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PROVA TIPO 1

Se você, como eu e a grande maioria das pessoas, tem de “conciliar” família
com amigos, trabalho, carreira ou política, é imprescindível determinar, muito
antes das inevitáveis crises, quem (ou o que) você prioriza, coloca em primeiro
lugar. Você não terá de tomar difíceis decisões de lealdade na última hora, pois
a opção já terá sido previamente discutida e emocionalmente internalizada.
Colocar a família em primeiro lugar tem um custo com o qual nem todos
podem arcar. Implica menos dinheiro, fama e projeção social. Muitos de seus
amigos poderão ficar ricos, mais famosos que você e um dia olhá-lo com
desdém. Nessas horas, o consolo é lembrar um velho ditado que define bem por
que priorizar a família vale a pena: “Nenhum sucesso na vida compensa um
fracasso no lar”.
Qual o verdadeiro “sucesso” de ter um filho drogado por falta de atenção,
carinho e tempo para ouvi-lo no dia a dia? De que adianta fazer uma fortuna,
para ter de dividi-la pela metade, num ruinoso divórcio, e pagar pensão à
ex-esposa, para o resto da vida? De que adianta ser um executivo bem sucedido
e depois chorar, se não chega a conhecer os próprios filhos?
(Adapt.de Stephen Kanitz, A família em primeiro lugar. In Veja, 20 fev. 2002, p. 26)

Observação: Cada número indicado entre parênteses refere-se à linha, no texto,
em que se encontra a palavra, expressão ou frase sublinhada.
1. Assinale a alternativa com a ideia que se justifica no
texto.
a) Para o autor, é impossível conciliar família, trabalho,
carreira e política.
b) Priorizar a família implica sacrifícios, porém é mais
importante que fama e riqueza.
c) Não adianta você fazer fortuna, se depois tiver que
pagar pensão a uma ex-esposa, por causa de um
ruinoso divórcio.
d) Quem prioriza a família será um dia olhado com
desdém pelos amigos mais ricos e famosos.
2. O significado de uma palavra depende do contexto em
que ela se encontra. Sabendo isso, assinale a alternativa
em que NÃO HÁ correspondência entre a palavra do
texto e os significados apresentados.
a)
b)
c)
d)

imprescindível (2) = bom, justo
internalizada (5) = interiorizada
desdém (9) = desprezo, pouco caso
ruinoso (14) = prejudicial

3. Assinale a alternativa INCORRETA, quanto à pontuação.
a) As vírgulas da linha 1 isolam uma expressão que se
introduziu entre o sujeito e o predicado.
b) Na linha 3 os parênteses intercalam uma explicação
necessária à compreensão da frase.
c) Com as interrogações (13, 15 e 16) Stephen Kanitz
coopta o leitor para os problemas levantados no texto.
d) Com as aspas da linha 12 o autor ironiza o significado
que a palavra por elas destacada adquire no
contexto; com as das linhas 10-11, ele evidencia uma
citação.
4. Considere os fragmentos abaixo, a respeito de colocação
pronominal.
I. e um dia olhá-lo com desdém (8-9)
II. para ouvi-lo no dia a dia (13)
III. para ter de dividi-la pela metade (14)
Assinale a alternativa INCORRETA.
a) No texto, o pronome do fragmento III refere-se a uma
fortuna.
b) Porque o infinitivo está precedido de preposição, em
III é admissível escrever para ter de a dividir pela
metade.
c) No texto, o pronome do fragmento I refere-se a
carinho.
d) Nos três fragmentos o pronome foi atraído pelo
infinitivo; por isso a ênclise.

5. Assinale a alternativa INCORRETA.
a) A justificativa para o emprego do acento indicador de
crase, em pagar pensão à ex-esposa (14), valeria
também para fazer uma fortuna (13), se uma fosse
substituída por a.
b) Em Implica menos dinheiro, fama e projeção social
(7) o verbo é transitivo direto; assim, é errado
empregá-lo com preposição (Implica em).
c) A regência do verbo lembrar (9) é a mesma de fazer
(13) e conhecer (16).
d) A palavra imprescindível (2) faz o plural como
inevitáveis (3) e a regra de acentuação gráfica é a
mesma para as duas palavras.
6. O significado morfológico de uma palavra pode depender
do contexto em que ela se encontra. Observe o emprego
de menos, nas frases abaixo.
I. Implica menos dinheiro, fama e projeção social. (7)
II. Esqueço tudo, menos os bons momentos passados a
bordo de uma gaiola, no Parnaíba.
III. Há pais que se preocupam menos com os filhos do
que deveriam.
IV. Minha família foi à deslumbrante Ilha de São Pedro,
menos meu avô.
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego
de menos.
a)
b)
c)
d)

Em II é substantivo.
Em IV é preposição.
Em III é advérbio.
Em I é pronome indefinido.

7. Assinale a alternativa gramaticalmente INCORRETA.
a) Mensalmente são enviadas 80.0000 cordas de
caranguejos ao Porto de Tatus.
b) Envio-lhes um ofício e, anexas, informações sobre a
Ilha dos Lençois.
c) Assisti o documentário sobre os catadores de
caranguejos, onde eles seguem de madrugada, de
canoas, para escondidos igarapés.
d) A fim de recolher os caranguejos entre a lama e as
altas raízes dos manguezais, os catadores ali
permanecem o dia todo, camuflados e mergulhados.
8. Assinale a alternativa INCORRETA, em relação a:
”A miscigenação das raças negras, brancas e indígenas
está presente em quase tudo aquilo que define a
identidade cultural do Estado...”
a) Em tudo aquilo que há pronomes; respectivamente,
pessoal, relativo e possessivo.
b) A expressão em destaque deve ficar no singular, uma
vez que há somente uma raça negra, uma branca e
uma indígena; o plural do substantivo raças engloba
as três.
c) Em a identidade cultural do Estado há,
respectivamente, artigo definido, substantivo, adjetivo
e locução adjetiva.
d) O substantivo miscigenação equivale a cruzamento
inter-racial.
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9. Observe as frases abaixo.

16. O que são RSS Feeds?

Visitamos a pequena Carutapera, na divisa com o Pará,
onde encontramos mulheres que retiravam toda a carne
de montes de caranguejos. Elas recebem R$1,00 por
quilo de carne. Cada caranguejo é vendido nas praias de
Fortaleza (Ceará) a R1,50 ou R$ 2,00 a unidade.
Pode-se transformar as duas frases sublinhadas em um
único período, imprimindo-lhes uma ideia concessiva,
com as seguintes alterações (e substituição do ponto
entre elas):
a)
b)
c)
d)

embora cada caranguejo seja vendido
a fim de que cada caranguejo seja vendido
se cada caranguejo for vendido
porque cada caranguejo será vendido

“Quem gosta de um aperitivo antes de sentar à mesa,
pode experimentar, com moderação, a tiquira,
aguardente de origem indígena à base de mandioca.”
II. Quem gosta de um aperitivo, antes de sentar à mesa
pode experimentar, com moderação, a tiquira,
aguardente de origem indígena à base de mandioca.
I.

Assinale a alternativa INCORRETA, em relação a elas.
a) Em I e II a vírgula depois de tiquira é obrigatória,
porque separa esse substantivo de seu aposto:
aguardente de origem indígena à base de mandioca.
b) Nas duas frases não haveria diferença de sentido, se
fosse escrito sentar na mesa.
c) Em I, somente pode experimentar tiquira quem gosta
de um aperitivo antes de sentar à mesa.
d) Em II, pode experimentar tiquira quem sempre
aprecia um aperitivo; goste de fazê-lo antes ou depois
de sentar à mesa.
11. O número HEXADECIMAL “A1F” equivale, em DECIMAL,
a:
2590
2801
2591
2800

12. São Sistemas Operacionais utilizados em computadores
pessoais todos os seguintes, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Windows XP
MacOS
FreeBSD
Symbian

explorer
dos
shell
cmd

14. As quebras de seção são usadas para criar alterações de
layout ou formatação em uma parte do documento. Elas
são a única forma de alterar os seguintes formatos de
seções específicas, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Alinhamento horizontal de um texto em uma página.
Fonte do papel para uma impressora.
Bordas da página.
Tamanho ou orientação do papel.

15. Este serviço é como uma barreira que verifica informações
(freqüentemente denominada tráfego) vindas da Internet
ou de uma rede e, em seguida, joga essas informações
fora ou permite que elas passem pelo computador,
dependendo das suas configurações. Esta frase se refere
ao serviço de:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

25
21
443
110

18. Também conhecido como "Mirroring" ou "Espelhamento",
este tipo de RAID funciona adicionando HDs paralelos aos
HDs principais existentes no computador. O tipo de RAID
a que se está referindo é o:
a)
b)
c)
d)

RAID 4
RAID 0
RAID 5
RAID 1

19. No Microsoft Windows XP, quando se deseja criar um
compartilhamento de uma unidade de disco ou pasta que
não se quer que fique visível a outros usuários, deverá ser
adicionado ao final do nome do compartilhamento um
caractere especial que é o:
a)
b)
c)
d)

@
#
$
*

20. Em uma estrutura básica de banco de dados, o conjunto
de dados referentes a uma entidade em uma mesma
tabela recebe o nome de:
a)
b)
c)
d)

13. Para que se possa executar uma janela de prompt de
comando no Microsoft Windows XP, qual comando deverá
ser digitado no menu executar do menu iniciar:
a)
b)
c)
d)

a) É um serviço que geralmente usado em sites de
notícias e blogs para distribuir automaticamente
textos, mas também servem para distribuir outros
tipos de conteúdo digital como imagens, arquivos de
áudio e vídeo.
b) São e-mails não solicitados, que geralmente são
enviados para um grande número de pessoas.
c) São computadores de usuários finais que foram
comprometidos por códigos maliciosos em geral,
como worms, bots, vírus e cavalos de tróia.
d) É um computador que funciona como um
intermediário entre um navegador da Web (como o
Internet Explorer) e a Internet.
17. A porta TCP padrão para o serviço de recebimento de
emails através do protocolo POP3 é a:

10. Observe as duas afirmações abaixo.

a)
b)
c)
d)

PROVA TIPO 1

Base
Registro
Arquivo
Campo

21. Uma pessoal aplicou x reais rendendo uma taxa de juros
compostos de 5% ao mês, com capitalização mensal.
Após 2 meses, o valor do montante gerado é igual a
R$47.407,50. Podemos dizer que o capital inicial aplicado
(x) é igual a:
a)
b)
c)
d)

R$ 44.000,00
R$ 42.000,00
R$ 42.666,75
R$ 43.000,00

22. Para o consumo de um certo suco concentrado é
necessário diluí-lo em água na proporção de 1:3
(proporção de suco para água). Sabendo que foram
comprados 7 litros deste suco, quantos litros serão obtidos
após a diluição destes 7 litros em água, na proporção
recomendada?
a)
b)
c)
d)

35
21
24
28

Antivírus.
Windows Update.
Firewall.
Phising.
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23. Vinte homens asfaltam 10 km de estrada em 6 dias. Em
quantos dias 30 homens asfaltaram 30km de estrada?
a)
b)
c)
d)

10
9
12
15

a)
b)
c)
d)

15 km/h
20 km/h
25 km/h
10 km/h

25. Uma construtora recebe um carregamento de 45.000
quilos de ferro para ser distribuído entre suas três obras,
proporcionalmente ao valor total orçado de cada obra. Se
a obra A está orçada em R$ 3.000.000,00, a obra B em
R$ 15.000.000,00 e a obra C em R$ 57.000.000,00
quantos quilos de ferro a obra B vai receber?
a)
b)
c)
d)

10.800 quilos
34.200 quilos
12.000 quilos
9.000 quilos

R$ 9.000,00
R$ 7.500,00
R$ 12.000,00
R$ 6.000,00

27. Usando moedas nos valores de 1, 5, 10, 25 e 50
centavos, seja x o menor número de moedas necessário
para pagar uma conta de 84 centavos e y o menor número
de moedas necessário para pagar uma conta de 89
centavos. Então x – y é igual a:
a)
b)
c)
d)

31. Acerca do Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão (LC n. 014/1991), assinale a
alternativa correta:
a) pode a autoridade pública competente negar-se a
prestar auxílio da Força Pública solicitado pelo Juiz
de Direito membro do Poder Judiciário do Maranhão,
notadamente quando entender injusta a decisão.
b) no exame dos atos oriundos do Poder Executivo,
poderá o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato
administrativo,
analisando,
por
exemplo,
a
conveniência e oportunidade.
c) o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão é
composto de seis Câmaras isoladas, sendo três
cíveis e três criminais.
d) compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar,
originariamente, os conflitos de jurisdição entre
Magistrados de entrância, inclusive os da Justiça
Militar.

a) cabe ao Tribunal de Justiça processar e julgar
mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz
de Direito dos Juizados Especiais.
b) na hipótese de existir na Comarca mais de um
Juizado Especial com a mesma competência, o
Tribunal de Justiça apenas pode fixar as respectivas
áreas territoriais por meio de lei.
c) cada unidade jurisdicional dos Juizados Especiais
contará com um secretário, dois oficiais de justiça e
os demais funcionários necessários para seu
funcionamento.
d) a Justiça Militar Estadual será exercida, no segundo
grau de jurisdição, pelo Tribunal de Justiça e pelos
Conselhos da Justiça Militar.
33. Assinale a alternativa INCORRETA, no que concerne ao
Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão (LC n. 14/1991):

1
-1
0
2

28. Três amigas, Ana, Paula e Roberta, moram juntas em um
apartamento. Porém Ana só fica no apartamento nos
finais de semana, pois durante a semana ela fica com os
pais. Considerando que um mês tem 30 dias, 4 fins de
semana e que as amigas querem dividir as despesas de
R$ 720,00 proporcionalmente ao tempo em que cada uma
fica no apartamento, quanto Paula deve pagar
mensalmente?
a)
b)
c)
d)

20%
17,50%
15%
25%

32. Assinale a alternativa correta acerca do Código de Divisão
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão
(LC n. 14/1991):

26. A terça parte de um capital é aplicada a taxa de juro
simples de 1% ao mês. O restante é aplicado a taxa de
juro simples de 0,5% ao mês. Se ao fim de 9 meses, o
juro total obtido é igual a R$ 540,00 podemos afirmar que
o capital inicial era:
a)
b)
c)
d)

30. Um carro foi vendido por R$ 14.850,00 com lucro de 10%,
em seguida foi revendido por R$16.200,00. O lucro total
das duas transações representa, sobre o custo inicial do
carro um percentual de:
a)
b)
c)
d)

24. Um homem deve cruzar a pé uma ponte para trens. Após
ter caminhado ¾ do comprimento da ponte ele vê a sua
frente um trem vindo em sua direção a uma velocidade de
40 km/h. Correndo tanto para frente quanto para trás, com
a mesma velocidade, ele consegue escapar no último
instante antes de ser esmagado pelo trem. Com que
velocidade ele deve correr?

PROVA TIPO 1

R$ 328,00
R$ 198,00
R$ 302,00
R$ 264,00

a) em nenhuma hipótese o Oficial de Justiça exercerá
funções estranhas às atribuições do cargo, tais como
auxiliar os serviços da secretaria da vara, mesmo
quando não estiver realizando diligências.
b) após ter tomado a posse do cargo, a autoridade
judiciária terá trinta dias para entrar em exercício, sob
pena de restar considerado sem efeito o seu ato de
nomeação, salvo doença comprovada.
c) compete à Secretaria de vara e ao seu secretário,
expedir mandados, ofícios, cartas precatórias, cartas
rogatórias e outros expedientes determinados pelo
juiz da vara.
d) compete ao Meirinho entregar à secretaria da vara,
sob pena de responsabilidade, no prazo de vinte e
quatro horas, os mandados cumpridos.

29. Em uma festa com 150 pessoas, 7 10 delas bebem vinho,
4

5 bebem cerveja e

x

y bebem refrigerante. Sabendo

que no mínimo 60 pessoas bebem de todas as três
bebidas x y é igual a:
a)

2

b)
c)

1
10
3
10

d)

4

10

10

34. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) o território do Estado, para os efeitos da
administração da Justiça Comum, divide-se em
comarcas, termos judiciários e zonas judiciárias.
b) são de entrância intermediária as comarcas com mais
de um juiz.
c) um dos requisitos para a criação de comarca será a
presença de vinte mil eleitores no termo judiciário que
servirá de sede.
d) o Conselho da Justiça Militar constitui órgão do Poder
Judiciário Estadual.
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35. Assinale a alternativa INCORRETA, quanto ao Oficial de
Justiça:
a) as férias e licenças, salvo para tratamento de saúde,
serão comunicadas à secretaria da vara pelo oficial
de justiça, com antecedência mínima de dez dias,
para o fim de suspender a distribuição de mandados,
a partir do décimo dia anterior ao previsto para o seu
afastamento e até o dia imediatamente anterior ao
início de suas férias ou licenças, devendo o oficial de
justiça restituir, devidamente cumpridos, todos os
mandados que lhe foram entregues ou justificar a
impossibilidade de tê-los cumprido.
b) pode o Oficial de Justiça entregar mandado para ser
cumprido por preposto, desde que este também
exerça idêntico cargo no Poder Judiciário Estadual.
c) nas comarcas de 1ª, 2ª e 3ª entrâncias e nos juizados
especiais, inclusive os da capital, o oficial de justiça
exercerá as funções de avaliador judicial, incumbindolhe avaliar bens de qualquer natureza e elaborar os
respectivos laudos.
d) compete-lhe exercer a função de porteiro de auditório,
quando designado pelo juiz, exceto se estiver lotado
na Central de Cumprimento de Mandados, caso em
que tal função será exercida pelo secretário judicial.
36. Julgue as seguintes proposições acerca dos serventuários
e funcionários da Justiça:
I.

o Oficial de Justiça é denominado serventuário
judicial, distinguindo-se de outros funcionários do
Poder Judiciário, notadamente porque a prática de
seus atos exige fé-pública.
II. a estabilidade dos servidores do Poder Judiciário, a
exemplo do que ocorre com os Juízes de Direito, será
adquirida depois de dois anos de efetivo exercício,
após avaliação por comissão designada pelo
Presidente do Tribunal.
III. todos os direitos e deveres dos servidores do Poder
Judiciário só serão considerados a partir da data da
posse.
IV. será exonerado o servidor que tenha tomado posse
em cargo efetivo, mas não tenha entrado em
exercício dentro do prazo de trinta dias,
improrrogáveis, contados a partir da data da posse.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

estão corretas as proposições I, II, III e IV.
estão corretas as proposições I, II e IV.
estão corretas as proposições I e IV.
estão corretas as proposições II e III.

37. Assinale a alternativa correta:
a) Os proventos dos aposentados poderão, em certas
circunstâncias, ultrapassar os vencimentos do mesmo
cargo ou equivalente dos servidores ativos.
b) São consideradas prorrogações as licenças em que,
entre uma e outra, não transcorram, pelo menos, três
dias úteis, com o respectivo comparecimento do
funcionário ao serviço.
c) Será
concedida
licença
à
gestante,
sem
remuneração, por cento e oitenta dias consecutivos.
d) Pode o servidor da Justiça emitir críticas
depreciativas a respeito de Tribunal, desde que seja
direcionada a órgão de outra unidade da Federação.
38. Aponte a falta que NÃO CONSTITUI motivo para a
aplicação da pena de suspensão aos servidores do Poder
Judiciário:
a) portar-se com notória e reiterada incontinência
pública ou privada.
b) não remeter, diariamente, para a publicação no Diário
da Justiça os resumos dos despachos e sentenças
dos juízes e das decisões e acórdãos do Tribunal, de
suas Câmaras e dos relatores.
c) operar com negligência no cumprimento dos deveres
do cargo, salvo reiteração continuada da falta.
d) insultar ou criticar superior hierárquico, dentro ou fora
das funções, mas em razão delas.
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39. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) a transgressão à proibição legal, acompanhada de
má-fé ou dolo, constitui justo motivo para a demissão
do servidor do Poder Judiciário.
b) será aplicada a pena de suspensão ao oficial de
justiça que não cumprir, no tempo e forma
estabelecidos na lei, os mandados judiciais que lhe
forem entregues, ou desatender às ordens e
instruções da autoridade judiciária a que estiver
subordinado.
c) os juízes de direito podem aplicar pena de demissão,
quando configurado o justo motivo.
d) as penalidades de advertência e repreensão terão
seus registros cancelados após o decurso de dois
anos de efetivo exercício; e a de suspensão, após o
decurso de quatro anos de efetivo exercício, se o
servidor não houver, nesse período, praticado nova
infração disciplinar.
40. Assinale a alternativa correta:
a) o Adicional de Qualificação será devido ao servidor
aposentado que tenha concluído curso de pósgraduação em sentido amplo ou estrito após a data
da inativação.
b) o Adicional de Qualificação não constitui salário de
contribuição para efeitos da seguridade social dos
servidores do Estado.
c) promoção é a elevação do servidor de uma classe
para a padrão inicial de outra classe, imediatamente
superior dentro da mesma carreira, mediante
avaliação de desempenho, observado o interstício
mínimo de 1 (um) ano de efetivo exercício no cargo
em relação à progressão imediatamente anterior.
d) o servidor custeará o vale-transporte com 1% (um por
cento) de seu vencimento-base, cabendo ao Poder
Judiciário cobrir o excedente entre esse percentual e
sua despesa mensal com transporte.
41. Assinale a alternativa correta:
a) O credor deve requerer a citação do devedor, seja
para a execução de sentença, seja para a de título
extrajudicial, sendo vedada ao juiz determiná-la de
ofício.
b) A alienação de bem aforado ou gravado por hipoteca
será anulável em relação ao credor hipotecário que
não houver sido intimado, por meio de ação própria
(pauliana).
c) Na execução, a penhora de bens interrompe a
prescrição.
d) O credor adquire, pela penhora, o direito de
preferência sobre os bens penhorados.
42. Assinale a alternativa correta:
a) O oficial de justiça recebe duas vias do mandado de
execução, devendo utilizar a primeira para efetuar a
citação e a segunda para a penhora e avaliação.
b) O oficial de justiça recebe três vias do mandado de
execução, devendo utilizar a primeira para efetuar a
citação, a segunda para a penhora e a terceira para a
avaliação.
c) O oficial de justiça recebe uma via do mandado de
execução, devendo utilizá-la para efetuar a citação e
a penhora.
d) O oficial de justiça recebe duas vias do mandado de
execução, devendo utilizar a primeira para efetuar a
citação e a segunda para a penhora, sem realizar
avaliação.
43. Assinale a alternativa correta:
a) Lanchas e iates devem são preferenciais em relação
a automóveis, para fins de penhora.
b) Quotas
de
sociedades
são
absolutamente
impenhoráveis.
c) Os bens imóveis são preferenciais em relação aos
bens móveis em geral, para fins de penhora.
d) Se a penhora recair sobre imóvel, deve o cônjuge do
executado ser dela intimado, também.
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44. Assinale a alternativa correta:
a) Realizado o arresto na execução, o credor tem o
prazo de 30 (trinta) dias para promover a ação
cautelar própria, sob pena de cessação da eficácia do
arresto e condenação em perdas e danos.
b) A conversão do arresto em penhora depende de
citação do devedor por edital, requerida pelo credor e
falta de pagamento no prazo de 3 (três) dias findo o
do edital.
c) Feito o arresto na execução deve o oficial de justiça,
de imediato, certificar o fato no mandado e devolvê-lo
ao cartório.
d) Quando o oficial de justiça não encontrar bens
passíveis de penhora, deve proceder ao arresto sobre
os outros que encontrar.

PROVA TIPO 1

49. Assinale a alternativa correta:
a) Os termos de juntada, vista, conclusão e outros
semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas
pelo oficial de justiça.
b) Os atos processuais não podem ser realizados fora
da sede do juízo.
c) Os domingos não são considerados como feriados
para efeito forense.
d) Cabe ao oficial de justiça fazer pessoalmente as
citações, prisões, penhoras, arrestos e mais
diligências próprias do seu ofício, certificando no
mandado o ocorrido, com menção de lugar, dia e
hora.
50. Assinale a alternativa correta:

45. Assinale a alternativa correta:
a) A penhora de bens imóveis é ato exclusivo do oficial
de justiça.
b) Em caso de resistência do devedor, que não permita
a entrada do oficial de justiça em sua casa, deve este
providenciar imediato arrombamento para o que é
desnecessária autorização específica, na execução,
dada sua fé pública.
c) A penhora deve recair sobre bens suficientes a cobrir
o valor da dívida exeqüenda devidamente atualizada,
acrescida de juros, custas processuais e dos
honorários advocatícios.
d) Deve
ser
lavrado
um
auto,
apenas,
independentemente de quantas penhoras forem
realizadas pelo oficial de justiça no mesmo dia.
46. Assinale a alternativa correta:
a) Se o bem a ser penhorado estiver sob guarda de
terceiro, deve o oficial suspender o cumprimento da
ordem, certificando o fato no mandado e devolvendoo ao cartório.
b) O auto de penhora deve conter ao menos a descrição
do bem, dispensados outros requisitos quando o bem
for de pequeno valor.
c) Feita a penhora, deve o oficial de justiça remover o
bem e depositá-lo com outrem que não o executado,
salvo que o bem seja de difícil remoção ou ainda que
o exeqüente consinta em que o devedor fique como
depositário.
d) A penhora se consolida pela apreensão do bem,
independentemente do depósito, que constitui etapa
posterior e eventual.

a) Os atos processuais são realizados nos dias úteis,
das 8 (oito) às 19 (dezenove) horas.
b) Segundo a legislação processual civil, a diligência do
oficial de justiça, sempre que possível, realizar-se-á
na presença de duas testemunhas.
c) O uso do vernáculo não é obrigatório em todos os
atos e termos do processo.
d) Às partes, aos advogados, aos órgãos do Ministério
Público, aos peritos e às testemunhas é facultado
rubricar as folhas correspondentes aos atos em que
intervieram.
51. Assinale a alternativa correta:
a) Somente o autor pode ser beneficiário de justiça
gratuita.
b) A capacidade processual é uma condição para o
exercício do direito de ação.
c) As despesas de atos determinados pelo juiz ou
requeridos pelo Ministério Público devem ser pagas
pelo réu.
d) A legitimação processual pode ser ordinária ou
extraordinária.
52. Assinale a alternativa correta:
a) A procuração é um requisito formal de validade do
processo.
b) Os honorários advocatícios sucumbenciais nas ações
meramente declaratórias são fixados em um
percentual do valor da causa.
c) As custas processuais iniciais tendem a ser
reembolsadas pelo réu.
d) Os procedimentos comuns podem ser ordinários ou
especiais.

47. Assinale a alternativa correta:
a) Quando a penhora recair sobre dívidas de prestações
periódicas, o credor somente poderá levantá-las
quando todas tiverem sido pagas, sendo vedado o
levantamento fracionado.
b) A penhora em crédito representada por cheque se faz
mediante a apreensão do título.
c) A penhora no rosto dos autos depende de
autorização em sentença.
d) A penhora em crédito não representado por título
somente se opera pela publicação de editais na
imprensa oficial e na imprensa comum.

53. Assinale a alternativa correta:
a) O direito de ação decorre da existência do direito
material.
b) Não há dispositivo legal que possibilite ao juiz iniciar
processos.
c) Legitimação extraordinária e substituição processual
são institutos processuais distintos.
d) Existem cinco espécies de direito de ação segundo a
natureza do pedido, e consequentemente, do
provimento jurisdicional gerado por meio do processo:
declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental
e execução lato sensu.

48. Assinale a alternativa correta:
a) Incumbe ao oficial de justiça redigir em forma legal,
os ofícios, mandados, cartas precatórias e mais atos
que pertencem ao seu ofício.
b) O juiz não pode nomear prepostos por indicação do
depositário ou do administrador de bens penhorados
ou arrestados.
c) O oficial de justiça é civilmente responsável apenas
quando pratica ato nulo eivado de dolo.
d) Incumbe ao oficial de justiça estar presente às
audiências e coadjuvar o juiz na manutenção da
ordem.

54. Assinale a alternativa correta:
a) A procuração e o contrato de mandato judicial
constituem pressupostos processuais positivos de
eficácia do processo.
b) A procuração é a prova do contrato de mandato
judicial.
c) Ao réu revel citado por edital ou pelo correio será
nomeado curador especial.
d) As hipóteses legalmente previstas de litigância de
má-fé são exaustivas, não havendo outras hipóteses
também decorrentes do desrespeito ao dever de boafé processual.
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55. Assinale a alternativa correta.
a) Na falta ou nulidade de pacto antenupcial, o regime
legal será o da comunhão universal de bens.
b) O juiz pode recusar a homologação e não decretar a
separação judicial consensual se apurar que a
convenção não preserva suficientemente os
interesses dos filhos ou de um dos cônjuges.
c) Parentesco na linha reta vai até o quarto grau.
d) Parentesco em linha colateral é aquele em que as
pessoas descendem umas das outras.
56. Assinale a alternativa correta:
a) O divórcio não permite novo casamento.
b) A conversão da separação judicial em divórcio se da,
após 02 (dois) anos do transito em julgado da
sentença da separação judicial.
c) Entende-se por matrimônio a união permanente entre
o homem e a mulher, de acordo com a lei, a fim de se
reproduzirem, de se ajudarem mutuamente e de
criarem os seus filhos.
d) Para ser decretado o divórcio direto, o casal tem que
estar separado de fato pelo período de 02 (dois) anos
ou mais.
57. Assinale a alternativa correta:
a) Não cessara, para os menores, a incapacidade pelo
casamento.
b) A validade do negócio jurídico requerer apenas
agente capaz.
c) Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde,
alternativamente, viva, considerar-se-á domicílio seu
qualquer delas.
d) São incapazes, relativamente a certos atos, ou a
maneira de os exercer os maiores de 16 anos.
58. Assinale a alternativa correta:
a) Posse e propriedade trazem sentidos próprios e
inconfundíveis: a posse é poder de direito; a
propriedade, o poder de fato.
b) Não constituem atos ilícitos os praticados em legítima
defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido.
c) A prescrição corre para qualquer pessoa.
d) A posse não transmite aos herdeiros ou legatários do
possuidor com os mesmos caracteres.
59. Assinale a alternativa correta:
a) Não há solidariedade, quando na mesma obrigação
concorre mais de um credor, ou mais de um devedor,
cada um com direito, ou obrigado, à vida toda.
b) O distrato não se faz pela mesma forma exigida para
o contrato.
c) Um contrato não pode ser feito por três pessoas,
somente por duas.
d) O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor
da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem
quer que injustamente a possua ou detenha.
60. Assinale a alternativa correta:
a) A interrupção da prescrição poderá ocorrer várias
vezes.
b) No Brasil o regime da Comunhão Universal de bens é
o regime legal.
c) Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes,
antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o
implemento da do outro.
d) O parentesco por afinidade limita-se aos ascendente,
descendentes, aos irmãos e aos tios do conjugue ou
do companheiro.

Planejamento e Execução IESES

PROVA TIPO 1

61. De acordo com o Código Penal, pode-se afirmar que:
a) Admite-se a figura do aborto necessário quando a
gestante está apenas com problemas de saúde.
b) Maria, cirurgiã cardiovascular, ao realizar uma
intervenção cirúrgica em Pedrinho, de 13 anos, que
sofria de problemas cardíacos, por negligencia, acaba
acarretando sua morte. Diante dos fatos, Maria
responderá por homicídio culposo com causa de
aumento de pena, pois praticou o delito contra menor
de 14 anos.
c) Considera-se crime contra a vida o homicídio, o
infanticídio,
as
formas
de
aborto,
a
instigação/auxílio/induzimento ao suicídio e o
latrocínio.
d) São considerados autores do infanticídio a conduta
da mãe ou do pai que, estando em estado puerperal,
dolosamente, provocam a morte de seu filho
nascente.
62. De acordo com o Código Penal, assinale a assertiva
correta:
a) O crime de maus tratos dispensa que a exposição da
vida ou da saúde da vítima a perigo seja praticado
com o fim de educação, ensino, tratamento ou
custódia.
b) Considera-se lesão corporal de natureza grave a
pratica de ofensa à integridade corporal ou à saúde
que acarrete à vítima incapacidade para as
ocupações habituais por mais de 20 dias.
c) Considera-se violência doméstica se a lesão é
praticada contra ascendente, descendente, irmão,
cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou
tenha convivido, ou ainda, prevalecendo-se o agente
das relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade.
d) O agente que pratica, com o fim de transmitir a
outrem moléstia grave de que está contaminado, ato
capaz de produzir contágio comete o crime de “Perigo
para a vida ou a saúde de outrem”.
63. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa
correta:
a) Pratica o crime de extorsão aquele que constranger
alguém, mediante violência ou grave ameaça a fazer,
tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa,
com intuito de obter para si ou para outrem indevida
vantagem econômica ou moral.
b) É impunível o crime de receptação quando
desconhecido ou isento de pena o autor do crime de
que proveio a coisa.
c) Considera-se crime de furto e puni-se a conduta do
agente que com a intenção de se apoderar, subtrai,
sem emprego de violência ou grave ameaça, o
veículo de seu cônjuge.
d) É causa de aumento de pena para o crime de roubo
quando para praticá-lo o agente mantém a vítima em
seu poder, restringindo sua liberdade.
64. De acordo com o código Penal, assinale a alternativa
correta:
a) Comete o crime de falsidade ideológica aquele que
falsificar no todo ou em parte, atestado ou certidão,
ou alterar o teor de certidão ou de atestado
verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que
habilite alguém a obter cargo público, isenção de
ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer
outra vantagem.
b) O crime de falsidade ideológica é crime contra a
administração Pública, portanto só pode ser praticado
por funcionários públicos, no exercício da função
pública.
c) Aquele que atestar ou certificar falsamente, em razão
de função pública, fato ou circunstancia que habilite
alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de
serviço de caráter público, ou qualquer outra
vantagem pratica o crime de “certidão ou atestado
ideologicamente falso”.
d) Não se considera crime de “falsidade ideológica” a
conduta daquele que omite declaração que devia
constar em documento particular, com a finalidade de
prejudicar direito alheio.
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65. Assina a alternativa correta, de acordo com o Código
Penal:

70. Sobre a organização da pauta no tribunal do Júri, é
correto afirmar, de acordo com Código de Processo Penal:

a) O funcionário Público que concorre para que o bem
móvel particular seja subtraído, em proveito alheio,
valendo-se de facilidade que lhe proporciona a
qualidade de funcionário comete o crime de peculato.
b) No caso de peculato, o agente que repara o dano
antes da sentença irrecorrível terá sua pena reduzida
pela metade.
c) Aquele que se apropriar de dinheiro, que no exercício
do cargo recebeu por erro de outrem comete o crime
de apropriação indébita.
d) O crime de peculato não é punido quando praticado
na forma culposa.

a) Não há ordem de preferência para realização do
tribunal do júri, não havendo qualquer possibilidade
de alteração na ordem dos julgamentos.
b) Dentre acusados presos, não há ordem de
preferência, não importando o tempo em que se
encontrem presos.
c) Terão ordem de preferência para o julgamento pelo
Tribunal do Júri os processos em que haja acusados.
d) Terão ordem de preferência para julgamento pelo
Tribunal do Júri os processos que envolvam
acusados com mais de 60 anos de idade.

66. Aquele que solicita ou recebe, para si ou para outrem,
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou
aceitar promessa de tal vantagem comete o crime de:
a)
b)
c)
d)

corrupção passiva
corrupção ativa
concussão
prevaricação

67. Assinale a alternativa correta, de acordo com o Código
Penal:
a) O diretor de Penitenciaria e/ou agente público que
deixar de cumprir seu dever de vedar ao preso
acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que
permita comunicação com outros presos ou com o
ambiente
externo
comete
o
crime
de
condescendência criminosa.
b) Considera-se funcionário público, para os feitos
penais, quem, embora transitoriamente ou sem
remuneração, exerce cargo, emprego ou função
pública.
c) Não se considera crime, mas mera infração
administrativa, a conduta do funcionário Público que
entre no exercício da função pública antes de
satisfeitas as exigências legais.
d) Constitui difamação punível o conceito desfavorável
emitido por funcionário Público, em apreciação ou
informação que preste no cumprimento do dever de
ofício.
68. Assinale a alternativa correta, de acordo com o Código
Penal:
a) Apenas comete o crime de violação de sigilo funcional
aquele que revela fato de que tem ciência em razão
do cargo e que deveria permanecer em segredo. Já a
facilitação da revelação desta informação sigilosa não
constitui crime.
b) Constitui crime de desacato a conduta do agente que
desobedece a ordem legal de funcionário público.
c) Nos crimes de contrabando ou descaminho, equiparase às atividades comerciais qualquer forma de
comércio irregular ou clandestino de mercadorias
estrangeiras, inclusive o exercício em residências.
d) Não pratica crime o funcionário público que, na
cobrança de tributo devido pelo contribuinte, utiliza-se
de meio vexatório não autorizado por lei. Nestes
casos pratica ato administrativo ilegal.
69. Aquele que solicita ou recebe dinheiro ou qualquer outra
utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do
Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor,
intérprete ou testemunha comete o crime de:
a)
b)
c)
d)

advocacia administrativa
corrupção passiva
tráfico de influência
exploração de prestígio

71. Assinale a alternativa correta, de acordo como Código de
Processo Penal:
a) A intimação da sentença será feita ao defensor
constituído do Réu, quando o Réu não for encontrado
e houver sido expedido mandado de prisão, exceto
quando o crime for afiançável.
b) A Intimação da sentença será feita ao Réu,
pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído,
quando se livrar solto, ou sendo afiançável a infração,
tiver prestado fiança.
c) Não sendo o Réu encontrado para intimação pessoal
da sentença, poderá o oficial de justiça efetuar sua
intimação por hora certa.
d) O Réu será intimado da sentença por edital, quando
não for encontrado, ainda que seu defensor
constituído tenha sido intimado pessoalmente.
72. Assinale a alternativa correta, de acordo com o Código de
Processo Penal:
a) o prazo do edital para intimação da sentença será de
15 (quinze) dias se tiver sido imposta pena privativa
de liberdade por tempo igual ou superior a 1 (um)
ano.
b) o prazo do edital para intimação da sentença será de
60 (sessenta) dias se tiver sido imposta pena privativa
de liberdade por tempo igual ou superior a 1 (um)
ano.
c) o prazo do edital para intimação da sentença será de
90 (noventa) dias se tiver sido imposta pena privativa
de liberdade por tempo igual ou superior a 1 (um)
ano.
d) o prazo do edital para intimação da sentença será de
30 (trinta) dias se tiver sido imposta pena privativa de
liberdade por tempo igual ou superior a 1 (um) ano.
73. Assinale a alternativa Correta, de acordo com o Código de
Processo Penal:
a) Estando o Acusado no estrangeiro em lugar sabido,
será citado mediante carta precatória, suspendendose o curso do prazo de prescrição até seu
cumprimento.
b) A
testemunha
regularmente
intimada
para
comparecer em juízo que não o fizer, ainda que com
motivo justificado, poderá ser conduzida por oficial de
justiça.
c) O Réu não encontrado será citado por edital com
prazo de 15 (quinze) dias.
d) A citação inicial do Réu será feita por mandado, ainda
que o Réu não esteja no território sujeito à jurisdição
do juiz que a houver ordenado.
74. De acordo com o Código de Processo Penal, NÃO é
necessário constar no mandado de intimação:
a) O nome do juiz.
b) A subscrição e assinatura do oficial de justiça.
c) Os sinais característicos do Réu, quando
desconhecido seu nome.
d) A subscrição do escrivão.
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75. Assinale a alternativa correta, de acordo com o Código de
Processo Penal:

79. Assinale a alternativa correta, de acordo com o Código de
Processo Penal:

a) A citação do militar será feita por intermédio do chefe
do respectivo serviço.
b) Ao proceder a citação, quando houver entrega da
contra-fé, não se exige que o oficial de justiça declare
na certidão a sua aceitação. Apenas exige-se a
declaração na certidão de que houve recusa na
entrega da contra-fé.
c) Verificado que o Réu se oculta para não ser citado, o
oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à
citação por edital.
d) Ao proceder a citação do Réu, quando efetuada a
leitura do mandado ao citando pelo oficial de justiça,
dispensa-se a entrega da contra-fé.

a) O juiz, ao pronunciar, deverá declarar o dispositivo
legal em que julgar incurso o acusado e especificar as
circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento
de pena.
b) O juiz, independente de fundamentação, poderá
pronunciar
o
acusado,
se
convencido
da
materialidade do fato.
c) Havendo pronúncia do Acusado, é facultativo ao juiz
manifestar-se sobre a manutenção, revogação ou
substituição da prisão ou medida restritiva da
liberdade anteriormente decretada ao Acusado
pronunciado, visto que com a pronúncia resta
implícita a necessidade de prisão do mesmo.
d) Nos casos em que o juiz fundamente a decisão de
pronuncia do Acusado, ele deverá limitar-se à
indicação da materialidade do fato, sob pena de
nulidade da decisão.

76. Assinale a alternativa correta, de acordo com o Código de
processo Penal:
a) Se houver urgência, a carta precatória, que conterá
em resumo os requisitos legais, poderá ser expedida
por
via
telegráfica,
independentemente
de
reconhecimento de firma do juiz.
b) O edital de citação não poderá mencionar o fim para
que é feita a citação, pois haveria violação a
privacidade e a intimidade que é um direito do
Acusado.
c) O dia designado para o funcionário Público
comparecer em juízo, como acusado, será notificado
a ele e ao chefe de sua repartição.
d) O réu preso não encontrado deverá ser citado por
edital.
77. Assinale a alternativa correta, de acordo com o Código de
Processo Penal:

80. Sobre mandado de captura, assinale a alternativa correta,
de acordo com o Código de Processo Penal:
a) Encontrando-se o internado solto, será expedido
mandado de captura, que será cumprido por oficial de
justiça ou por autoridade policial.
b) Encontrando-se o internado solto, será expedido
mandado de
captura, que será cumprido
exclusivamente por oficial de justiça.
c) Encontrando-se o internado solto, será expedido
mandado de captura, que deverá, obrigatoriamente,
ser cumprido por autoridade policial.
d) Encontrando-se o internado solto, será expedido
mandado de captura, que deverá ser cumprido
conjuntamente por oficial de justiça e pela autoridade
policial.

a) O processo terá completada a sua formação quando
realizada a intimação do Acusado.
b) O processo será suspenso quando o Acusado, citado
ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar
de comparecer sem motivo justificado, ou no caso de
mudança de residência, não comunicar o novo
endereço ao juízo.
c) A intimação do defensor nomeado, quando não
encontrado será feita por edital, com o prazo de 10
dias.
d) Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais
na Comarca, a intimação do defensor constituído, do
advogado do querelante e do assistente far-se-á
diretamente pelo escrivão, por mandado, ou via postal
com comprovante de recebimento, ou por qualquer
outro meio idôneo.
78. Assinale a alternativa correta, de acordo com o Código de
Processo Penal:
a) O juiz, fundamentadamente, impronunciará o
Acusado quando restar demonstrada causa de
isenção de pena ou de exclusão do crime.
b) Não se convencendo sobre a materialidade do fato ou
da existência de indícios suficientes de autoria ou de
participação o juiz, fundamentadamente, absolverá
sumariamente o acusado.
c) O juiz, fundamentadamente, absolverá sumariamente
o Acusado quando o fato não constituir infração
penal.
d) O juiz, fundamentadamente, impronunciará o
Acusado quando provada a inexistência do fato
criminoso.
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