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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.
Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo os conteúdos de Português, Noções de
Direito e Atos de Ofício.
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
confira seu nome, número de inscrição e 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.

No período estabelecido para a realização da prova objetiva está incluído o tempo necessário à
transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final).
ATENÇÃO Nos termos do Edital TJMG – 1ª Instância n. 01/2009, ―Será eliminado do Concurso
Público o candidato que [...]: portar arma(s) [...];utilizar ou portar, mesmo que desligados [...]
qualquer equipamento eletrônico como relógio digital [...] telefone celular [...] entre outros. [...];
fizer uso de livros, códigos [...]; deixar de entregar ao fiscal de sala o Caderno de Prova e a Folha e
Respostas da Prova Objetiva ao terminá-la ou findo o prazo para sua realização.‖ (subitem 29,
alíneas ―e‖ , ―f‖ , ―g‖ e ―j‖)

DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: QUATRO HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno
contém, ao todo, 60 (sessenta) questões de múltipla escolha
cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim
distribuídas:

18

(dezoito)

questões

de

Português,

20 (vinte) questões Noções de Direito e 22 (vinte e duas)
questões de Atos de Ofício todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe 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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 Português
INSTRUÇÃO

As questões de 1 a 18 relacionam-se com o texto abaixo.
Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

VIOLÊNCIA, TV E CRIANÇA:
O COMEÇO DE UMA NOVA ERA.
SERÁ?
(Artur da Távola)
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Muita gente culpa os meios de comunicação por disseminar e incentivar,
através de programas e notícias, a violência no mundo. A tevê então é a principal
acusada deste malefício à sociedade.
Acontece que os meios de comunicação são considerados, por estas mesmas
pessoas, como causa de alguma coisa e não reflexo e causa ao mesmo tempo, num
processo interativo, como pessoalmente creio ocorrer. Quer dizer: a tevê não é a
causa das coisas, das transformações, dos fatos. Não. Ela é veículo. É meio pelo
qual as coisas, as transformações e os fatos chegam aos indivíduos.
Pois bem, é neste ponto que três temas passam a ser profundamente
entrelaçados e discutidos, adquirindo a maior importância em qualquer sociedade:
criança – violência e televisão.
As crianças, estas estão aí. No Brasil, sessenta por cento da população têm
menos de vinte anos de idade, o que desde logo dá a devida magnitude do
problema.
A violência também está aí mesmo. Com uma diferença: ao longo da história
do mundo ela sempre esteve presente só que lá longe. Agora, graças aos meios de
comunicação são as pessoas, em suas casas, as que estão presentes a ela. As
gerações anteriores, para saber das guerras, ou as viam ―idealizadas‖,
glamourizadas e heroicizadas no cinema, ou liam a respeito nos livros de história.
Hoje, ninguém idealiza nada. Vê. Vê, via satélite. Não ouve falar dos horrores.
Participa deles. Por outro lado, a violência aumenta em proporções assustadoras,
tanto no resto do mundo como aqui bem perto, em cada esquina.
Pergunto eu: será só o incentivo à violência o resultado único desse processo
de informação em escala mundial?
É preciso lembrar, por exemplo, que muito da campanha de opinião pública
contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos deveu-se à cobertura instantânea da
televisão. Nada é estático. O que divulga provoca também resistências. Hoje as
pessoas deixaram de ter a violência como algo sempre distante, algo que ―só
acontece com os outros‖. Todos estão ameaçados nesta bolota azul em que
vivemos. Logo, repudiar a violência é tarefa comum.
Não é verdade, igualmente, que os meios de comunicação só disseminem a
violência. Quem acompanha de boa-fé, assiste ao alerta diário destes meios contra
todas as formas de violência e as ameaças de destruição tanto da terra quanto da
espécie, no caso de persistirem as ameaças nucleares e as afrontas ecológicas.
Ninguém agüenta tensões prolongadas. A humanidade está podendo se ver a
cada dia. Está podendo julgar e avaliar a que leva os seus desvarios. Está se
conhecendo em seus máximos e em seus mínimos, em suas grandezas e em suas
patologias, como nunca antes da televisão fora possível. Está secretando os
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anticorpos à violência e as atitudes necessárias à sua sobrevivência. Está
consciente de que a ameaça é conjuntural. De que ou o homem se entende e
redescobre o Direito estabelecendo seu primado, ou se aniquila: no macro do
mundo ou no micro de cada comunidade.
E as crianças? Elas estão assistindo a tudo isso. Elas, por definição, são mais
saudáveis, mais instintivas, mais purificadas. Ninguém vai lhes contar histórias
sobre as guerras: elas as acompanham. Sobre os atentados brutais: elas os vêem.
E no segredo de sua psique, ainda plena dos instintos vitais, seguramente elaboram
os mecanismos de defesa necessários à preservação da vida.
É analisando estes assuntos que me recordo de uma tese, estranha, mas
séria e digna de reflexão, de um amigo meu, médico, homem de idade, sabedoria e
ciência. Diz ele que nunca como hoje a humanidade pôde conviver tão perto da
loucura. Ela entra diariamente através dos noticiários, dos fatos e das imagens,
enfim, da comunicação moderna. E acrescenta: só quando o ser humano aceitar
conviver com seu lado louco ele começa a se aproximar da cura. Negar a loucura é
tão louco quanto ela. Aceitá-la como dado desse eterno conflito em superação no
caminho absoluto que é o homem significa poder entrar em relação com a doença e
só assim tratá-la, superá-la, dimensioná-la, aproveitar o fluxo de sua energia
desordenada para a tarefa de reconstrução humana.
Desnecessário dizer que ele é psiquiatra. Como necessário é concluir o artigo
dizendo: concordando ou não, sua tese merece reflexão. E perguntando com pavor:
será mesmo necessário pagar um preço existencial tão alto para se ter esperança?
Que ela venha com as crianças deste país que sei (por intuição) serão os pontais de
uma civilização espiritualizada que há de emergir (já está começando) das cinzas da
violência, se possível antes da generalização desta como única forma de resolver os
conflitos e as diferenças entre os homens. Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é
maior que o ódio.
(In: Dias Carneiro, Agostinho & Farias, A. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico, 1979. p. 11-2.)

Questão 1
―Violência, TV e Criança: O começo de uma Nova Era. Será‖?
É CORRETO afirmar que o título do texto traduz
A) uma severa crítica.
B) uma fina ironia.
C) uma visão inovadora.
D) um velado retrocesso.
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Questão 02
―Está secretando os anticorpos à violência [...].‖ (linhas 38 e 39)
Assinale a afirmativa que indica corretamente a figura de linguagem utilizada acima.
A) Paradoxo
B) Metonímia
C) Alegoria
D) Sinestesia

Questão 03
Uma das frases abaixo deixa claro o comprometimento do autor com o meio de
comunicação televisivo.
Assinale a alternativa que justifica essa afirmação.
A) ―Hoje, ninguém idealiza nada.‖ (linha 20)
B) ―Muita gente culpa os meios de comunicação [...].‖ (linha 01)
C) ―[...] será só o incentivo à violência [...].‖ (linha 23)
D) ―Quer dizer: a tevê não é a causa das coisas, das transformações, dos fatos. Não. Ela
é veículo.‖ (linhas 6-7)

Questão 04
Relendo o trecho: ―Será só o incentivo à violência o resultado único desse processo de
informação em escala mundial?‖ (linhas 23-24)
É CORRETO afirmar que a presença do questionamento do autor
A) reforça sua visão positiva dos veículos de comunicação.
B) coloca em dúvida a natureza das informações veiculadas.
C) deixa patente sua indignação quanto à autenticidade das notícias.
D) protesta, com veemência, contra os equívocos a que estamos sujeitos.
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Questão 05
O autor encerra o texto fazendo alusão a ―Eros e Tanatos‖. (linha 64)
É CORRETO afirmar que, com essa referência, o autor
A) reconhece a presença constante do Amor e da Morte no mundo.
B) admite o poder de forças sobrenaturais para reverter o mal.
C) invoca seres mitológicos para a solução dos problemas.
D) suplica a ajuda de força imaginária para salvar o mundo.

Questão 06
No texto ―E as crianças? [...] Elas são mais saudáveis, mais instintivas, mais purificadas.‖
(linhas 43 a 44)
É CORRETO afirmar que a opção cujo sinônimo nos remete a um dos adjetivos grifados é
A) evoluídas.
B) intuitivas.
C) dedicadas.
D) espirituosas.

Questão 07
―[...] ou o homem se entende e redescobre o Direito estabelecendo seu primado, ou se
aniquila [...].‖ (linhas 40 a 41)
Considerando as relações de sentido estabelecidas pelas conexões nas frases acima, é
CORRETO afirmar que houve entre elas uma relação de
A) alternância.
B) oposição.
C) conclusão.
D) explicação ou confirmação.
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Questão 08
Considerando a correlação entre os termos grifados e as indicações dos parênteses,
assinale a alternativa que NÃO ESTÁ CORRETA.
A) ―[...] graças aos meios de comunicação são as pessoas, em suas casas, as que estão
presentes a ela.‖ (linhas 16-17) - (pronome adjetivo possessivo, pronome
demonstrativo, pronome relativo, pronome pessoal)
B) ―E as crianças? Elas estão assistindo a tudo isso.‖ (linha 43) - (pronome pessoal,
pronome indefinido, pronome demonstrativo)
C) ―Ninguém agüenta tensões prolongadas. A humanidade está podendo se ver em cada
dia.‖ (linhas 35-36) - (pronome indefinido, pronome reflexivo, pronome demonstrativo)
D) ―Hoje ninguém idealiza nada.‖ (linha 20) - (pronome substantivo indefinido, pronome
substantivo indefinido)

Questão 09
Assinale a alternativa em que a função do termo grifado está corretamente indicada.
A) ―[...] será só o incentivo à violência o resultado [...].‖ (linha 23) – objeto indireto
B) ―Sobre os atentados brutais: elas os vêem.‖ (linha 45) – adjunto adnominal
C) ―Hoje, ninguém idealiza nada.‖ (linha 20) – sujeito indeterminado
D) ―Está secretando os anticorpos à violência e as atitudes necessárias à sua
sobrevivência.‖ (linhas 38-39) – objeto direto

Questão 10
―[...] só quando o ser humano aceitar conviver com seu lado louco ele começa a se
aproximar da cura.‖ (linhas 52 a 53)
Na frase acima é CORRETO afirmar que
A) apenas quatro verbos são encontrados.
B) o último verbo se apresenta no modo indicativo.
C) um verbo anômalo é encontrado.
D) há um verbo da primeira conjugação flexionado na voz passiva.
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Questão 11
Considerando o acento tônico e a classificação quanto ao número de sílabas, assinale a
alternativa CORRETA.
A) Psiquiatra – Paroxítona – Quatro sílabas
B) Noticiário – Proparoxítona – Seis sílabas
C) Absoluto – Paroxítona – Cinco sílabas
D) Ódio – Oxítona – Duas sílabas

Questão 12
Nos trechos abaixo, assinale a alternativa em que a associação está CORRETA.
A) ―Todos estão ameaçados nesta bolota azul em que vivemos. Logo, repudiar a
violência é tarefa comum.‖ (linhas 29-30) - (O termo grifado é advérbio de tempo).
B) ―Agora, graças aos meios de comunicação, são as pessoas, em suas casas, as que
estão presentes a ela.‖ (linhas 16-17) - (O pronome grifado substitui a palavra
―história‖)
C) ―Desnecessário dizer que ele é psiquiatra.‖ (linha 58) - (Psiquiatra é sujeito da oração)
D) ―Pergunto eu: será só o incentivo à violência o resultado único desse processo [...]?‖
(linhas 23-24) - (O sujeito está posposto ao verbo)

Questão 13
Assinale a afirmativa em que se aplica a mesma regra de acentuação.
A) tevê – pôde – vê
B) únicas – histórias – saudáveis
C) indivíduo – séria – noticiários
D) diário – máximo – satélite

Questão 14
Assinale a alternativa em que se encontra uma gradação.
A) ―[...] será o incentivo à violência o resultado único desse processo de informação em
escala mundial?‖ (linhas 23-24)
B) ―[...] a violência aumenta em proporções assustadoras, tanto no resto do mundo como
aqui bem perto, em cada esquina.‖ (linhas 21-22)
C) ―[...] reflexão de um amigo meu, médico de meia idade, sabedoria e ciência.‖ (linhas
49-50)
D) ―Está se conhecendo em seus máximos e em seus mínimos [...].‖ (linhas 36-37)
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Questão 15
―[...] só quando o ser humano aceitar conviver com seu lado louco ele começa a se
aproximar da cura.‖ (linhas 52-53)
É CORRETO afirmar que, nessa frase, empregou-se a linguagem
A) conotativa.
B) hermética.
C) erudita.
D) coloquial.

Questão 16
Assinale a alternativa em que o jogo de antônimos não está presente
A) ―[...] no macro do mundo ou no micro de cada comunidade.‖ (linhas 41-42)
B) ―Está se conhecendo em seus máximos e seus mínimos [...].‖ (linhas 36-37)
C) ―Desnecessário dizer que ele é psiquiatra. Como necessário é concluir o artigo [...].‖
(linha 58)
D) ―[...] civilização espiritualizada que há de emergir [...] das cinzas da violência.‖ (linhas
62-63)

Questão 17
Considerando o processo de formação de palavras, assinale a alternativa em que se
encontra um prefixo e um sufixo.
A) Reconstrução
B) Idealizadas
C) Diariamente
D) Heroicizadas
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Questão 18
Considerando a regência verbal, assinale a alternativa em que a associação está
INCORRETA.
A) ―Quem acompanha de boa fé assiste ao alerta diário destes meios contra [...].‖ (linha
32) – O complemento verbal pode ser substituído por LHE.
B) A violência assiste em qualquer parte do mundo – Nesta frase o verbo assistir é
intransitivo.
C) Não me assiste o direito de criticar os meios de comunicação – No sentido de
competência ou atribuição o verbo assistir é transitivo indireto.
D) Repudiar a violência na tevê é um direito que assiste ao telespectador – No sentido
de caber, competir, o complemento verbal pode ser substituído por LHE.
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 Noções de Direito
Questão 19
Observada a Constituição da República, é CORRETO afirmar que não estão dentre as
modalidades de elaboração do Processo Legislativo
A) decretos legislativos.
B) leis delegadas.
C) medidas provisórias.
D) portarias.

Questão 20
É INCORRETO afirmar que compete privativamente ao Presidente da República nomear
A) advogado-geral da União.
B) auditores do Senado.
C) comandantes das Forças Armadas.
D) ministro de estado.

Questão 21
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais, é
CORRETO afirmar que
A) a promoção do funcionário obedecerá sempre a antiguidade.
B) classe é um agrupamento de funções gratificadas.
C) disciplina, assiduidade, idoneidade e liderança profissional são requisitos observados
durante o estágio obrigatório.
D) funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público.
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Questão 22
Com base no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é CORRETO
afirmar
A) que, dentre as Comissões Permanentes, inclui-se a Comissão de Concursos.
B) que o Corregedor-Geral de Justiça tomará posse em sessão solene da Corte
Superior.
C) que o período do mandato do Presidente do Tribunal de Justiça é de três anos.
D) que os Grupos de Câmaras Cíveis funcionarão uma vez por mês.

Questão 23
Analisando a estrutura e o funcionamento dos Municípios, é CORRETO afirmar que
A) a eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e do Presidente da Câmara de Vereadores dar-seá mediante pleito simultâneo.
B) compete aos Municípios legislar sobre assuntos da microrregião.
C) podem criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação complementar.
D) são regidos por Leis Orgânicas.

Questão 24
Segundo a Constituição de 1988 não será objeto de deliberação pelo Congresso Nacional
a proposta de emenda à Constituição tendente a abolir:
I.

a separação dos poderes.

II.

os tributos estaduais.

III. os direitos e garantias individuais.
Completa(m) corretamente o enunciado acima
A) apenas a afirmativa I.
B) apenas a afirmativa II.
C) apenas as afirmativas I e III.
D) apenas as afirmativas II e III.
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Questão 25
―A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores, os que podendo
evitá-los, se omitirem.‖
Sobre o texto acima, é CORRETO afirmar que tal garantia está inserida
A) na Constituição de 1988.
B) na Declaração Universal dos Direitos Humanos – ONU/ 1948.
C) na Lei dos Crimes de Tortura - Lei n. 9455/97.
D) nas funções essenciais do Poder Judiciário.

Questão 26
Analise as seguintes afirmativas sobre alguns crimes.
I.

Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou dependências e
elevadores ou escada de acesso aos mesmos.

II.

Deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de
qualquer pessoa.

III. Negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho.
Podemos afirmar que todos os crimes acima descritos estão previstos nas Leis:
A) de Abuso de Autoridade, e na de Proteção ao Idoso.
B) Contra o Racismo, na Lei da Anistia, e na Lei de Proteção ao Idoso.
C) Contra o Racismo, na Lei sobre Abuso de Autoridade, e na Lei de Proteção ao Idoso.
D) de Proteção ao Idoso, na Lei sobre Abuso de Autoridade e na Lei Contra Tortura.
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Questão 27
É CORRETO afirmar que integram o Poder Judiciário brasileiro:
A) Tribunais de Arbitragem e Mediação.
B) Tribunais de Contas.
C) Tribunais de Justiça Desportiva.
D) Tribunais Militares.

Questão 28
Analisando a estrutura do Conselho Nacional de Justiça, é CORRETO afirmar que
A) se compõe de 15 membros.
B) é presidido pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
C) três dos seus membros são advogados.
D) um membro é juiz federal militar.

Questão 29
É CORRETO afirmar que a Lei 9.099/95, dos Juizados Especiais, admite
A) atos processuais no horário noturno.
B) perícias complexas.
C) processos somente com pedido inicial oral.
D) recurso para Corregedoria-geral de Justiça.

Questão 30
Assinale a entidade que a Constituição de 1988 definiu como ―instituição essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos
graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV‖.
A) Ministério Público
B) Ordem dos Advogados do Brasil
C) Advocacia-Geral
D) Defensoria Pública
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Questão 31
Baseado no que dispõe a Constituição de 1988, é INCORRETO afirmar que
A) a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
B) casamento religioso tem efeito civil, sendo gratuitas ambas as celebrações.
C) se entende também, como entidade familiar, a comunidade formada por qualquer dos
pais e seus descendentes.
D) os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo
homem e pela mulher.

Questão 32
Quanto aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, é INCORRETO
afirmar que
A) se constitui em Estado Democrático de Direito.
B) é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal.
C) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si.
D) todo poder emana do povo que o exerce somente de forma direta nos termos da lei.

Questão 33
No estudo da administração pública em face do que determina a Constituição de 1988, é
CORRETO afirmar que
A) a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são princípios que
regem toda a administração pública.
B) a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender ao
interesse público e sua necessidade permanente.
C) a lei reservará percentual nunca inferior a 15% dos cargos e empregos públicos para
as pessoas portadoras de deficiência e os critérios de sua admissão.
D) o prazo de validade do concurso público é de 4 anos, prorrogável uma vez, por igual
período.
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Questão 34
No que se refere à composição e ao funcionamento do Supremo Tribunal Federal, é
INCORRETO afirmar que
A) a escolha do Ministro terá que ser aprovada pela maioria absoluta da Câmara dos
Deputados.
B) é composto de onze Ministros.
C) os Ministros terão que ter entre 35 e 65 anos de idade.
D) os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República.

Questão 35
Com base no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, NÃO é órgão
integrante de seu funcionamento
A) a Corte Superior.
B) a Corregedoria-Geral de Justiça.
C) o Conselho Auditor da Justiça.
D) o Tribunal Pleno.

Questão 36
Considerando o disposto na Constituição da República, é CORRETO afirmar que quem
tem a função de regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira
da magistratura é
A) o Conselho Nacional de Justiça.
B) o Conselho Federal de Educação.
C) a Escola Nacional de Estudos da Magistratura.
D) a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura.
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Questão 37
Com base na Constituição de 1988, analise as seguintes afirmativas.
I.

São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da
legislação especial.

II.

Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e
enfermidade.

III. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente nos
ambulatórios avaliados pelo Estado.
A análise permite concluir que
A) apenas a afirmativa I está correta.
B) apenas a afirmativa III está correta.
C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

Questão 38
É CORRETO afirmar que compete ao Tribunal de Justiça dos Estados, julgar
originariamente, nos crimes comuns,
A) o Governador do Estado.
B) os membros do Tribunal de Contas dos Estados.
C) os Promotores de Justiça.
D) os vereadores dos respectivos Estados.
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 Atos de Ofício
Questão 39
Sobre as regras de nomeação de curador especial e advogado dativo, assinale a
afirmativa CORRETA.
A) O réu preso, o incapaz sem representante legal e o consumidor hipossuficiente têm
direito ao curador especial.
B) Não serão presumidos verdadeiros os fatos não impugnados, especificamente em
relação ao advogado dativo e ao curador especial.
C) Apenas ao réu revel, citado por edital, e ao absolutamente incapaz serão nomeados
advogados dativos.
D) Em regra, o condomínio faz jus à nomeação de curador especial.

Questão 40
Sobre o rito sumário, segundo o Código de Processo Civil, é CORRETO afirmar que
A) o rito sumário deverá ser observado nas ações de cobrança de quaisquer quantias
devidas ao condomínio.
B) a falta de apresentação de rol de testemunhas na petição inicial não implica
preclusão.
C) a contestação deverá ser apresentada necessariamente em petição escrita, no prazo
de 15 dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos.
D) a impugnação ao valor da causa deverá ser decidida na audiência de conciliação.

Questão 41
Para o procedimento sumário, é (são) INADMISSÍVEL (VEIS)
A) a produção de prova pericial.
B) ser ré a Fazenda Pública.
C) na contestação, o réu formular pedido em seu favor.
D) as causas que versem sobre estado e capacidade das pessoas.
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Questão 42
Considerando as disposições da Lei n. 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis), é
CORRETO afirmar
A) que a sentença ilíquida proferida em sede de Juizado Especial deverá ser executada,
mediante arbitramento, nos próprios autos.
B) que, caso o Autor deixe de comparecer a quaisquer das audiências, o processo será
extinto, sem resolução de mérito.
C) que o pedido contraposto deverá ser apresentado em peça autônoma.
D) que o prazo de recurso será interrompido, caso sejam opostos embargos de
declaração contra a sentença.

Questão 43
Considerando-se o que estabelece o Provimento n. 161/CGJ/2006, que codifica os atos
normativos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, sobre o
protocolo e distribuição de petições, assinale a afirmativa CORRETA.
A) As regras aplicáveis ao protocolo de petições estendem-se às petições iniciais,
comunicações de flagrantes, inquéritos policiais, precatórias e quaisquer outros
documentos que demandem prévia distribuição para as Varas do Foro.
B) É vedado o cancelamento de registro de protocolo.
C) As petições, ofícios e documentos recebidos por fac-símile não se submetem ao
registro de protocolo.
D) As petições apresentadas ao Protocolo Geral devem mencionar, com destaque, o
nome e prenome completos das partes, sem qualquer tipo de abreviação, estado civil,
profissão, o número do registro do CPF, o número da Carteira de Identidade ou
qualquer outro documento válido como prova de identidade no território nacional,
tratando-se de pessoa natural, ou o número do registro no CNPJ, tratando-se de
pessoa jurídica, e o domicílio e a residência do autor e do réu, contendo o Código de
Endereço Postal - CEP.
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Questão 44
Sobre a citação no processo de conhecimento, é INCORRETO afirmar
A) que, após a citação, é permitido ao autor aditar o pedido inicial, mediante
consentimento do réu.
B) que, em caso de denunciação da lide, ordenada a citação, ficará suspenso o
processo.
C) que a citação poderá realizar-se, excepcionalmente, em domingos e feriados.
D) que a falta de citação não pode ser suprida pelo simples comparecimento espontâneo
do réu.

Questão 45
Ressalvada a hipótese de perecimento de direito, será feita a citação
A) de quem estiver assistindo a qualquer culto religioso.
B) do filho, no dia do falecimento do seu pai e nos 7 dias seguintes.
C) do militar, em serviço ativo.
D) dos noivos, nos 3 primeiros dias das bodas.

Questão 46
Segundo o Código de Processo Civil, no procedimento comum, são requisitos da petição
inicial, EXCETO
A) valor da causa e juízo ou tribunal a que é dirigida e pedido.
B) requerimento de citação, fato e fundamentos jurídicos do pedido e provas que se
pretende produzir.
C) nomes, prenomes, estado civil, profissão e domicílio das partes.
D) rol de testemunhas, quesitos e assistente técnico.
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Questão 47
A respeito da produção de provas, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Uma parte apenas poderá requerer o depoimento pessoal da outra parte.
B) Quando ambas as partes requerem a produção de prova pericial, deverão arcar
igualmente com a antecipação dos honorários do perito.
C) Em regra, os fatos alegados na petição inicial e não especificamente impugnados pelo
réu, presumir-se-ão verdadeiros, sem necessidade de dilação probatória.
D) O juiz indeferirá a prova pericial, se for desnecessária, em vista das outras provas
produzidas.

Questão 48
Assinale o que NÃO é permitido alegar em contestação.
A) Incompetência relativa.
B) Litispendência e coisa julgada.
C) Prescrição e decadência.
D) Nulidade de citação.

Questão 49
Sobre o saneamento do processo, de acordo com o Código de Processo Civil, assinale a
afirmativa INCORRETA.
A) É realizado mediante despacho ordinatório.
B) É o momento processual para designar audiência de instrução e julgamento, se
necessário.
C) É decisão que desafia agravo de instrumento.
D) É o momento processual para fixação dos pontos controvertidos da lide.

Questão 50
Sobre a revelia, assinale a afirmativa CORRETA.
A) É a pena aplicada à parte que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso.
B) É o efeito da citação inválida.
C) Decorre da ausência de apresentação de defesa pelo réu citado.
D) Implica procedência dos pedidos iniciais.
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Questão 51
Assinale os atos judiciais previstos no Código de Processo Civil.
A) Despacho ordinatório, sentença e parecer.
B) Despacho, decisão interlocutória, sentença e acórdão.
C) Despacho de mero expediente, contradita e acórdão.
D) Conclusão dos autos, sentença de mérito e acórdão.

Questão 52
Segundo o Código de Processo Civil, correm em segredo de justiça os seguintes
processos, EXCETO
A) os eleitorais.
B) aqueles em que o interesse público exigir.
C) aqueles que digam respeito a casamento, separação e divórcio.
D) aqueles que digam respeito a casamento, filiação e alimentos.
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Questão 53
Considerando as disposições do Código de Processo Civil sobre nulidades, analise as
seguintes afirmativas.
I.

Comparecendo o réu apenas para arguir a nulidade e sendo essa decretada,
considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da
decisão.

II.

Sendo obrigatória a intervenção do Ministério Público, a ausência da sua intimação
implicará nulidade do processo.

III. A nulidade de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão não pode ser
declarada de ofício do juiz, mas dependerá de provocação das partes.
IV. A alegação de nulidade relativa dos atos não está sujeita à preclusão, podendo ser
suscitada em qualquer fase do processo.
A análise permite concluir que
A) apenas as afirmativas I e IV são corretas.
B) apenas as afirmativas II e IV são corretas.
C) apenas a afirmativa III é incorreta.
D) apenas as afirmativas III e IV são incorretas.

Questão 54
Considerando as regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil, é
INCORRETO afirmar
A) que as partes podem, de comum acordo, reduzir ou prorrogar prazos dilatórios.
B) que é defeso às partes, ainda que de comum acordo, reduzir ou prorrogar os prazos
peremptórios.
C) que, em regra, computam-se os prazos incluindo o dia do começo e o do vencimento.
D) que, decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o
direito de praticar o ato.
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Questão 55
Considerando o prazo do réu para apresentar resposta, de acordo com o Código de
Processo Civil, é INCORRETO afirmar
A) que o prazo para contestar será em dobro para o Ministério Público e a Fazenda
Pública.
B) que, se houver mais de um réu com diferentes procuradores, o prazo para contestar
será em dobro.
C) que não se interrompe nos feriados.
D) que, quando a citação for por correio, o prazo para contestar corre da data de juntada
aos autos do aviso de recebimento.

Questão 56
Considerando as regras do Código de Processo Civil que tratam das citações e
intimações, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Quando a citação for por edital, o prazo inicia com o fim da dilação assinada pelo juiz.
B) Quando a decisão é publicada em audiência, consideram-se nesta intimados os
advogados.
C) Em regra, far-se-á a citação pelos correios quando frustrada a realização por meio de
oficial.
D) As intimações consideram-se realizadas no primeiro dia útil seguinte, se tiverem
ocorrido em dia que não tenha havido expediente forense.

Questão 57
Considerando a previsão do Código de Processo Civil sobre o cumprimento de sentença,
assinale a afirmativa INCORRETA.
A) É provisória a execução da sentença transitada em julgado e definitiva quando se
tratar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito
devolutivo.
B) Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito
promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação
dessa.
C) Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em
liquidação, não o efetue no prazo de 15 dias, o montante da condenação será
acrescido de multa no percentual de 10%.
D) Do auto de penhora e avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de
seu advogado, ou, na falta desse, o seu representante legal, ou pessoalmente, por
mandado ou por correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15
dias.
24

Questão 58
Considerando as regras aplicáveis às audiências contidas no Código de Processo Civil,
assinale a afirmativa CORRETA.
A) Pode o juiz dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado
não compareceu à audiência.
B) Os pontos controvertidos devem ser fixados na audiência de instrução e julgamento.
C) No caso de morte de um dos advogados, quando já iniciada a audiência, o juiz
designará o prazo de 48 horas, para fins de regularização da representação
processual da parte.
D) Em audiência de instrução e julgamento, as partes devem ser ouvidas após as
testemunhas, antes do perito e assistentes técnicos.

Questão 59
São requisitos da sentença, de acordo com o Código de Processo Civil, EXCETO
A) os fundamentos.
B) o dispositivo, no qual o juiz analisará as questões de fato e de direito.
C) o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões que as partes lhe submeterem.
D) o relatório, que conterá os nomes das partes, a síntese do pedido e da resposta, bem
como o registro das principais ocorrências do processo.

Questão 60
Considerando as regras previstas no Código de Processo Civil sobre sentença, é
INCORRETO afirmar
A) que é defeso ao juiz proferir sentença em favor do autor, de natureza diversa da
pedida.
B) que o juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o
pedido formulado pelo autor.
C) que, obtida a conciliação, esta não se sujeitará a homologação.
D) que, quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao juiz proferir sentença
ilíquida.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

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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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

