CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE CARREIRA DOS SERVIDORES
DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
CARGO
OFICIAL DE JUSTIÇA AUXILIAR
CATEGORIA PROFISSIONAL
OFICIAL DE JUSTIÇA AUXILIAR

PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS GERAIS

E

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Leia atentamente as instruções abaixo.
1 . Este caderno de provas é composto de 50 questões. Confira-o todo e solicite sua substituição,
caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto.
2 . Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la.
3 . No cartão-resposta, preencha, com caneta esferográfica preta, o alvéolo correspondente à
alternativa escolhida para cada questão.
4 . A resposta não será considerada se:
-

houver marcação de duas ou mais alternativas;

-

o alvéolo correspondente à alternativa escolhida não estiver completamente preenchido;

-

forem ultrapassados os limites do alvéolo a ser preenchido.

5 . Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros(as)
candidatos(as).
OBSERVAÇÕES:

- Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova.
- Se desejar, o(a) candidato(a) poderá utilizar a folha intermediária de
respostas, para registrar as alternativas escolhidas.

Identificação do candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 1

Da leitura da charge, depreende-se uma crítica sobretudo
a) à ausência de uma política habitacional, nas grandes cidades, direcionada para as populações mais
carentes.
b) à supervalorização da Copa, o que desvia a atenção da população carente brasileira de suas derrotas
reais.
c) à disparidade entre o desenvolvimento econômico das grandes cidades e a carência de grande parte de
sua população.
d) ao fanatismo dos torcedores brasileiros, que não aceitam as derrotas do Brasil na Copa.
Leia o texto a seguir para responder às questões 2, 3 e 4.
LINGUAGEM JURÍDICA
Ao evitar o uso de palavras e termos complicados, que torna o texto por vezes inexplicável, você ajuda a
democratizar o Direito e ampliar para a sociedade o acesso à justiça.
Reconhecer a necessidade de simplificação da linguagem jurídica é o primeiro passo para a real democratização
e pluralização da Justiça. É preciso perceber que o contato diário do juiz com o jurisdicionado e com a própria
sociedade não enfraquece o Poder Judiciário. Ao inverso, tende a conferir-lhe maior grau de legitimidade.
MAGALHÃES PINTO, Oriana Piske de Azevedo. Visão Jurídica. São Paulo, n°. 01, p.16. [Adaptado].

QUESTÃO 2
O modo predominante de organização discursiva do texto é
a) argumentar para convencer.
b) descrever para definir.
c) expor para informar.
d) narrar para persuadir.
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QUESTÃO 3
De acordo com o texto, a “simplificação da linguagem jurídica”
a) determina o processo de democratização da Justiça.
b) confere legitimidade ao Poder Judiciário.
c) condiciona a legitimidade do Poder Judiciário.
d) contribui para o processo de democratização da Justiça.
QUESTÃO 4
O pronome “que”, sublinhado no texto, refere-se a:
a) “o uso de palavras e termos complicados”
b) “palavras e termos complicados”
c) “termos complicados”
d) “uso”
TEXTO
CORA CORALINA, QUEM É VOCÊ? (fragmento)
Sou mulher como outra qualquer.
Venho do século passado
E trago comigo todas as idades.
Nasci numa rebaixa de serra
Entre serras e morros.
“Longe de todos os lugares”.
Numa cidade de onde levaram
O ouro e deixaram as pedras.
CORALINA, Cora. Os melhores poemas. São Paulo: Global, 2004.

QUESTÃO 5
Assinale a alternativa cujo verso estrutura-se em linguagem figurada:
a) “Sou uma mulher como outra qualquer.”
b) “Nasci numa rebaixa de serra”
c) “E trago comigo todas as idades.”
d) “Entre serras e morros.”
QUESTÃO 6
O título do poema estrutura-se de forma peculiar pelo fato de utilizar recursos próprios da linguagem oral como
os que seguem, EXCETO:
a) O emprego do vocativo
b) A referência à terceira pessoa
c) A presença do pronome de tratamento
d) O uso do discurso direto
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ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL E EM GOIÁS
QUESTÃO 7
São órgãos do Poder Judiciário, EXCETO:
a) O Conselho Nacional de Justiça
b) O Supremo Tribunal Federal
c) O Ministério Público e a Defensoria Pública
d) Os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios
QUESTÃO 8
Segundo prescreve o Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar que ao juiz é defeso exercer as suas
funções no processo contencioso ou voluntário
a) se for parte.
b) por ser amigo íntimo de qualquer das partes.
c) em que interveio como mandatário da parte.
d) que oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público.
QUESTÃO 9
Na organização do Poder Judiciário em Goiás, as Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado são
compostas por
a) quatro desembargadores.
b) três desembargadores.
c) seis desembargadores.
d) cinco desembargadores.
QUESTÃO 10
Quanto à organização do Poder Judiciário no Brasil, os tribunais se classificam em superiores e inferiores. São
tribunais superiores, EXCETO:
a) Tribunal de Justiça dos Estados
b) Supremo Tribunal Federal
c) Superior Tribunal de Justiça
d) Tribunal Superior do Trabalho

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
QUESTÃO 11
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
a) a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos e a autodeterminação dos povos.
b) o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a
concessão de asilo político.
c) a igualdade entre os Estados, a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos.
d) a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa e o pluralismo político.
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QUESTÃO 12
Sobre os direitos fundamentais estabelecidos pelo art. 5º da Constituição Federal, é CORRETO afirmar:
a) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, dependendo de
censura prévia ou licença da autoridade administrativa.
b) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
c) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, vedada a indenização por dano material,
moral ou à imagem.
d) A lei não prejudicará o direito adquirido, a pessoa jurídica e a coisa julgada.
QUESTÃO 13
Sobre os poderes do Estado, é CORRETO afirmar:
a) O Poder Judiciário e o Poder Legislativo podem exercer atipicamente funções um do outro.
b) São dependentes e harmônicos entre si.
c) Compete ao Poder Legislativo precipuamente exercer as funções legislativas e jurisdicionais.
d) Ao Poder Judiciário compete exclusivamente o exercício das funções jurisdicionais.
QUESTÃO 14
Integram a categoria dos servidores públicos, EXCETO:
a) Celetistas
b) Comissionados
c) Agentes políticos
d) Estatutários

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE GOIÁS
QUESTÃO 15
Sobre o povoamento do território goiano no século XX, é INCORRETO afirmar:
a) O processo de ocupação do Mato Grosso Goiano foi estimulado pela descoberta de veios auríferos na
cidade de Bela Vista de Goiás.
b) A estrada de ferro exerceu significativa influência nas primeiras décadas do século XX, especialmente no
sul de Goiás.
c) A edificação de Brasília, durante a década de 1950, provocou um intenso fluxo migratório para as regiões
que circundavam a Capital Federal.
d) A construção da Belém–Brasília favoreceu o surgimento de inúmeras cidades no norte de Goiás.
QUESTÃO 16
De acordo com os dados do quadro sobre as microrregiões goianas selecionadas, assinale a alternativa
INCORRETA:

GOIÁS: MICRORREGIÕES SELECIONADAS
Microrregião
População total – 2000
Porangatu
226.510
Chapada dos Veadeiros
56.011
Anápolis
465.169
Goiânia
1.693.650

Densidade demográfica – 2000
6,41
2,60
55,46
247,32
Fonte: IBGE (2001).

a) A microrregião de Goiânia, entre as citadas, é a mais povoada.
b) A microrregião da Chapada dos Veadeiros, entre as citadas, é a menos povoada.
c) A microrregião de Porangatu, entre as citadas, é a menos povoada.
d) A microrregião de Anápolis, entre as citadas, é a segunda mais povoada.
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INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 17
Analise a validade das afirmações abaixo sobre recursos do Microsoft Word 2003.
I. O ícone

, disponível na configuração padrão do aplicativo, permite a inserção de tabelas. De uma

maneira gráfica e amigável, o usuário escolhe quantas linhas e colunas a tabela terá. Na versão de Word
citada acima, essa é a única forma de se inserir tabela no texto.
II. O Microsoft Word 2003, apesar de não ser um aplicativo específico para a manipulação de arquivos HTML,
permite a leitura, a edição e o armazenamento de arquivos nesse formato.
III. É possível alterar o número de nomes de arquivos recentemente utilizados, exibidos no menu arquivo.
Para isso, o usuário pode acessar o menu “Ferramentas”, depois “Opções..”, escolher a guia “Geral” e
habilitar o item “Lista de arquivos utilizados”, indicando a quantidade desejada.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Somente a afirmação I é verdadeira.
b) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
c) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
d) Todas as afirmações são verdadeiras.
QUESTÃO 18
Dada a planilha abaixo, feita no Microsoft Excel 2003, responda ao que se pede.

Para obter os resultados constantes nas células B5 e E6, é necessário utilizar as seguintes fórmulas,
respectivamente:
a) =SOMA(B3:B4) e =MÉDIA(E3:E4)
b) = MÉDIA(E3:E4) e =SOMA(B3:B4)
c) =TOTAL (B3:B4) e =MÉDIA(E3:E4)
d) =SOMATOTAL(B3:B4) e =MÉDIATOTAL(E3:E4)
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QUESTÃO 19
Supondo que o internauta, utilizando o Internet Explorer 6.0 em sua configuração padrão, esteja navegando por
um site que contenha o Código Nacional de Trânsito e esteja interessado em localizar a palavra “reboque” na
página já aberta. Ele tem a opção de fazê-lo através de:
a) Acesso ao menu “Arquivo” e em seguida “Importar e Exportar (nesta página)...”
b) Acesso ao menu “Exibir” e em seguida “Ir Para (nesta página)...”
c) Acesso ao menu “Editar” e em seguida “Localizar (nesta página)...”
d) Acesso ao menu “Editar” e em seguida “Selecionar Tudo (nesta página)”
QUESTÃO 20
A utilização de microcomputadores tem causado alguns desconfortos aos seus usuários em virtude da
proliferação de pragas virtuais. Algumas dessas pragas causam pequenos incômodos, enquanto outras podem
causar enormes prejuízos aos usuários. Existem algumas classificações para as pragas virtuais. As pragas que
se alojam em uma máquina e, quando em ação, produzem uma falsa impressão de que está tudo bem, obtendo
informações importantes como contas bancárias e senhas, são denominadas
a) vírus.
b) spywares.
c) hackers.
d) cracker.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Segundo anota o Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar que a citação do réu far-se-á
a) por edital.
b) pelo correio.
c) por oficial de justiça.
d) por advogado com poderes especiais.
QUESTÃO 22
De acordo com o Código de Processo Civil, o juiz na audiência de instrução e julgamento NÃO poderá exercer o
poder de polícia para
a) manter o decoro.
b) manter a ordem.
c) requisitar, quando necessário, a força policial, que poderá ser a civil ou militar.
d) ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente.
QUESTÃO 23
De acordo com o Código de Processo Civil, depois de apresentado o rol de testemunhas, a parte NÃO pode
substituir a testemunha que
a) estiver viajando.
b) falecer.
c) por enfermidade, não estiver em condições de depor.
d) não for encontrada pelo oficial de justiça, por haver mudado de residência
QUESTÃO 24
Segundo o Código de Processo Civil, em cada juízo haverá
a) um ofício de justiça.
b) dois ofícios de justiça.
c) três ofícios de justiça.
d) um ou mais ofícios de justiça.
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QUESTÃO 25
Sobre os modos de aquisição da propriedade imóvel, é INCORRETO afirmar:
a) As acessões naturais processam-se de imóvel para imóvel.
b) No usucapião extraordinário, o adquirente é obrigado a provar que sua posse é de boa-fé.
c) As acessões artificiais processam-se de móvel para imóvel.
d) A promessa irrevogável de venda é direito real de aquisição.
QUESTÃO 26
Paulus é filho de Cornélio, que é irmão de Caius, o qual é casado com Anabela e tem o filho Dário. Sobre as
relações de parentesco, é INCORRETO afirmar:
a) Cornélio e Caius são parentes na linha colateral em 2º grau.
b) Anabela é parente por afinidade de Cornélio na linha colateral em 2º grau.
c) Paulus e Dário são parentes na linha colateral em 4º grau.
d) Paulus é parente de Caius na linha reta em 3º grau.
QUESTÃO 27
O indivíduo nascido em 29/02/1984 adquiriu a maioridade civil em
a) 11/01/2003.
b) 1º/03/2002.
c) 1º/03/2003.
d) 29/02/2003.
QUESTÃO 28
Quanto à classificação dos bens, é CORRETO afirmar:
a) Os bens móveis não podem ser objeto de garantia.
b) Os edifícios e as construções são acessões físicas, naturais.
c) A sucessão aberta é um bem imóvel.
d) O campeão de corridas, o cavalo Corisco, é um bem fungível.
QUESTÃO 29
A respeito da interdição, é CORRETO afirmar:
a) A incapacidade absoluta do maior de 16 anos depende de sentença de interdição.
b) A interdição dos ébrios habituais será sempre parcial.
c) O interdito será representado pelo tutor nomeado pelo juiz.
d) A sentença de interdição, mesmo depois de trânsita em julgado, poderá ser levantada por outra sentença
judicial.
QUESTÃO 30
Sobre os negócios nulos e anuláveis, é CORRETO afirmar:
a) São anuláveis os atos praticados por erro, dolo ou por pessoa relativamente capaz.
b) São nulos os negócios viciados por dolo ou coação.
c) A sentença judicial que declara a nulidade do negócio jurídico tem efeito ex nunc.
d) A sentença judicial que decreta a anulação do negócio jurídico tem efeito ex tunc.
QUESTÃO 31
Ao servidor da justiça poderão ser aplicadas as seguintes penas:
a) Advertência, censura e prisão
b) Advertência, censura e demissão
c) Multa, exoneração e suspensão por até 180 dias
d) Advertência, demissão e exoneração
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QUESTÃO 32
Ao oficial de justiça compete:
a) Fazer citações, notificações e intimações, devolver o mandado a cartório após o seu cumprimento, no menor
prazo, ou em até três dias antes da audiência, quando for o caso.
b) Realizar audiências, lavrar autos e certidões e devolver o mandado a cartório após o seu cumprimento, no
menor prazo, ou em até dois dias antes da audiência, se for o caso.
c) Realizar audiências, fazer citações, notificações e intimações e devolver o mandado a cartório após o seu
cumprimento, no menor prazo, ou em até 48 horas antes da audiência, quando for o caso.
d) Lavrar autos e certidões e cumprir e devolver os mandados cumpridos no prazo, em regra, de até dez dias.
QUESTÃO 33
As correições classificam-se em:
a) Permanentes, ordinárias e extraordinárias
b) Permanentes, principais e acessórias
c) Acessórias, permanentes e principais
d) Temporárias, permanentes e principais
QUESTÃO 34
A respeito do expediente forense, é CORRETO afirmar:
a) Juízes e servidores só podem atender às partes em cartório.
b) Juízes e servidores só podem atender às partes fora dos cartórios.
c) É permitido aos juízes e servidores atender às partes fora dos cartórios em caso de urgência.
d) É permitido apenas aos juízes atender às partes fora dos cartórios.
QUESTÃO 35
Na hipótese de aplicação da pena de suspensão ao servidor da justiça, é CORRETO afirmar:
a) Jamais pode ser convertida em multa, por falta de previsão legal.
b) Pode ser convertida em multa, quando o prazo de suspensão durar até 15 dias.
c) Pode ser convertida em multa; contudo, o servidor não terá direito à remuneração.
d) Pode ser convertida em multa, quando houver conveniência para o serviço público com direito somente à
metade de seu vencimento.
QUESTÃO 36
No processo administrativo disciplinar, o servidor da justiça poderá arrolar no máximo o seguinte número de
testemunhas:
a) Até seis testemunhas
b) Até cinco testemunhas
c) Até oito testemunhas
d) Até quatro testemunhas
QUESTÃO 37
Sobre a ocorrência de faltas praticadas por servidores da justiça, é CORRETO afirmar:
a) Somente o Corregedor-Geral da Justiça pode oferecer representação.
b) São competentes para oferecer a representação somente o Presidente do Tribunal de Justiça e o
Corregedor-Geral da Justiça.
c) Qualquer autoridade ou cidadão pode oferecer representação.
d) São competentes para oferecer a representação somente o Presidente do Tribunal de Justiça, o
Corregedor-Geral da Justiça e o Diretor do Fórum.
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QUESTÃO 38
O processo administrativo disciplinar deverá ser instaurado pelos seguintes meios, quando se tratar da imposição
de pena de demissão:
a) Requerimento da autoridade competente e portaria
b) Instrução de serviço do chefe imediato e portaria
c) Representação ou portaria da autoridade competente
d) Instrução normativa e representação
QUESTÃO 39
Nos termos da Lei n. 14.376/02 (Regimento de Custas) do TJ-GO, é competente para a fixação das despesas de
condução do oficial de justiça:
a) O Corregedor-Geral da Justiça
b) O Presidente do Tribunal de Justiça
c) O Diretor do Fórum
d) O Corregedor-Geral do Fórum
QUESTÃO 40
Quando, por determinação legal, o ato tiver de ser praticado por dois oficiais de justiça, as custas serão contadas
acrescidas sobre o seu valor no seguinte percentual:
a) Vinte e cinco por cento
b) Cinqüenta por cento
c) Setenta e cinco por cento
d) Cem por cento
QUESTÃO 41
Sobre a prática de ato por oficial de justiça fora do horário normal ou em dia não útil, é CORRETO afirmar:
a) Pode ser realizado somente nas hipóteses relacionadas no Código de Organização Judiciária.
b) Pode ser realizado, por determinação do Juiz da causa, e as custas serão contadas em dobro.
c) É vedado pelo Código de Organização Judiciária.
d) Pode ser realizado por determinação do Juiz da causa, e as custas serão acrescidas de vinte e cinco por
cento.
QUESTÃO 42
Sobre o reembolso de despesa de condução em cumprimento de mandados cíveis, quando a parte fornecer o
transporte, é CORRETO afirmar que o oficial de justiça:
a) Não terá direito de perceber essa despesa, qualquer que seja o local da realização da diligência.
b) Terá direito de perceber essa despesa reduzida de 75% do seu valor.
c) Terá direito de perceber essa despesa reduzida de 25% do seu valor.
d) Terá direito de perceber essa despesa reduzida de 50% do seu valor.
QUESTÃO 43
No que se refere ao pagamento de custas aos oficiais de justiça, é CORRETO afirmar:
a) No desentranhamento de mandado nas ações cíveis para repetição de diligências, não haverá repetição
de custas.
b) No desentranhamento de mandado nas ações cíveis para repetição de diligências, as custas deverão ser
repetidas independentemente de determinação expressa.
c) Não haverá reembolso das despesas de locomoção complementares.
d) No desentranhamento de mandado nas ações cíveis para repetição de diligências, as custas poderão
também ser repetidas.
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QUESTÃO 44
São deveres dos servidores da justiça, EXCETO:
a) Exercer pessoalmente suas funções
b) Obedecer às ordens superiores, salvo quando manifestamente ilegais
c) Freqüentar cursos de treinamento
d) Guardar sigilo sobre todos os processos sob a sua responsabilidade
QUESTÃO 45
Compete ao oficial de justiça nas audiências:
a) Designar as datas de comum acordo com o juiz da causa
b) Estar presente mantendo a incomunicabilidade das testemunhas
c) Responsabilizar-se pela comunicabilidade das partes
d) Responsabilizar-se pela expedição dos mandados a elas relativos
QUESTÃO 46
No cumprimento de mandados da justiça gratuita, as despesas de locomoção dos oficiais de justiça
a) poderão ser reembolsadas mesmo que tenham-se utilizado de veículo com combustível fornecido pelo
Poder Judiciário.
b) serão reembolsadas a critério do juiz.
c) serão reembolsadas, desde que não sejam beneficiários de funções gratificadas e de representação ou
gratificação especial.
d) não serão reembolsadas.
QUESTÃO 47
São atribuições do oficial de justiça, EXCETO:
a) Abrir e encerrar os livros da Corregedoria.
b) Lavrar autos e certidões dos atos que praticar.
c) Realizar penhoras, arrestos, seqüestros, buscas e apreensões.
d) Comparecer ao Fórum e aí permanecer durante as horas de expediente, salvo quando houver serviço
externo.
QUESTÃO 48
Do oficial de justiça NÃO é possível exigir:
a) O uso de vestes talares durante os atos e as sessões solenes do juízo
b) Agir com discrição e urbanidade no exercício das suas funções
c) O comparecimento com beca nas sessões do Tribunal do Júri
d) Lealdade às instituições constitucionais
QUESTÃO 49
É atribuição do oficial de justiça:
a) Fazer as chamadas das testemunhas nas audiências
b) Notificar o magistrado para o suprimento de omissão de endereço contido em mandados
c) Apregoar a abertura e o encerramento das audiências
d) Fazer a afixação de editais
QUESTÃO 50
O oficial de justiça responde civil, penal e administrativamente no exercício das suas funções. Com base nessa
afirmação, é CORRETO afirmar:
a) Estando respondendo penalmente, há prejuízo do processo administrativo.
b) Estando respondendo civilmente, há prejuízo do processo administrativo.
c) Em nenhuma hipótese haverá repercussão da sentença penal na esfera administrativa.
d) Mesmo que esteja respondendo penalmente, é possível responder administrativamente.

