sobre a Comarca de Esteio.
Interprete-a.
=PROCV(Esteio;A2:E8;3)
Qual é o resultado obtido pela função?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Esteio
77
23
5
7,70%

64. Para se obter a soma dos valores da coluna B, qual das fórmulas a seguir NÃO poderia ser usada?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
14

=SOMA(B2;B8)
=SOMA(B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)
=SOMA(B2:B8)
=SOMA(B2:B4;B5:B8)
=SOMA(B8:B2)
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Instrução: A partir da representação gráfica da janela do Windows Explorer abaixo, responda às questões de números
65 e 66.

65. Considere as seguintes afirmações referentes à figura.

I

- O símbolo
, apontado pela letra A, indica que o conteúdo da pasta C:WINDOWS será apresentado em
ordem ascendente do atributo Nome, primeiramente das pastas e posteriormente dos arquivos.

II - O símbolo

, apontado pela letra B, indica que a pasta C:\WINDOWS\Debug possui mais de um arquivo.

III - O símbolo
, apontado pela letra C, aciona o modo de exibição da pasta, que poderá ser em Miniaturas,
Lado a lado, Ícones, Lista, Detalhes ou, em algumas pastas, Película.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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66. Ao se acionar o botão apontado pela letra D, o painel de
pesquisa, abaixo ilustrado, será acionado. Observe-o.

68. O que são links no Internet Explorer?
(A) São os sites mais visitados nos últimos dias.
(B) São endereços de páginas da Internet ou outros
serviços, referenciados dentro de páginas da
Internet.
(C) São programas que auxiliam a visualização de páginas da Internet.
(D) São métodos de pesquisa rápida de um texto ou de
uma palavra dentro de uma página da Internet.
(E) É a lista de favoritos do Internet Explorer.
Instrução: Para responder às questões de números 69 e
70, considere o texto abaixo.

Assinale a afirmativa INCORRETA, a partir da análise
da figura acima.
(A) É possível, em uma pesquisa, localizar e relacionar
qualquer arquivo, mesmo sem um programa editor
associado.
(B) É possível filtrar uma pesquisa de um arquivo qualquer
informando apenas parte do nome do arquivo através
da utilização do caractere coringa * (asterisco).
(C) O mecanismo de pesquisa do Windows permite
pesquisar uma palavra ou frase dentro de um documento.
(D) Uma pesquisa de arquivo ou pasta sempre procura
o nome do arquivo informado em todos os discos
do computador.
(E) A pesquisa de pessoas é feita no catálogo de endereços do usuário logado no computador.
67. Assinale a afirmativa INCORRETA, a respeito do programa Internet Explorer.
(A) O menu Favoritos do Internet Explorer define o histórico de páginas visitadas pela freqüência de acessos realizados.
(B) A partir do campo Endereço, é possível ativar outras aplicações, tais como Bloco de notas, Word,
Excel ou qualquer uma que esteja instalada.
(C) Plug-ins são programas que se agregam ao Internet
Explorer para permitir a exibição, via browser, de
aplicações que não estão previamente instaladas
no PC.
(D) É possível abrir uma página de Internet (no padrão
HTML), mesmo não estando o computador
conectado a um provedor de acesso ou a um provedor de Internet em uma rede corporativa.
(E) Acionando-se o item de menu Arquivo > Enviar >
Atalho para área de trabalho, um atalho para a página exibida é fixado na sua área de trabalho.
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O MS Outlook é uma poderosa ferramenta para o
gerenciamento e a organização de mensagens de e-mail,
agendamentos, tarefas, observações, contatos e outras
informações. Com isto, uma organização que adote o MS
Outlook como gerenciador de mensagens terá seu corpo
de funcionários conectados entre si e a outras organizações, facilitando e agilizando os processos da empresa.
69. Toda mensagem de e-mail é administrada por um servidor de e-mail, que as mantém armazenadas em seus
discos até que o proprietário da mensagem faça alguma
ação sobre ela. Uma boa prática para não sobrecarregar o armazenamento nos discos do servidor de e-mail
é mover as mensagens para ______________, por meio
do MS Outlook, o que pode ser feito manualmente
_____________ ou _________________.
Assinale a alternativa cujas expressões completam as
lacunas do texto acima correta e respectivamente.
(A) a Caixa de saída  pelo assistente de movimentação  pela definição de local padrão de entrega de
e-mail
(B) uma pasta particular  pela definição de local padrão de entrega de e-mail  por uma regra de e-mail
(C) a Caixa de entrada  pelo assistente de movimentação  marcando a caixa Marcar mensagem como
lida após ser exibida...
(D) a Caixa de entrada  pelo assistente de movimentação  por uma regra de e-mail
(E) uma pasta particular  pela definição de local padrão de entrega de e-mail  marcando a caixa Marcar mensagem como lida após ser exibida...
70. Se, depois de elaborada uma mensagem no MS Outlook,
não se preencher nenhum endereço de e-mail no campo do destinatário e fechar-se a mensagem pelo botão
fechar, o que ocorre com esta mensagem?
(A) A mensagem será perdida.
(B) O MS Outlook irá perguntar se se deseja salvá-la e,
logo após, irá enviá-la mesmo assim.
(C) A mensagem será enviada para Itens excluídos.
(D) A mensagem, se for salva, irá para a pasta Rascunhos.
(E) Uma mensagem sem destinatário não pode ser fechada, portanto esse texto terá que ser identificado.
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