ESTADO DA PARAÍBA – PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6104 - Ingresso por Remoção
1. Quando a escrituração nos Registros Públicos for feita em livros, estes
deverão observar as seguistes regras:
I.

Os números de ordem dos registros não serão interrompidos no
fim de cada livro, mas continuarão, indefinidamente, nos seguintes
da mesma espécie.
II. Considerando a quantidade dos registros o juiz competente poderá
autorizar a diminuição do número de páginas dos livros
respectivos, até a terça parte do consignado nesta lei.
III. No fim de cada livro os números de ordem dos registros serão
interrompidos, iniciando-se nova numeração com a indicação da
espécie registral na capa do livro.
IV. Os livros notariais, nos modelos existentes, em folhas fixas ou
soltas, serão também abertos, numerados, autenticados e
encerrados pelo tabelião, que determinará a respectiva quantidade
a ser utilizada, de acordo com a necessidade do serviço.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

2. De acordo com a Lei Geral dos Registros Públicos, os serviços
concernentes aos Registros Públicos visão dar:
a)
b)
c)
d)

Autenticidade, segurança e eficiência dos fatos jurídicos.
Autenticidade, segurança e eficácia dos fatos jurídicos.
Autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.
Autenticidade, segurança e eficiência dos atos jurídicos.

3. Para fins de registro civil de nascimento, o nome do pai constante da
Declaração de Nascido Vivo:
a) Constitui prova da paternidade.
b) Não constitui prova ou presunção da paternidade, somente
podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado
nos termos da legislação civil vigente.
c) Constitui presunção da paternidade.
d) Constitui suspeição da paternidade.
4. Segundo a Lei dos Registros Públicos, salvo as anotações e as
averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados:
I. A requerimento verbal ou escrito dos interessados.
II. A requerimento do delegado da polícia civil no curso do inquérito
policial.
III. Por ordem judicial.
IV. A requerimento do ministério público, quando a lei autorizar.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.

5. Quanto ao requerimento de certidão de registro civil de nascimento,
pode-se afirmar:
a) Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar
ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido.
b) É ato privativo do titular da certidão.
c) É ato exclusivo do titular da certidão.
d) Os ascendentes em primeiro grau são os únicos que poderão
requerer.
6. Quando a lei criar novo cartório, e enquanto este não for instalado, os
registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu o
desmembramento, não sendo necessário repeti-los no novo ofício.
Porém, no tocante aos registros arquivados é correto afirmar:
a) Será encaminhado ao novo cartório uma cópia de todo o arquivo
do cartório antigo.
b) O arquivo do antigo cartório continuará a pertencer-lhe.
c) O arquivo do antigo cartório será encaminhado ao novo cartório.
d) O arquivo do antigo cartório será inutilizado no prazo de 30 anos
da data da criação do novo cartório.
7. É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório da
residência do optante, ou de seus pais. Porém, se forem residentes no
estrangeiro, far-se-á o registro:
a)
b)
c)
d)
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8. São considerados exemplos de registros realizados no registro civil de
pessoas naturais:
I.
II.
III.
IV.

Os nascimentos, casamentos e óbitos.
As emancipações e instituições de associações sem fins lucrativos.
As interdições e as sentenças declaratórias de ausência.
As opções de nacionalidade.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

9. Os livros de registro serão divididos em três partes:
a) Na parte da esquerda será lançado o número de ordem e na direita
o assento, ficando o centro reservado para as notas, averbações e
retificações.
b) Na parte da direita será lançado o número de ordem e na central o
assento, ficando na da esquerda espaço para as notas,
averbações e retificações.
c) Na parte da esquerda será lançado o número de ordem e na central
o assento, ficando na da direita espaço para as notas, averbações
e retificações.
d) Na parte da frente será lançado o número de ordem sendo em sua
na central o assento, ficando na parte de trás para as notas,
averbações e retificações.
10. Para a Lei dos Registros Públicos no que se refere aos
reconhecidamente pobres:
I.

Estão isentos de pagamento de emolumentos pelas certidões
extraídas pelo cartório de registro civil.
II. O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio
interessado ou a rogo, tratando-se de analfabeto, neste caso,
acompanhada da assinatura de duas testemunhas.
III. Estão isentos de pagamento de emolumentos pelas primeiras vias
das certidões extraídas pelo cartório de registro civil, não se
aplicando essa condição aos demais pedidos, como por exemplo,
a segunda via da certidão de casamento.
IV. É proibida a inserção nas certidões expedidas gratuitamente aos
reconhecidamente pobres de expressões que indiquem condição
de pobreza ou semelhantes.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

11. Os fatos concernentes ao registro civil, que se derem a bordo dos
navios de guerra e mercantes, em viagem, e no exército, em
campanha, serão imediatamente registrados e comunicados em tempo
oportuno, por cópia autêntica, aos respectivos Ministérios, a fim de que,
sejam ordenados os assentamentos, notas ou averbações nos livros
competentes das circunscrições a que se referirem, através do:
a)
b)
c)
d)

Ministério da Defesa.
Ministério da Justiça.
Ministério das Relações Exteriores.
Chefe da Casa Civil.

12. A testemunha para os assentos de registro deve satisfazer às
condições exigidas pela lei civil:
a) Sendo admitido o parente, em qualquer grau, do registrado.
b) Não sendo admitido o parente, em qualquer grau, do registrado.
c) Sendo admitido o parente do registrado de segundo grau em
diante.
d) Sendo admitido o parente do registrado apenas em grau colateral.
13. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a
registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência
dos pais, dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado em até
três meses para os lugares distantes mais de:
a)
b)
c)
d)

Vinte quilômetros da sede do cartório.
Trinta quilômetros da sede do cartório.
Cinquenta quilômetros da sede do cartório.
Quarenta quilômetros da sede do cartório.

Na Embaixada mais próxima da residência.
No Consulado mais próximo da residência.
No Distrito Federal.
Na sede do Ministério das Relações Exteriores.
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14. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por
apelidos públicos notórios, sendo necessário nestes casos:

21. O Estatuto da Cidade prevê em seu texto a ordenação e controle do
uso do solo, como forma de evitar:

a) Um abaixo assinado contendo no mínimo 200 assinaturas de
pessoas civilmente capazes que concordem com a substituição do
prenome do interessado.
b) Sentença judicial de juiz competente.
c) Mera declaração da parte interessada.
d) Sentença judicial de juiz competente, ouvido o Ministério Público.

I. A utilização inadequada dos imóveis urbanos.
II. A poluição e a degradação ambiental.
III. O parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou
inadequados em relação à infraestrutura urbana.
IV. A instalação de empreendimentos ou atividades que possam
funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da
infraestrutura correspondente.

15. Na habilitação para o casamento, se houver apresentação de
impedimento por terceiro, o oficial dará ciência do fato aos nubentes,
para que indiquem prova que pretendam produzir no prazo de:
a)
b)
c)
d)

Três dias.
Cinco dias.
Dez dias.
Quinze dias.

16. O declarante do óbito poderá exigir que conste na certidão de óbito
para fins de facilitação de posteriores encaminhamentos:
I. Número de inscrição do PIS/PASEP.
II. Número de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e o número de benefício previdenciário – NB, no caso de condição
de beneficiário.
III. Número do título de eleitor.
IV. Número e série da carteira de trabalho.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

17. No Registro Civil de Pessoas Jurídicas serão inscritos:
I.

As sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas nas
leis comerciais, salvo as anônimas.
II. Os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou compromissos
das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou
literárias, bem como o das fundações e das associações de
utilidade pública.
III. O ato constitutivo da Sociedade de Advogados.
IV. Os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.

18. Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, quando
apresentados no mesmo dia, os títulos prenotados no Protocolo sob
número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos
apresentados posteriormente, pelo prazo correspondente a, pelo
menos:
a)
b)
c)
d)

Cinco dias úteis.
Dois dias úteis.
Vinte e Quatro horas.
Um dia útil.

19. Dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário,
constantes em matrículas autônomas. A pedido do proprietário passam
a compor uma matricula única, nova e com novo número. No caso
apresentado teremos o movimento registral conhecido como:
a)
b)
c)
d)

Alienação de matrícula.
Substituição única de matricula.
Enfiteuse.
Fusão de matricula.

20. Nos registros decorrentes de processo de parcelamento do solo ou de
incorporação imobiliária, o registrador deverá fornecer o número do
registro ao interessado ou a indicação das pendências a serem
satisfeitas para sua efetivação, no prazo máximo de:
a)
b)
c)
d)

Quinze dias.
Oito dias.
Dez dias.
Sete dias.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

22. De acordo com Estatuto da Cidade na ação judicial de usucapião
especial de imóvel urbano, o rito processual a ser observado será:
a)
b)
c)
d)

O sumário.
O ordinário.
O previsto na lei 9.099/95.
O Rito Especial.

23. A gestão operacional Programa Nacional de Habitação Rural
atualmente está a cargo:
a)
b)
c)
d)

Do Banco do Brasil S/A.
Do Ministério das Cidades.
Da Caixa Econômica Federal-CEF.
Do Ministério da Agricultura.

24. “O conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder
Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores,
usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de
alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais,
melhorias sociais e a valorização ambiental”, legalmente é defino como
o conceito de:
a)
b)
c)
d)

Consórcio imobiliário.
Operação urbana consorciada.
Operação urbana cooperada.
Parceria de gestão municipal urbana.

25. A lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, a qual instituiu o Programa Minha
Casa, Minha Vida considera como imóvel novo a:
a) Unidade habitacional com até 90 (noventa) dias de “habite-se”, ou
documento equivalente, expedido pelo órgão público municipal
competente ou, nos casos de prazo superior, que não tenha sido
habitada ou alienada.
b) Unidade habitacional com até 180 (cento e oitenta) dias de “habitese”, ou documento equivalente, expedido pelo órgão público
municipal competente ou que não tenha sido habitada por mais de
60 (sessenta dias).
c) Unidade habitacional com até um ano de “habite-se”, ou
documento equivalente, expedido pelo órgão público municipal
competente.
d) Unidade habitacional com até 180 (cento e oitenta) dias de “habitese”, ou documento equivalente, expedido pelo órgão público
municipal competente ou, nos casos de prazo superior, que não
tenha sido habitada ou alienada.
26. Todos os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de
registros públicos ou por eles expedidos deverão atender aos
requisitos da:
a) Infraestrutura de Clusters Públicos Brasileira - ICP e à arquitetura
e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico).
b) Infraestrutura de Clusters Públicos Brasileira – ICP e à arquitetura
e-PONG (Padrões de Operação e Normativas de Governo
Eletrônico).
c) Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP e à arquitetura
e-PONG (Padrões de Operação e Normativas de Governo
Eletrônico).
d) Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP e à arquitetura
e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico).
27. E relação à densidade demográfica, para a regularização fundiária de
assentamentos urbanos, será considerada área urbana consolidada
aquela cuja parcela de sua área apresentar valor:
a)
b)
c)
d)

Planejamento e Execução IESES

Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
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28. As águas públicas de uso comum, bem como o seu álveo, pertencem
a União:
I.
II.
III.
IV.

Quando marítimas.
Quando sirvam de limites a dois ou mais municípios.
Quando percorram parte dos territórios de dois ou mais estados.
Quando sirvam de limites entre dois ou mais estados.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

29. Consideram-se águas pluviais, as que procedem imediatamente das
chuvas, sendo que estas pertencem:
a)
b)
c)
d)

Ao dono do prédio onde caírem diretamente.
Ao município.
Ao Estado, como unidade da Federação.
A União Federal.

30. A soma das áreas rurais pertencentes a pessoas estrangeiras, natural
ou jurídica, em relação à área do município onde o imóvel se localiza,
não poderá ultrapassar a:
a)
b)
c)
d)

Um quinto da área do município onde o imóvel se situe.
Metade da área do município onde o imóvel se situe.
Um quarto da área do município onde o imóvel se situe.
Não há restrição ou limite para a soma das áreas rurais
pertencentes a pessoas estrangeiras.

31. Em relação à administração da sociedade limitada renúncia de
administrador torna-se eficaz:
a) Em relação à sociedade, desde o momento em que esta toma
conhecimento da comunicação escrita do renunciante; e, em
relação a terceiros, após a averbação e publicação.
b) Em relação à sociedade e a terceiros após quinze dias da
publicação do ato de averbação da comunicação escrita do
renunciante.
c) Em relação à sociedade e a terceiros no ato de averbação e
publicação da comunicação escrita do renunciante.
d) Em relação à sociedade e a terceiros desde o momento em que
esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante.
32. O administrador não sócio da sociedade limitada designado em ato
separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de
atas da administração, sendo que para que surta seus efeitos legais, o
referido termo deverá ser assinado no prazo máximo de:
a)
b)
c)
d)

Sessenta dias seguintes à designação.
Trinta dias seguintes à designação.
Dez dias seguintes à designação.
Quinze dias seguintes à designação.

33. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma
obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Sobre este
instituto do Código Civil é correto afirmar:
I.

A fiança dar-se-á por escrito, porém admite interpretação
extensiva.
II. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do
devedor ou contra a sua vontade.
III. As dívidas futuras podem ser objeto de fiança; mas o fiador, neste
caso, não será demandado senão depois que se fizer certa e
líquida a obrigação do principal devedor.
IV. As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a
nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva III está correta.
Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
As assertivas I e IV estão corretas.
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35. A lei prevê que no caso de alguém exercer, durante um período de
tempo de modo ininterrupto e sem oposição, posse direta, com
exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e
cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge
ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia
ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O período de tempo a que
se refere o presente caso relatado será de:
a)
b)
c)
d)

Cinco anos.
Dez anos.
Dois anos.
Vinte anos.

36. No caso dos condomínios compete ao síndico:
I. Convocar a assembleia dos condôminos.
II. Realizar o seguro da edificação.
III. Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada
biênio, dando parecer sobre as suas contas.
IV. Dar imediato conhecimento à assembleia da existência de
procedimento judicial ou administrativo, de interesse do
condomínio.
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva III está correta.
As assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas a assertivas I está correta.

37. É correto afirmar que o juiz poderá condenar o litigante de má-fé a:
a) Pagar multa de cinco por cento sobre o valor da causa e a indenizar
a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, dispensada a
sucumbência.
b) Pagar multa não excedente a meio por cento sobre o valor da
causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu,
mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou.
c) Pagar multa de um por cento sobre o valor da causa e a indenizar
a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, dispensada a
sucumbência.
d) Pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa
e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais
os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou.
38. Em matéria civil, as despesas dos atos processuais, efetuados a
requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão
pagas:
a) No final do curso processual pelo vencido.
b) No ato do requerimento pela parte passiva do polo processual.
c) No ato do requerimento pelo próprio Ministério Público ou da
Fazenda Pública.
d) No final do processo pelo Tribunal de Contas do Estado.
39. A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou
particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os
atos do processo, salvo:
a) Unicamente para transigir em audiência de conciliação.
b) Receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do
pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a
ação, receber, dar quitação e firmar compromisso.
c) Receber intimações de atos processuais, confessar, reconhecer a
procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre
que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso.
d) Apenas confessar ou renunciar ao direito sobre que se funda a
ação.
40. Durante a marcha processual civil, quando o Ministério Público não for
intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, o processo será:
a) Anulado.
b) Encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado em questão para
decisão em segunda instância.
c) Arquivado pelo efeito da percepção.
d) Nulo.

34. Será considerado usucapião urbano quando o agente interessado
possuir, como sua uma área urbana, por cinco anos ininterruptamente
e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, desde
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, e
condicionado o tamanho máximo da área urbana usucapível de:
a)
b)
c)
d)

Duzentos e cinquenta metros quadrados.
Duzentos e vinte e cinco metros quadrados.
Trezentos metros quadrados.
Duzentos metros quadrados.
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41. Segundo o ordenamento civilista brasileiro, em matéria de direito das
sucessões, NÃO podem ser nomeados herdeiros nem legatários:
I.

A pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge
ou companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos.
II. As testemunhas do testamento.
III. O concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua,
estiver separado de fato do cônjuge há mais de cinco anos.
IV. O tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante
quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

42. Segundo o Código Civil de 2002, são impedidas de casar as seguintes
pessoas:
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47. Conforme o disposto no Código Civil de 2002, são elencados de forma
taxativa os seguintes direitos reais:
I.
II.
III.
IV.

A anticrese, o penhor, a hipoteca.
A superfície, as servidões, a habitação.
A propriedade, o uso, o usufruto.
O direito do promitente comprador do imóvel, a concessão de uso
especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva III está correta.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.

48. Com relação ao disposto no Código de Processo Civil Brasileiro no que
diz respeito à citação podemos afirmar que:

Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural
ou civil, os afins em linha reta, o adotado com o filho do adotante,
as pessoas casadas.
II. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com
quem o foi do adotante, os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e
demais colaterais, até o quarto grau inclusive.
III. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou
tentativa de homicídio contra o seu consorte.
IV. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não
fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros.

A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz
litigiosa a coisa.
II. Quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o
devedor e interrompe a prescrição.
III. Incumbe à parte promover a citação do réu nos 15 (quinze) dias
subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada
pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
IV. Quando, por três vezes, o oficial de justiça houver procurado o réu
em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo
suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em
sua falta a qualquer vizinho, que, no dia imediato, voltará, a fim de
efetuar a citação, na hora que designar.

A sequência correta é:

A sequência correta é:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

I.

Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.

43. Assinale a alternativa correta. É nulo o casamento contraído:
a) Pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos
da vida civil.
b) Por menor em idade núbil, quando não autorizado por seu
representante legal.
c) Por quem não completou a idade mínima para casar.
d) Por incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o
consentimento.
44. Segundo o disposto no Código Civil de 2002, NÃO corre a prescrição:
I. Entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal.
II. Entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar.
III. Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores,
durante a tutela ou curatela.
IV. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em
tempo de guerra.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva III está correta.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

45. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no
prazo máximo de decadência de três anos, restituindo o preço recebido
e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante
o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita, ou
para a realização de benfeitorias necessárias. O dispositivo transcrito
a cima refere-se a qual instituto do direito civil?
a)
b)
c)
d)

Retrovenda.
Venda a contento.
Venda com reserva de domínio.
Venda sobre documentos.

46. Segundo o ordenamento jurídico civilista, o ato de empréstimo gratuito
de coisa não fungível, que se perfaz através da tradição do objeto é
definido como:
a)
b)
c)
d)

Mútuo.
Depósito voluntário.
Comodato.
Doação.

Planejamento e Execução IESES

I.

Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.

49. Nulidade é a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato
praticado em desrespeito às formalidades legais. No que diz respeito à
matéria das nulidades é correto afirmar:
I.

Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade,
a decretação desta pode ser requerida pela parte que Ihe deu
causa.
II. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em
que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
III. É nulo o processo, quando o Ministério Público não for intimado a
acompanhar o feito em que deva intervir.
IV. Se o processo tiver corrido, sem conhecimento do Ministério
Público, o juiz o anulará a partir do momento da sua distribuição.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e III estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.

50. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando:
I.

Se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
II. O juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa
julgada.
III. A ação for considerada intransmissível por disposição legal.
IV. O juiz pronunciar a decadência ou a prescrição.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva III está correta.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

51. Ato em que uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que
lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprovála, na forma estabelecida para os respectivos tipos. Qual dos institutos
do direito empresarial corresponde à descrição supracitada?
a)
b)
c)
d)

Transformação.
Cisão
Incorporação.
Fusão.
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52. No que se refere às sociedades limitadas, dependerão da deliberação
dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, os
seguintes atos:
I. A aprovação das contas da administração.
II. A designação dos administradores, quando feita em ato separado.
III. A incorporação, a cisão e a dissolução da sociedade, ou a
cessação do estado de liquidação.
IV. O pedido de concordata.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.

53. Na sociedade limitada à designação de administradores não sócios
dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o
capital não estiver integralizado, e após sua integralização dependerá
de:
a)
b)
c)
d)

1/3 (um terço), no mínimo.
1/4 (um quarto), no mínimo.
2/3 (dois terços), no mínimo.
1/2 (metade), no mínimo.

54. O endosso é o instituto cambiário abstrato e formal, decorrente de
declaração unilateral de vontade, que confere circulação ao título de
crédito. Em relação a este ato cambiário podemos afirmar que:
I.

O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso
do próprio título.
II. A transferência por endosso completa-se com a tradição do título.
III. Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou
parcialmente.
IV. Considera-se legítimo possuidor o portador do título à ordem com
série regular e ininterrupta de endossos, ainda que o último seja
em branco.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
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59. Segundo a Constituição Federal de 1988, é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Segundo
o disposto acima é correto afirmar:
I.

O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da
criança, do adolescente e do jovem, não sendo admitida a
participação de entidades não governamentais.
II. A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que
estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de
estrangeiros.
III. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito
à vida.
IV. Os programas de amparo aos idosos serão executados
preferencialmente nos centros de saúde da rede básica.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e III estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva IV está correta.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.

60. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. As ações e
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes:
I. Centralização, com direção única em cada esfera de governo.
II. Participação da comunidade.
III. Atendimento condicional, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
IV. Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir
agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias
por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza
e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para
sua atuação.
A sequência correta é:

55. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de
Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua
atividade, EXCETO, quando tratar-se de:
a)
b)
c)
d)

Sociedade simples.
Sociedade em comandita por ações.
Sociedade anônima.
EIRELI.

56. A partir que momento os membros do Congresso Nacional não
poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável:
a) Desde a inscrição de sua candidatura.
b) Desde sua eleição, com o pleito homologado de Tribunal Superior
Eleitoral.
c) Trinta dias a contar da data da homologação do resultado da
eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral.
d) Desde a expedição do diploma.
57. O poder constituinte originário é aquele que instaura uma nova ordem
jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica antecessora.
Seu objetivo fundamental, portanto, é a criação de novo Estado. São
características do poder constituinte originário EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Condicionado.
Autônomo.
Ilimitado juridicamente.
Soberano na tomada de suas decisões.

58. Segundo o ordenamento jurídico pátrio, a Constituição Federal poderá
ser emendada mediante proposta:
a) De dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
b) De três quintos, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal.
c) De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal.
d) De um quarto, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.

Planejamento e Execução IESES

a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva IV está correta.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

61. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I.
II.
III.
IV.

Emendas à Constituição.
Medidas provisórias, leis complementares.
Decretos legislativos, resoluções.
Leis delegadas, leis ordinárias.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva IV está correta.

62. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem- estar de seus habitantes. Sobre o tema é correto
afirmar:
I.

O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para
cidades com mais de trinta mil habitantes, é o instrumento básico
da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
II. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no
plano diretor.
III. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e
justa indenização em dinheiro.
IV. É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal,
do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva IV está correta.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
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63. Segundo o que dispõe a Carta Magna de 1988, em matéria de
nacionalidade é correto afirmar que são privativos de brasileiro nato os
seguintes cargos EXCETO:
a) De Ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática.
b) De Presidente da Câmara dos Deputados, de Presidente do
Senado Federal.
c) De Presidente, Vice-Presidente da República.
d) De oficial das Forças Armadas, de Ministro da Justiça.
64. Segundo a Constituição Federal Brasileira vigente, o ensino será
ministrado com base nos seguintes princípios:
I.

Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber.
II. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência
de instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino
público em estabelecimentos oficiais.
III. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por
concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.
IV. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei; garantia de
padrão de qualidade; piso salarial profissional nacional para os
profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei
federal.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva IV está correta.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

65. Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas
físicas ou jurídicas deverá constar necessariamente cláusula que
declare competente o foro da sede da:
a)
b)
c)
d)

Empresa Licitante.
Prestação do Serviço ou realização da obra.
Administração.
Comarca de residência do sócio administrador da contratada.

66. São legitimados como interessados no processo administrativo:
I.

As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a
direitos ou interesses difusos.
II. Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos
ou interesses individuais ou no exercício do direito de
representação.
III. As organizações e associações representativas, no tocante a
direitos e interesses coletivos.
IV. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou
interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

67. Dentro das definições jurídicas ligadas aos contratos administrativos
oriundo de um certame, quando não houver convocação para a
contratação, ficaram os licitantes liberados dos compromissos
assumidos após o prazo de:
a)
b)
c)
d)

Cento e vinte dias da data da entrega das propostas.
Trinta dias da data da entrega das propostas.
Sessenta dias da data da entrega das propostas.
Noventa dias da data da entrega das propostas.

68. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído pela lei
8666/93 confere à Administração, em relação a eles, as seguintes
prerrogativas, dentre outras:
I.

Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I
do art. 79 da Lei 8666/93.
II. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do
ajuste.
III. Fixar o prazo de vigência indeterminado nos contratos de interesse
público.
IV. Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do
contratado.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

Planejamento e Execução IESES
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69. Sobre a Execução dos Contratos Administrativos é correto afirmar:
I.

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo
cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
II. O contratante é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato.
III. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração,
no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do
contrato.
IV. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.

70. Constituem motivos para rescisão do contrato administrativo:
I.

A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicação à administração.
II. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos.
III. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos.
IV. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou
do fornecimento, nos prazos estipulados.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

71. Na Ação Popular o prazo de contestação é de:
a)
b)
c)
d)

Quinze dias, prorrogáveis por mais quinze.
Dez dias, prorrogáveis por mais dez.
Vinte dias, não cabendo prorrogação em nenhuma hipótese.
Vinte dias, prorrogáveis por mais vinte.

72. A lei que regula a ação popular aponta textualmente que a ação
prescreve em:
a)
b)
c)
d)

Cinco anos.
Seis meses.
Três anos.
Dois anos.

73. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes
tributos:
a)
b)
c)
d)

Impostos, tarifas e contribuição de melhoria.
Impostos, taxas, tarifas e contribuição de melhoria.
Taxas, tarifas e contribuição de melhoria.
Impostos, taxas e contribuição de melhoria.

74. São imunes do Importo Territorial Rural, desde que atendidos os
requisitos constitucionais e legais:
I.

Os imóveis rurais de instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos.
II. A pequena gleba rural.
III. Os imóveis rurais de autarquias e fundações instituídas e mantidas
pelo poder público.
IV. A propriedade rural desapropriada por utilidade ou necessidade
pública, ou por interesse social, inclusive para fins de reforma
agrária até a data da perda da posse pela imissão prévia ou
provisória do Poder Público na posse.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
Apenas a assertiva IV está correta.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
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75. A Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) deverá ser enviada
a Receita Federal:
I.

Pelos serventuários da justiça responsáveis por Cartório de Notas,
de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos.
II. Pelas pessoas física e jurídicas compradas de imóveis urbanos ou
rurais.
III. Pelas pessoas física e jurídicas vendedoras de imóveis urbanos ou
rurais.
IV. Pelas pessoas físicas compradoras de imóveis urbanos.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

76. Ao cidadão, que na data do recolhimento à prisão, possua qualidade de
segurado do INSS, será devido o benefício de auxílio-reclusão,
enquanto permanecer recolhido à prisão:
a) Em regime fechado, semiaberto ou aberto, ainda que não prolatada
a sentença condenatória.
b) Em regime fechado ou semiaberto, ainda que não prolatada a
sentença condenatória.
c) Em regime fechado, semiaberto ou aberto, desde que prolatada a
sentença condenatória.
d) Em regime fechado ou semiaberto, desde que prolatada a
sentença condenatória.
77. O trabalhador sobre o regime de FGTS poderá movimentar sua conta
vinculada quando:
I.
II.
III.
IV.

Solicitar sua demissão ao empregador.
Efetivar sua aposentadoria.
For possuidor de neoplasia maligna.
Contrair matrimônio, desde que perceba valor mensal de
remuneração inferior a dois salários mínimos.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.

78. Os portadores de doenças graves são isentos do Imposto de Renda
desde que se enquadrem nas condições determinadas pela Receita
Federal. São exemplos de doenças que darão ensejo ao pedido de
isenção:
I.
II.
III.
IV.

Contaminação por radiação.
Alienação mental.
Cardiopatia grave.
Cegueira.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.

79. É obrigatória a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de
dependente relacionado em Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda?
a) É obrigatória à inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
apenas quando o dependente já tiver completado dezoito anos.
b) Não é obrigatória a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) independentemente da idade do dependente.
c) É obrigatória à inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
apenas quando o dependente já tiver completado vinte e um anos.
d) Sempre será obrigatória à inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) independentemente da idade do dependente.
80. Sobre a obrigação tributária é correto afirmar:
I.

A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
II. A obrigação acessória, por sua natureza jurídica, não se converte
em obrigação principal.
III. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
IV. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.

a)
b)
c)
d)
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Apenas a assertiva II está correta.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.

81. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida. O referido ilícito acima descrito trata do crime de:
a)
b)
c)
d)

Peculato.
Corrupção passiva.
Concussão.
Corrupção ativa.

82. Pratica o crime de violação de sigilo funcional quem revelar fato de que
tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo,
ou facilitar-lhe a revelação. Incorre no mesmo crime quem:
I. Se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.
II. Devassa o sigilo de proposta de concorrência pública, ou
proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo.
III. 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.
IV. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e
empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de
pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de
dados da Administração Pública.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

83. Solicitar ou receber, 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. O ilícito
penal acima descrito configura o crime de:
a)
b)
c)
d)

Concussão.
Corrupção Ativa.
Prevaricação.
Corrupção passiva.

84. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de
improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que
o sabe inocente, é tipificado no Código Penal como crime de:
a)
b)
c)
d)

Coação no curso do processo.
Comunicação falsa de crime ou de contravenção.
Fraude processual.
Denunciação caluniosa.

85. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerarse-á perempta a ação penal:
I.

Quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o
andamento do processo durante 30 dias seguidos.
II. Quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade,
não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do
prazo de 90 (noventa) dias, qualquer das pessoas a quem couber
fazê-lo.
III. Quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo
justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente,
ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações
finais.
IV. Quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem
deixar sucessor.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva III está correta.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

86. Para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba o cargo inicial na
magistratura de carreira do Estado é o de:
a)
b)
c)
d)

Juiz de Direito.
Juiz de Direito Auxiliar.
Juiz Substituto.
Juiz Interino.

A sequência correta é:
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87. De acordo com a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da
Paraíba a magistrada que adotar, obtiver a tutela ou a guarda judicial
de criança com até um ano de idade, poderá gozar de licença
remunerada de:
a)
b)
c)
d)

Trinta Dias.
Noventa dias.
Sessenta dias.
Cento e Vinte Dias.

88. São exemplos de penas disciplinares aplicáveis ao magistrado no
Estado da Paraíba:
I.
II.
III.
IV.

Disponibilidade por interesse público.
Advertência.
Remoção por interesse público.
Aposentadoria por interesse público.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva III está correta.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

89. Integram a região metropolitana de João Pessoa, estado da Paraíba,
para efeitos de divisão judiciária, as seguintes comarcas:
I.
II.
III.
IV.

Da capital.
De Conde.
De Santa Rita.
De Cabedelo.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

90. O Tribunal de Justiça da Paraíba é o órgão superior do Poder Judiciário
do Estado da Paraíba, com sua sede na Capital João Pessoa e
jurisdição em todo o território estadual, sendo que o mesmo é
constituído de:
a)
b)
c)
d)

Dezessete Desembargadores.
Quinze Desembargadores.
Vinte e um Desembargadores.
Dezenove Desembargadores.

91. O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça Estado da Paraíba reunir-se-á
ordinariamente:
a) Semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 10:00 horas.
b) De quinze em quinze dias, às quartas-feiras, a partir das 9:00
horas.
c) Na penúltima sexta-feira de cada mês, a partir das 9:00 horas.
d) Na primeira e na penúltima sexta-feira de cada mês, a partir das
10:00 horas.
92. As serventias judiciais a extrajudiciais do Estado da Paraíba,
obrigatoriamente terão que disponibilizar para o IBGE-PB os dados
relativos ao número de separações e de divórcios que foram
efetivamente realizados no âmbito respectivamente de cada unidade
judicial e extrajudicial, até:
a) O dia cinco do mês subsequente.
b) Noventa dias, iniciando-se a contagem do trimestre em março de
cada ano.
c) Sessenta dias, iniciando-se a contagem do bimestre em janeiro de
cada ano.
d) O dia dez do mês subsequente.
93. O plantão de atendimento das Serventias do Registro Civil de Pessoas
Naturais, em sistema de rodízio em todas as maternidades públicas e
privadas da Comarca da Capital e de Campina Grande no Estado da
Paraíba, não sofrerá interrupção e ocorrerá:
a) Das 08:00 às 12:00 horas, nos dias úteis; não havendo expediente
nos sábados, domingos e feriados.
b) Das 08:00 às 18:00 horas, nos dias úteis; e das 09:00 às 12:00
horas, nos sábados, domingos e feriados.
c) Das 08:00 às 14:00 horas, nos dias úteis; e das 08:00 às 12:00
horas, nos sábados, domingos e feriados.
d) Das 08:00 às 12:00 horas, nos dias úteis; e das 09:00 às 12:00
horas, nos sábados, domingos e feriados.
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94. Contra erro contido em ata dos órgãos julgadores do Tribunal de
Justiça Estado da Paraíba, poderá o interessado reclamar, em petição
dirigida ao Presidente do Tribunal, do Conselho ou da Câmara,
conforme o caso, no prazo de:
a)
b)
c)
d)

02 (dois) dias.
03 (três) dias.
05 (cinco) dias.
24 (vinte e quatro) horas.

95. No Estado da Paraíba, de acordo com a Corregedoria Geral de Justiça,
ficam proibidos a distribuição e o apontamento de cheques devolvidos
pelo estabelecimento bancário sacado, pelos seguintes motivos:
a)
b)
c)
d)

20, 12, 33, 28 e 30.
20, 25, 35, 28 e 30.
13, 25, 35, 44 e 28.
11, 12, 35, 28 e 30.

96. Em janeiro de 2014, pela primeira vez na história a presidenta Dilma
Rousseff participou do Fórum Econômico Mundial, evento esse que
recebe chefes de Estado e líderes empresariais das principais
economias mundiais. Dilma Rousseff afirmou em seu discurso que os
países emergentes continuarão a ter papel estratégico na economia
global, liderando em capacidade de investimento e consumo. O Fórum
Econômico Mundial de 2014 ocorreu em:
a)
b)
c)
d)

Estocolmo (Suécia).
Davos (Suíça).
Lisboa (Portugal).
Genebra (Suíça).

97. No ano de 2014 a Venezuela vem sendo cenário de manifestações
diárias contra o governo, algumas pacíficas e outras que terminam em
episódios violentos. Atualmente o governo Venezuelano está a cargo
de:
a)
b)
c)
d)

Evo Morales.
Nicolás Maduro.
Jorge Rodríguez.
Hugo Chávez.

98. No Brasil atividade econômica foi marcada em 2013 por uma alteração
na composição das demandas, com aumento dos investimentos e
moderação do consumo das famílias. O que fez com que no último ano,
segundo o Banco Central, o PIB (Produção de Bens e Serviços) do
Brasil avançasse:
a)
b)
c)
d)

4,3%.
2,9%.
1.9%.
2,3%.

99. Sobre a Renúncia do Papa Bento XVI, ocorrida no ano de 2013,
podemos afirmar:
I.

A renúncia ocorreu no meio de uma reunião de cardeais, com
alegações pessoais por parte do renunciante.
II. A renúncia do Papa Bento XVI foi fundamental para o início da
solução da crise na União Europeia; tanto que após a renúncia o
mesmo passou a viver na Ásia.
III. O Papa Bento XVI foi o primeiro pontífice em 600 anos a abrir mão
do trono de São Pedro.
IV. Dentre os motivos da renúncia estão vazamentos, intrigas e até
uma crise econômica na Santa Sé.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

100. A anexação da Crimeia à Federação Russa foi a mais suave invasão
dos tempos modernos. Ela terminou antes mesmo que o mundo se
desse conta de que havia começado. A Crimeia é
uma península situada na costa setentrional do Mar Negro, e foi palco
de disputa entre a Federação Russa e a Ucrânia. A capital da Crimeia
é cidade de:
a)
b)
c)
d)

Eupatória
São Petersburgo
Sebastopol
Simferopol
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