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PORTUGUÊS

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 10.

Diploma e monopólio

Faz quase dois séculos que foram fundadas escolas de direito 
e medicina no Brasil. É embaraçoso verificar que ainda não fo-
ram resolvidos os enguiços entre diplomas e carreiras. Falta-nos 
descobrir que a concorrência (sob um bom marco regulatório) 
promove o interesse da sociedade e que o monopólio só é bom 
para quem o detém. Não fora essa ignorância, como explicar 
a avalanche de leis que protegem monopólios espúrios para o 
exercício profissional?

Desde a criação dos primeiros cursos de direito, os graduados 
apenas ocasionalmente exercem a profissão. Em sua maioria, 
sempre ocuparam postos de destaque na política e no mundo dos 
negócios. Nos dias de hoje, nem 20% advogam.

Mas continua havendo boas razões para estudar direito, pois esse 
é um curso no qual se exercita lógica rigorosa, se lê e se escreve bas-
tante. Torna os graduados mais cultos e socialmente mais produtivos 
do que se não houvessem feito o curso. Se aprendem pouco, paciência, 
a culpa é mais da fragilidade do ensino básico do que das faculdades. 
Diante dessa polivalência do curso de direito, os exames da OAB são 
uma solução brilhante. Aqueles que defenderão clientes nos tribunais 
devem demonstrar nessa prova um mínimo de conhecimento. Mas, 
como os cursos são também úteis para quem não fez o exame da 
Ordem ou não foi bem sucedido na prova, abrir ou fechar cursos de 
“formação geral” é assunto do MEC, não da OAB. A interferência 
das corporações não passa de uma prática monopolista e ilegal em 
outros ramos da economia. Questionamos também se uma corpora-
ção profissional deve ter carta-branca para determinar a dificuldade 
das provas, pois essa é também uma forma de limitar a concorrência 
– mas trata-se aí de uma questão secundária. (...)

(Veja, 07.03.2007. Adaptado)

01. Assinale a alternativa que reescreve, com correção gramatical, 
as frases: Faz quase dois séculos que foram fundadas escolas de 
direito e medicina no Brasil. / É embaraçoso verificar que ainda 
não foram resolvidos os enguiços entre diplomas e carreiras.

(A) Faz quase dois séculos que se fundou escolas de direito 
e medicina no Brasil. / É embaraçoso verificar que ainda 
não se resolveu os enguiços entre diplomas e carreiras.

(B) Faz quase dois séculos que se fundava escolas de direito e 
medicina no Brasil. / É embaraçoso verificar que ainda não 
se resolveram os enguiços entre diplomas e carreiras.

(C) Faz quase dois séculos que se fundaria escolas de direito 
e medicina no Brasil. / É embaraçoso verificar que ainda 
não se resolveu os enguiços entre diplomas e carreiras.

(D) Faz quase dois séculos que se fundara escolas de direito 
e medicina no Brasil. / É embaraçoso verificar que ainda 
não se resolvera os enguiços entre diplomas e carreiras.

(E) Faz quase dois séculos que se fundaram escolas de di-
reito e medicina no Brasil. / É embaraçoso verificar que 
ainda não se resolveram os enguiços entre diplomas e 
carreiras.

02. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, 
de acordo com a norma culta, as frases: O monopólio só é bom 
para aqueles que ____________. / Nos dias de hoje, nem 20% 
advogam, e apenas 1% ____________. / Em sua maioria, os 
advogados sempre ____________.

(A) o retêem / obtem sucesso / se apropriaram os postos de 
destaque na política e no mundo dos negócios

(B) o retém / obtém sucesso / se apropriaram aos postos de 
destaque na política e no mundo dos negócios

(C) o retém / obtêem sucesso / se apropriaram os postos de 
destaque na política e no mundo dos negócios

(D) o retêm / obtém sucesso / sempre se apropriaram de pos-
tos de destaque na política e no mundo dos negócios

(E) o retem / obtêem sucesso / se apropriaram de postos de 
destaque na política e no mundo dos ne gócios

03. Assinale a alternativa em que se repete o tipo de oração intro-
duzida pela conjunção se, empregado na frase – Questionamos 
também se uma corporação profissional deve ter carta-branca 
para determinar a dificuldade das provas, ...

(A) A sociedade não chega a saber se os advogados são muito 
corporativos.

(B) Se os advogados aprendem pouco, a culpa é da fragilidade 
do ensino básico.

(C) O advogado afirma que se trata de uma questão secun-
dária.

(D) É um curso no qual se exercita lógica rigorosa.

(E) No curso de direito, lê-se bastante.

04. Assinale a alternativa em que se admite a concordância verbal 
tanto no singular como no plural como em: A maioria dos 
advogados ocupam postos de destaque na política e no mundo 
dos negócios.

(A) Como o direito, a medicina é uma carreira estritamente 
profissional.

(B) Os Estados Unidos e a Alemanha não oferecem cursos 
de administração em nível de bacharelado.

(C) Metade dos cursos superiores carecem de boa qualifi-
cação.

(D) As melhores universidades do país abastecem o mercado 
de trabalho com bons profissionais.

(E) A abertura de novos cursos tem de ser controlada por 
órgãos oficiais.
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05. Assinale a alternativa que apresenta correta correlação de 
tempo verbal entre as orações.

(A) Se os advogados demonstrarem um mínimo de conheci-
mento, poderiam defender bem seus clientes.

(B) Embora tivessem cursado uma faculdade, não se desen-
volveram intelectualmente.

(C) É possível que os novos cursos passam a ter fiscalização 
mais severa.

(D) Se não fosse tanto desconhecimento, o desempenho 
poderá ser melhor.

(E) Seria desejável que os enguiços entre diplomas e carreiras 
se resolvem brevemente.

06. A substituição das expressões em destaque por um pronome 
pessoal está correta, nas duas frases, de acordo com a norma 
culta, em:

(A) I. A concorrência promove o interesse da sociedade. / 
A concorrência promove-o. II. Aqueles que defenderão 
clientes. / Aqueles que lhes defenderão.

(B) I. O governo fundou escolas de direito e de medicina. / 
O governo fundou elas. II. Os graduados apenas ocasio-
nalmente exercem a profissão. / Os graduados apenas 
ocasionalmente exercem-la.

(C) I. Torna os graduados mais cultos. / Torna-os mais cultos. 
II. É preciso mencionar os cursos de administração. / É 
preciso mencionar-lhes.

(D) I. Os advogados devem demonstrar muitos conhecimen-
tos. Os advogados devem demonstrá-los. II. As associa-
ções mostram à sociedade o seu papel. / As associações 
mostram-lhe o seu papel. 

(E) I. As leis protegem os monopólios espúrios. / As leis pro-
tegem-os. II. As corporações deviam fiscalizar a prática 
profissional. / As corporações deviam fiscalizá-la.

07. Assinale a alternativa em que as palavras em destaque exer-
cem, respectivamente, a mesma função sintática das expres-
sões assinaladas em: Os graduados apenas ocasionalmente 
exercem a profissão.

(A) Se aprendem pouco, a culpa é da fragilidade do ensino 
básico.

(B) A interferência das corporações não passa de uma prática 
monopolista.

(C) Abrir e fechar cursos de “formação geral” é assunto do 
MEC.

(D) O estudante de direito exercita preferencialmente uma 
lógica rigorosa.

(E) Boas razões existirão sempre para o advogado buscar 
conhecimento.

08. Assinale a alternativa que reescreve a frase de acordo com a 
norma culta.

(A) Os graduados apenas ocasionalmente exercem a profis-
são. / Os graduados apenas ocasionalmente se dedicam 
a profissão.

(B) Os advogados devem demonstrar nessa prova um mínimo 
de conhecimento. / Os advogados devem primar nessa 
prova por um mínimo de conhecimento.

(C) Ele não fez o exame da OAB. / Ele não procedeu o exame 
da OAB.

(D) As corporações deviam promover o interesse da socie-
dade. / As corporações deviam almejar do interesse da 
sociedade.

(E) Essa é uma forma de limitar a concorrência. / Essa é uma 
forma de restringir à concorrência.

09. Assinale a alternativa em que o período formado com as frases 
I, II e III estabelece as relações de condição entre I e II e de 
adição entre I e III.
 I. O advogado é aprovado na OAB. 
 II. O advogado raciocina com lógica.
 III. O advogado defende o cliente no tribunal. 

(A) Se o advogado raciocinar com lógica, ele será aprovado 
na OAB e defenderá o cliente no tribunal com sucesso.

(B) O advogado defenderá o cliente no tribunal com suces-
so, mas terá de raciocinar com lógica e ser aprovado na 
OAB.

(C) Como raciocinou com lógica, o advogado será aprovado 
na OAB e defenderá o cliente no tribunal com sucesso.

(D) O advogado defenderá o cliente no tribunal com sucesso 
porque raciocinou com lógica e foi aprovado na OAB.

(E) Uma vez que o advogado raciocinou com lógica e foi 
aprovado na OAB, ele poderá defender o cliente no 
tribunal com sucesso.

10. Na frase – Se aprendem pouco, paciência, a culpa é mais 
da fragilidade do ensino básico do que das faculdades. – a 
palavra paciência vem entre vírgulas para, no contexto,

(A) garantir a atenção do leitor.

(B) separar o sujeito do predicado.

(C) intercalar uma reflexão do autor.

(D) corrigir uma afirmação indevida.

(E) retificar a ordem dos termos.
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Nas questões de números 11 e 12, assinale a alternativa correta, 
de acordo com o padrão culto escrito da língua portuguesa.

11. (A) A educação brasileira nem chegou à convalecença: ainda 
está na UTI.

(B) A medicina é uma carreira extritamente profissional, não 
prepara para outras funções.

(C) É lamentável que as associações médicas manifestam 
uma atitude tíbia diante das faculdades fracas.

(D) Os médicos, como os pilotos de avião, deveria passar por 
provas periódicas, para demonstrar sua atualização.

(E) Ao reivindicarem uma supervisão nas faculdades de 
medicina, as associações médicas mostram preocupação 
com a saúde da população.

12. (A) O aquecimento global está causando a perda de espécies 
numa velocidade comparável ao desaparecimento dos 
dinossauros, há 65 milhões de anos.

(B) Por que nossos líderes se furtam o dever de lutar pelo 
meio ambiente?

(C) Se continuar no ritmo atual, em 2090 não haverão mais 
matas nativas.

(D) A recuperação da camada de ozônio na atmosfera é um 
exemplo de como os países conseguem remedear um 
problema global.

(E) Hoje dispomos toda a tecnologia que precisamos para 
começar a combater o aquecimento global.

Leia o trecho para responder às questões de números 13 a 18.

As projeções sobre qual impacto o aquecimento global terá 
em relação à saúde das pessoas ainda são pouco precisas, princi-
palmente quanto à incidência de doenças. Mas uma coisa é certa: 
a maior freqüência de eventos climáticos extremos, como secas e 
inundações, vai deixar populações, cujo destino será incerto, em 
situação de fragilidade ainda maior. O problema é que os estudos 
são pouco específicos sobre os países onde ocorrerão as maiores 
alterações climáticas. Sabe-se apenas que esses lugares sofrerão 
com o aumento das ondas de calor e das doenças respiratórias.

Previsões sobre desnutrição, aumento de moléstias ligadas 
à água, como diarréias, são genéricas. Não há dúvidas de que 
haverá esse impacto na população, mas exatamente quando, 
onde e como não se sabe.

(O Estado de S.Paulo, 07.04.2007. Adaptado)

13. Assinale a alternativa em que está correto, de acordo com a 
norma culta, o uso do pronome, em destaque.
(A) Os conflitos pelo uso da água tendem a se multiplicar. 

Aquilo trará mais problemas às pessoas.
(B) O setor doméstico é responsável por 30% do consumo 

da água, onde à indústria cabem 18%.
(C) Este ano de 2007 será decisivo para aumentar a cons-

cientização quanto ao meio ambiente.
(D) O Brasil, que os recursos hídricos são imensos, terá de 

economizar água.
(E) O país dispõe de 48,3 mil metros cúbicos anuais de água 

por habitante, segundo as estatísticas, e aquelas são 
confiáveis.

14. Assinale a alternativa em que o adjetivo em destaque tem a 
mesma função predicativa do adjetivo genéricas em – Previ-
sões sobre desnutrição, aumento de moléstias ligadas à água, 
como diarréias, são genéricas.

(A) Até 2050 o acesso à água potável e aos alimentos dimi-
nuirá.

(B) O impacto do aquecimento global atingirá a África se-
veramente.

(C) Os fenômenos extremos também trarão impacto à 
saúde.

(D) Se houver uma migração em massa de gente doente, aí 
haverá um problema.

(E) São conflitantes as conclusões a respeito da África.

15. Assinale a alternativa que reescreve, corretamente, de acordo 
com o sentido do período, o trecho em destaque em: Não 
há dúvidas de que haverá esse impacto na população, mas 
quando, onde e como não se sabe.

(A) Não há dúvida de que haverá esse impacto na população, 
entretanto não se sabe quando, onde e como.

(B) Não há dúvida de que haverá esse impacto na população 
porque não se sabe quando, onde e como.

(C) Não há dúvida de que haverá esse impacto na população 
e com isso não se sabe quando, onde e como.

(D) Não há dúvida de que haverá esse impacto na população, 
dessa forma não se sabe quando, onde e como.

(E) Não há dúvida de que haverá esse impacto na população, 
logo que se souber quando, onde e como.

16. O grau do adjetivo maior em – … situação de fragilidade 
ainda maior. – repete-se em:

(A) A floresta tropical da Amazônia será substituída por uma 
vegetação menos rica que a savana.

(B) As populações da África são as mais vulneráveis do 
planeta.

(C) Os novos projetos de desenvolvimento sustentável são 
os melhores até agora apresentados.

(D) O cenário para o meio ambiente é o mais sombrio já 
projetado.

(E) O relatório científico deste ano teve um tom mais ameno 
que o do ano passado.
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17. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque repete o 
mesmo tempo verbal de terá em – As projeções sobre qual 
impacto o aquecimento global terá em relação à saúde das 
pessoas ainda são pouco precisas…

(A) O país ainda não conhece a vulnerabilidade das pessoas 
em relação ao meio ambiente.

(B) Fenômenos extremos e menos qualidade de vida: é o 
novo clima.

(C) O que já acontece com a biosfera por causa do aqueci-
mento global e da alta concentração do gás carbônico na 
atmosfera.

(D) Os próximos documentos das Nações Unidas trarão 
alternativas para a redução do efeito estufa.

(E) Problemas ambientais adversos reduziram a capacidade 
produtiva do solo.

18. Atente para as afirmações:

 I. A frase – As projeções sobre qual impacto o aquecimento 
global terá em relação à saúde das pessoas ainda são 
pouco precisas… – está corretamente reescrita em: As 
projeções sobre qual impacto o aquecimento global terá no 
que tange a saúde das pessoas ainda são pouco precisas.

 II. Os dois pontos em – Mas uma coisa é certa: a maior 
freqüência de eventos climáticos extremos, como secas e 
inundações, vai deixar populações… – indicam explica-
ção de idéia anteriormente enunciada.

 III. Em – O problema é que os estudos são pouco específicos … 
– a palavra pouco expressa idéia de intensidade.

Está correto apenas o contido em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

19. Observa-se na legenda da foto uma relação de causa e conseqüência 
entre os fatos. Assinale a alternativa que estabelece essa relação e 
reescreve a legenda, de acordo com a norma culta.

Pressão – Aridez no Nordeste pode levar a uma migração em massa e 
redistribuição de doenças

(O Estado de S.Paulo, 07.04.2007)

(A) Quando houver aridez no Nordeste, poderá haver migra-
ção em massa e redistribuição de doenças.

(B) Como há aridez no Nordeste, poderá haver migração em 
massa e redistribuição de doenças. 

(C) Há aridez no Nordeste com migração em massa e redis-
tribuição de doenças.

(D) Sempre houve aridez no Nordeste, mas não havia migra-
ção em massa e redistribuição de doenças.

(E) À medida que houver aridez no Nordeste, haverá também 
migração em massa e redistribuição de doenças.

Nas questões de números 20 e 21, assinale a alternativa correta 
quanto à ortografia.

20. (A) O relatório sobre as condições climáticas representa um
 consenso avassalador que chega a ser sóbrio diante do 

volume de evidências, especialmente das adaptações 
ecológicas ao aquecimento.

(B) Com essa atitude política, as previsões se tornarão uma 
profescia auto-realizável, um resultado inevitável da 
omição dos políticos.

(C) O urso polar sobre bancos de gelo cada vez menores, fa-
dado à estinção, transformou-se no íconi do aquecimento 
global.

(D) O animal não socumbiu apenas à seca, mas também ao 
impacto da aridez da região ecessivamente explorada.

(E) À medida que a água se torna mais cara, o ônos dos ajus-
tes ao novo regime passará para os grupos subauternos, 
como os agricultores e os pobres das áreas urbanas.
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21. (A) Os que pretendem fazer dos fascinorosos menores morais, 
incapazes de se decidir entre o bem e o mau, não se atre-
vem a pedir que lhes sejam caçado o direito de voto. 

(B) O Ministério Público consagrou os princípios da unidade, 
da indivisibilidade e da independência funcional, tudo 
como estratégia para o desenvolvimento de uma atuação 
livre de injunções externas.

(C) O Direito Penal assume nova feição, devendo apontar 
suas baterias para os delitos que colocam em cheque os 
objetivos do Estado Social.

(D) No novo Código são previlegiadas as anotações sobre 
as novidades trazidas pelo sistema e os aspectos da ju-
risprudência nacional que remanecem do interesse para 
o novo sistema jurídico.

(E) A credebilidade do Ministério Público é alta e subistimá-
lo é enfraquecer a cidadania, a justiça e o povo brasileiro, 
cuja defesa é a própria razão de sua existência.

22. Passe o pronome você do trecho para o plural, faça todas as 
adequações lingüísticas decorrentes dessa alteração e assinale 
a alternativa correta.

(Revista Diva, 2006)

(A) Bem-vindos. Enfim vocês chegaram. Respirem fundo. 
Sorriam. Deixem suas preocupações de lado. Recebam 
o melhor que esse mundo tem a lhes oferecer, afinal de 
contas, vocês merecem. Entrem e sintam-se em casa!

(B) Bem-vindo. Enfim vocês chegaram. Respirem fundo. 
Sorriem. Deixem suas preocupações de lado. Recebam 
o melhor que esse mundo tem a lhes oferecer, afinal de 
contas, vocês merecem. Entram e sintam-se em casa!

(C) Bem-vindos. Enfim vocês chegaram. Respire fundo. 
Sorriam. Deixam suas preocupações de lado. Recebam 
o melhor que esse mundo tem a lhes oferecer, afinal de 
contas, vocês merecem. Entre e sinta-se em casa!

(D) Bem-vindos. Enfim vocês chegaram. Respire fundo. 
Sorriam. Deixam suas preocupações de lado. Recebam 
o melhor que esse mundo tem a lhe oferecer, afinal de 
contas, você merece. Entrem e sinta-se em casa!

(E) Bem-vindo. Enfim vocês chegaram. Respirem fundo. 
Sorriam. Deixem suas preocupações de lado. Recebem 
o melhor que esse mundo tem a lhes oferecer, afinal de 
contas, vocês merecem. Entram e sintam-se em casa!

23. Das manchetes jornalísticas foram retirados os sinais de 
pontuação. Assinale a alternativa com pontuação correta das 
frases.

Sobremesa a R$ 0,84 Doceiras badaladas dão a receita
A nova febre em São Paulo fumar narguilé
Só é preciso uma coisa para viver bem saúde
Para você profissional de RH

(O Estado de S.Paulo, 07.04.2007)

(A) Sobremesa a R$ 0,84? Doceiras badaladas dão a receita
A nova febre em São Paulo: fumar narguilé
Só é preciso uma coisa: para viver bem saúde
Para você profissional de RH:

(B) Sobremesa a R$ 0,84? Doceiras badaladas dão a receita
A nova febre em São Paulo: fumar narguilé
Só é preciso uma coisa para viver bem: saúde
Para você, profissional de RH

(C) Sobremesa a R$ 0,84; Doceiras badaladas dão a receita
A nova febre: em São Paulo fumar; narguilé
Só é preciso uma coisa? para viver bem saúde
Para você, profissional de RH

(D) Sobremesa a R$ 0,84? Doceiras badaladas dão a receita;
A nova febre em São Paulo fumar: narguilé
Só é preciso uma coisa para viver bem, saúde
Para você; profissional de RH

(E) Sobremesa a R$ 0,84; Doceiras badaladas dão a receita
A nova febre; em São Paulo fumar narguilé
Só é preciso uma coisa para viver; bem saúde
Para você profissional de RH?

24. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, 
as lacunas das frases, quanto ao sinal indicativo da crase.

Para fazer vatapá, tutu ___ mineira e todas as comidas favo-
ritas dos brasileiros.

O papa quer interagir com a multidão, mas o risco será ana-
lisado caso ___ caso.

Ajudar empresas ___ transformar seu ambiente de trabalho.

(A) a … a … a

(B) à … à … a

(C) à … a … a

(D) a … à … à

(E) à …à … à
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25. Você enviou uma correspondência ao Presidente da República. 
Assinale a alternativa com o texto correto, de acordo com a 
norma culta.

(A) Meritíssimo, é inadmissível que o Brasil detenha os 
piores rendimentos em educação. Se as autoridades não 
reverem os programas educacionais, o futuro do país 
estará comprometido. 

(B) Excelência, é inadmiscível que o Brasil detém os piores 
rendimentos em educação. Se as autoridades não revi-
rem os programas educacionais, o futuro do país estará 
comprometido.

(C) Excelência, é inadimissível que o Brasil detenha os 
piores rendimentos em educação. Se as autoridades não 
reverem os programas educacionais, o futuro do país 
estará comprometido.

(D) Excelência, é inadmissível que o Brasil detenha os piores 
rendimentos em educação. Se as autoridades não revi-
rem os programas educacionais, o futuro do país estará 
comprometido.

(E) Prezado Senhor, é inadmissível que o Brasil detêem os 
piores rendimentos em educação. Se as autoridades não 
revirem os programas educacionais, o futuro do país 
estará comprometido.

Leia o trecho para responder às questões de números 26 e 27.

Da ambição se pode dizer que é uma força que, ao contrário 
da liberdade, não termina onde a do outro começa. O ambicioso 
não enxerga o cume nem quando o atinge. O céu para ele não é o 
limite. Não é por outra razão que os maiores desastres humanos 
foram gestados pela ambição sem limites. Em contrapartida, os 
mais espetaculares saltos intelectuais, científicos e políticos trazem 
a assinatura de homens e mulheres ambiciosos.

(Veja, 01.03.2006)

26. Assinale a alternativa que altera a voz verbal e mantém a 
relação agente/paciente da frase: … os maiores desastres 
humanos foram gestados pela ambição sem limites.

(A) Foram gestados pela ambição sem limites os maiores 
desastres humanos.

(B) Pela ambição sem limites foram gestados os maiores 
desastres humanos.

(C) Os maiores desastres humanos gestaram a ambição sem 
limites.

(D) A ambição sem limites gestou os maiores desastres hu-
manos.

(E) A ambição sem limites é gestada pelos maiores desastres 
humanos.

27. Assinale a alternativa em que as palavras em destaque 
exercem, respectivamente, as mesmas funções sintáticas de 
humanos e a assinatura, em destaque no trecho.

(A) Uma situação muito debatida diz respeito às mulheres 
ambiciosas.

(B) É preciso ter uma visão sensata da ambição: não é apenas 
ganhar dinheiro ou ficar famoso.

(C) Há ambiciosos compulsivos que se sentem ameaçados 
pela opinião dos outros.

(D) A ambição feminina pode ser considerada mais ampla.

(E) Não há razão alguma para acreditar que a ambição mas-
culina seja maior que a feminina.

Leia o trecho para responder às questões de números 28 e 29.

Palavra da semana: vaidade. Excessivo orgulho por algo 
que uma pessoa enxerga nela mesma, mas que os demais não 
conseguem admirar com igual intensidade. A palavra veio do 
latim vanus, “vazio”. Ao se espremer uma pessoa com alto teor 
de vaidade, obtém-se um suco de nada.

(Época, 15.03.2007)

28. Assinale a alternativa que reescreve, corretamente, a oração 
em destaque, de acordo com o sentido do contexto: – Ao se 
espremer uma pessoa com alto teor de vaidade, obtém-se um 
suco de nada.

(A) Por ter se espremido uma pessoa com alto teor de vaidade, 
obtém-se um suco de nada.

(B) Assim que se espremeu uma pessoa com alto teor de 
vaidade, obter-se-á um suco de nada.

(C) Quando se espreme uma pessoa com alto teor de vaidade, 
obtém-se um suco de nada.

(D) Por mais que se espremeu uma pessoa com alto teor de 
vaidade, obter-se-á um suco de nada.

(E) Quanto mais se espremer uma pessoa com alto teor de 
vaidade, mais se obteve um suco de nada.

29. Assinale a alternativa em que o conectivo em destaque estabe-
lece entre as orações o mesmo sentido expresso pelo conectivo 
mas em – Excessivo orgulho por algo que uma pessoa enxerga 
nela mesma, mas que os demais não conseguem admirar com 
igual intensidade.

(A) O ambicioso não enxerga o cume nem quando o atinge.

(B) A pessoa ambiciosa move o mundo, a fim de conseguir 
o poder.

(C) Há pessoas e pessoas, porém todas podem aprender a 
acender a chama interior do sucesso.

(D) Quando alguém é tomado por uma ambição desmedida, 
acaba tornando-se infeliz. 

(E) A ambição não é uma qualidade superior, portanto, não 
há mérito no ambicioso.
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Leia os quadrinhos para responder à questão de número 30.

(Folhateen, 19.12.2005)

30. Atente para as afirmações:
 I. Corrigindo-se as falas do primeiro quadrinho, de acordo 

com a norma culta, tem-se: Então, amiga, vai emprestar? 
É só para esta noite!

 II. No quarto quadrinho, deve-se escrever: Sabe que estas 
coisas não se emprestam …

 III. A grafia da palavra exceção, no quinto quadrinho, deve 
ser corrigida.

Está correto apenas o contido em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

CONHECIMENTOS GERAIS

31. Sobre recentes acontecimentos internacionais, é correto afir-
mar que

(A) Israel, em julho de 2006, bombardeou a Síria porque 
militantes do Hezbollah haviam cruzado a fronteira, 
matado soldados israelenses e seqüestrado outros.

(B) depois de anunciar, em outubro de 2006, a realização de 
testes atômicos, a Coréia do Sul assinou um acordo de 
desarmamento nuclear, para se tornar aliada dos EUA.

(C) a Assembléia Nacional da Venezuela, em fevereiro de 
2007, garantiu ao presidente Hugo Chávez o direito de 
governar por decreto em algumas áreas.

(D) parlamentares palestinos aprovaram, em março de 2007, 
um governo de união entre Fatah e Hamas que reconhece 
o Estado de Israel e renuncia à violência.

(E) os líderes dos partidos vitoriosos nas eleições de março 
de 2007, na Irlanda do Norte, romperam o duradouro 
acordo de paz entre católicos e protestantes.

32. Depois da maior tragédia da aviação nacional, o acidente entre 
o Boeing da Gol e o jato Legacy, em setembro de 2006, uma 
séria crise atingiu o setor aéreo e

(A) desencadeou uma operação-padrão dos controladores 
aéreos, insatisfeitos com as condições de trabalho, o que 
gerou atrasos e cancelamentos de vôos.

(B) motivou a instalação de uma CPI no Congresso, por 
ordem do próprio presidente da República, preocupado 
com a popularidade do governo.

(C) revelou que as empresas aéreas dominam a estrutura da 
Infraero e, por isso, deixam de seguir as determinações 
da Agência Nacional de Aviação Civil.

(D) causou uma quebra da hierarquia militar, o que levou à 
demissão do Ministro da Defesa e à imediata punição 
dos controladores de vôo.

(E) provocou a desmilitarização desse setor, que se desvin-
culou do controle da Força Aérea Brasileira e passou a 
ser gerenciado por um órgão civil.

33. Leia as afirmações.
 I. As eleições de outubro de 2006 garantiram ao PMDB o 

maior número de vagas na Câmara dos Deputados e, com 
a posse de suplentes, também no Senado.

 II. O Programa de Aceleração do Crescimento, lançado 
em janeiro de 2007, priorizou investimentos no setor de 
energia, habitação e saneamento, entre outros.

 III. O Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu, em março de 
2007, que todo parlamentar que mudar de partido perderá 
o mandato.

 IV. As ocupações de terra promovidas pelo MST cessaram no 
início de 2007, pois os assentamentos e as desapropriações 
atenderam às expectativas dos sem-terra.

Está correto apenas o contido em
(A) II, III e IV.
(B) I, II e III.
(C) I, II e IV.
(D) I e III.
(E) II e IV.

34. Em março de 2007, George W. Bush visitou o Brasil; dias de-
pois, Luís Inácio Lula da Silva esteve nos Estados Unidos. Os 
dois presidentes assinaram um protocolo de intenções para
(A) diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera e deter 

o efeito estufa.
(B) transferir ao Brasil a tecnologia norte-americana de 

produzir álcool do milho.
(C) aumentar a extração de gás natural como fonte alternativa 

ao uso do petróleo.
(D) isentar alguns produtos brasileiros de taxas no mercado 

norte-americano.
(E) promover a produção de álcool e o uso internacional de 

biocombustíveis.

EscTecJudiciario.indd   9EscTecJudiciario.indd   9 16/5/2007   09:38:3016/5/2007   09:38:30



10TJSP/01-EscrevTécJudiciário-V1

35. Em março de 2007, as relações entre o Irã e a Grã-Bretanha 
ficaram abaladas. O incidente que provocou esse abalo foi
(A) a decisão do Conselho de Segurança da ONU, por su-

gestão da Grã-Bretanha, de impor novas sanções ao Irã 
devido a seu programa nuclear.

(B) a prisão de funcionários do escritório iraniano no Iraque 
que seriam, segundo a Grã-Bretanha, espiões do presi-
dente Ahmadinejad.

(C) o anúncio de que o Irã, que já domina o processo de en-
riquecimento de urânio, produzirá combustível nuclear 
em escala industrial.

(D) a captura de marinheiros britânicos que patrulhavam o 
Golfo Pérsico e teriam, segundo o Irã, invadido águas 
territoriais iranianas.

(E) a posição da Grã-Bretanha de intensificar o envio de sol-
dados para lutar no Iraque, o que contraria os interesses 
do governo iraniano.

RASCUNHO

MATEMÁTICA

36. O terreno retangular mostrado na figura, cujas medidas dos 
lados estão na razão de 1 para 3, tem 1200 m² de área. Logo, 
o perímetro desse terreno é igual a

(A) 240 m.

(B) 200 m.

(C) 160 m. 

(D) 120 m.

(E) 100 m. 

37. Um investidor aplicou a quantia total recebida pela venda 
de um terreno, em dois fundos de investimentos (A e B), 
por um período de um ano. Nesse período, as rentabili-
dades dos fundos A e B foram, respectivamente, de 15% 
e de 20%, em regime de capitalização anual, sendo que 
o rendimento total recebido pelo investidor foi igual a 
R$ 4.050,00. Sabendo-se que o rendimento recebido no fundo A 
foi igual ao dobro do rendimento recebido no fundo B, pode-se 
concluir que o valor aplicado inicialmente no fundo A foi de

(A) R$ 18.000,00.

(B) R$ 17.750,00.

(C) R$ 17.000,00.

(D) R$ 16.740,00.

(E) R$ 15.125,00.

38. Um comerciante estabeleceu que o seu lucro bruto (dife-
rença entre os preços de venda e compra) na venda de um 
determinado produto deverá ser igual a 40% do seu preço de 
venda. Assim, se o preço unitário de compra desse produto for
R$ 750,00, ele deverá vender cada unidade por

(A) R$ 1.050,00.

(B) R$ 1.100,00.

(C) R$ 1.150,00.

(D) R$ 1.200,00.

(E) R$ 1.250,00.
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39. Numa editora, 8 digitadores, trabalhando 6 horas por dia, 
digitaram 3/5 de um determinado livro em 15 dias. Então, 
2 desses digitadores foram deslocados para um outro serviço, 
e os restantes passaram a trabalhar apenas 5 horas por dia na 
digitação desse livro. Mantendo-se a mesma produtividade, 
para completar a digitação do referido livro, após o deslo-
camento dos 2 digitadores, a equipe remanescente terá de 
trabalhar ainda

(A) 18 dias.

(B) 16 dias.

(C) 15 dias.

(D) 14 dias.

(E) 12 dias.

40. Observe, nos quadrinhos, o Calvin fazendo a lição de casa:

(O Estado de S.Paulo, 17.04.2004)

Abstraindo-se a irreverência e o humor, característicos do 
Calvin, e observando-se com atenção apenas a questão 
formulada nos quadrinhos, pode-se afirmar que, se ambos 
mantiverem constante a sua velocidade média, que é dada 
pela razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para 
percorrê-la, e não ocorrendo interrupções no percurso, eles 
irão se cruzar na estrada, aproximadamente, às

(A) 5 h 45 min.

(B) 5 h 42 min.

(C) 5 h 40 min.

(D) 5 h 35 min.

(E) 5 h 30 min.

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

41. Com relação ao Microsoft Excel XP, na sua configuração 
padrão, assinale a alternativa que contém a fórmula correta, 
a ser aplicada na célula A9, para somar os valores da célula 
A1 até a célula A8, inclusive.

(A) =A1+A3+A4+A7+A8

(B) =Soma(A1:A8)

(C) =Soma(A1;A8)

(D) Soma(A1:A8)

(E) =A1:A8

42. Em uma planilha do Microsoft Excel XP, na sua configuração 
padrão, tem-se na célula C1 a fórmula =A1 + B$1. Ao ser 
copiada para o bloco C2:D2, a célula

(A) D2 ficará com a fórmula =B2 + B$1.

(B) D2 ficará com a fórmula =A3 + D$1.

(C) C2 ficará com a fórmula =A3 + B$2.

(D) C2 ficará com a fórmula =A2 + B$2.

(E) C2 ficará com a fórmula =A2 + B$1.

43. Analise as seguintes afirmativas sobre o Microsoft Word XP, 
em sua configuração padrão, em português.

 I. É possível desfazer uma ação anterior, clicando no botão 
Desfazer da barra de ferramentas Padrão, ou utilizando 
as teclas de atalho CTRL+D.

 II. É possível imprimir um documento completo, apenas a 
página atual, apenas as páginas pares/ímpares ou determi-
nar quais páginas se deseja imprimir, mas não é possível 
imprimir parte de uma página do documento.

 III. É possível que documentos sejam gravados com senha, 
oferecendo, assim, um importante recurso de segurança. 
Podem ser utilizadas duas senhas: uma para abertura do 
documento e outra para gravação do documento.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

44. O aplicativo de correio eletrônico Microsoft Outlook Ex-
press 6.0, na configuração padrão, pode apresentar alguns 
ícones associados a cada mensagem. Assinale a alternativa 
que correlaciona corretamente os ícones da esquerda com as 
descrições da direita.

 I.  ( ) A mensagem foi encaminhada.

 II.  ( ) A mensagem não foi lida.

 III.  ( ) A mensagem está gravada na pasta Rascu-
nhos.

 IV.  ( ) A mensagem possui um ou mais arquivos 
anexados. 

 V.  ( ) A mensagem foi marcada como de alta priori-
dade pelo remetente.

(A) III, II, V, I, IV.

(B) IV, I, II, III, V.

(C) IV, III, V, I, II.

(D) IV, V, III, II, I.

(E) V, IV, I, II, III.

45. Têm-se as seguintes afirmações sobre o Microsoft Outlook 
Express 6.0, na sua configuração padrão:

 I. As pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Itens envia-
dos, Itens excluídos ou Rascunhos não podem ser excluí-
das ou renomeadas.

 II. Ao enviar uma mensagem para um grupo de destinatá-
rios simultaneamente, é possível definir uma formatação 
exclusiva (cor de fundo, fonte e tamanho de letra, pará-
grafos e solicitação de confirmação de leitura) para cada 
destinatário individualmente.

 III. Para excluir uma mensagem da Caixa de entrada, pre-
viamente selecionada, basta pressionar a tecla DEL (a 
mensagem será enviada para a pasta Itens excluídos). 
Porém, para excluir a mensagem definitivamente (sem 
enviar para a pasta Itens excluídos), deve-se pressionar 
simultaneamente as teclas SHIFT+DEL.

 IV. Para anexar imagens em uma mensagem, esta deve ser 
formatada em HTML, enquanto textos sem formatação 
podem conter apenas caracteres alfanuméricos.

Está correto o contido apenas em

(A) I.

(B) III.

(C) I e III.

(D) II e IV.

(E) I, III e IV.     
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46. Ao encaminhar uma mensagem com arquivos anexados a par-
tir do Microsoft Outlook Express 6.0, na sua configuração

 padrão, com o botão 

(A) os anexos não serão mantidos na nova mensagem a ser 
encaminhada.

(B) os anexos serão mantidos na nova mensagem a ser en-
caminhada.

(C) os anexos serão mantidos na nova mensagem a ser 
encaminhada apenas se o destinatário for o mesmo re-
metente.

(D) os anexos não serão mantidos na nova mensagem a ser 
encaminhada apenas se o destinatário for o mesmo re-
metente.

(E) os anexos serão mantidos na nova mensagem a ser 
encaminhada e não podem, em nenhuma hipótese, ser 
excluídos.

47. Para enviar um e-mail, utilizando o Microsoft Outlook Express 
6.0, na sua configuração padrão, é preciso preencher o campo 
Para: com um endereço eletrônico válido como:

(A) \\maria\@tjsp.com.br

(B) maria@tjsp/combr

(C) maria@tjsp/com/br

(D) http://maria@tjsp.com.br

(E) maria@tjsp.com.br

48. Com relação ao Microsoft Internet Explorer 6.0, na sua con-
figuração padrão, assinale a alternativa correta.

(A) O botão  da barra de ferramentas Padrão atualiza 
apenas links de imagens do site em visualização no In-
ternet Explorer.

(B) Sites de idiomas diferentes do português são traduzidos 
automaticamente para o português, se o recurso Tradução 
automática estiver ligado.

(C) As páginas que se iniciam por http:s// são páginas seguras, 
com informações criptografadas, utilizadas pelos bancos, 
por exemplo.

(D) O ponteiro do mouse  indica uma seleção de link.

(E) URL é um recurso de segurança de sites, onde as infor-
mações são criptografadas.

49. Sobre o Microsoft Windows XP, na sua configuração padrão, 
assinale a alternativa que correlaciona corretamente as fun-
cionalidades com as suas respectivas ações.

 I. Gerenciador de tarefas  ( ) Fornece opções para perso-
    nalizar a aparência e funcio-
    nalidade do computador.
 II. Painel de controle ( ) Permite que o usuário não
    exiba o relógio do Windows
    na barra de Tarefas.
 III. Lixeira ( ) Exibe os documentos mais
    recentes abertos pelo usuário.
 IV. Barra de tarefas e ( ) Armazena os arquivos excluí -
  menu Iniciar  dos de uma pasta, permitindo 
    a sua recuperação.
 V. Documentos (opção ( ) Exibe medidas de desem-
  selecionada no menu  penho dos processos que
  Iniciar)  estão sendo executados no
    computador, por exemplo, o
    percentual de uso de CPU.

(A) II, IV, V, III, I.

(B) II, I, V, III, IV.

(C) IV, II, V, III, I.

(D) IV, V, II, III, I.

(E) V, II, I, III, IV.

50. Analise as afirmações a seguir sobre o Microsoft Windows 
XP, na sua configuração padrão.

 I. É possível existirem dois ou mais arquivos com o mesmo 
nome e extensão em uma mesma pasta.

 II. É possível visualizar o conteúdo de uma pasta, usando os 
modos de exibição: miniaturas, lado a lado, ícones, lista 
e detalhes.

 III. Pode-se agrupar e exibir os arquivos das pastas, ordenan-
do-os por ordem alfabética, por tipo, por tamanho ou pela 
data de modificação.

 IV. O objetivo das pastas é proteger os arquivos de invasões 
externas ao computador pela Internet.

Está correto o contido apenas em

(A) II e III.

(B) III e IV.

(C) I, II e III.

(D) I, III e IV.

(E) II, III e IV.
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DIREITO

DIREITO PENAL

51. O funcionário público que for condenado por falsificar do-
cumento particular terá sua pena

(A) aumentada da sexta parte.

(B) fixada nos limites legais entre 2 a 6 anos de reclusão e 
multa.

(C) fixada nos limites legais entre 1 a 5 anos de reclusão e 
multa.

(D) aumentada da metade.

(E) extinta, caso repare o dano antes da sentença conde  na -
tó ria .

52. Tomando como base o crime de peculato, analise as afirma-
ções:
 I. Estão previstas no crime de peculato as condutas de apro-

priar-se, desviar ou subtrair dinheiro, valor ou qualquer 
outro bem móvel.

 II. Especificamente quanto ao peculato culposo, é admissível 
a reparação do dano antes ou depois da sentença.

 III. O dinheiro proveniente da prática do crime de peculato 
deve ser usado em proveito próprio.

Está correto somente o contido em

(A) I.

(B) II.

(C) I e II.

(D) I e III.

(E) II e III.

53. A resistência qualificada consiste

(A) na oposição do agente ao ato legal mediante violência.

(B) na oposição do agente ao ato legal, causando considerável 
prejuízo à vítima.

(C) na oposição do agente ao ato legal mediante o emprego 
da violência ou ameaça.

(D) na vontade exteriorizada do agente de empregar violência 
ou usar de ameaça contra o funcionário competente para 
executar o ato legal, ou ainda, a quem lhe esteja prestando 
auxílio.

(E) na não execução do ato legal diante da resistência do 
agente.

54. Quanto ao crime de denunciação caluniosa, pode-se afirmar:

 I. Não configura delito a solicitação à polícia que investigue 
determinado crime, fornecendo-lhe elementos de que 
dispõe, inclusive quanto à autoria.

 II. A conduta típica é provocar, dar causa à ação da autoridade 
policial pela comunicação de ocorrência de crime ou de 
contravenção que não se verificou.

 III. O tipo penal apresenta causa de aumento de pena caso a 
denunciação caluniosa seja praticada contra funcionário 
público.

Quanto às afirmações, está correto o contido apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) I e II.

(D) I e III.

(E) II e III.

55. Receber dinheiro, iludindo o interessado, a pretexto de influir 
na nota a ser atribuída, para certo candidato, por Desembar-
gador membro da banca de concurso público, para ingresso 
na carreira da Magistratura no Estado de São Paulo,

(A) tipifica o crime de corrupção ativa.

(B) tipifica o crime de exploração de prestígio.

(C) tipifica o crime de concussão.

(D) tipifica o crime de corrupção passiva.

(E) não é fato que recebe punição de acordo com o Código 
Penal Brasileiro.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

56. Todo mandado de citação necessariamente contém:

 I. nome completo do réu;
 II. subscrição do escrivão e a rubrica do juiz;
 III. finalidade.

Está correto o contido em

(A) III, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

57. Ao efetuar uma citação por mandado, o oficial de justiça 
deverá

(A) tão somente entregar o mandado ao réu, pessoalmente.

(B) após citar pessoalmente o réu, adverti-lo de que caso 
deixe de comparecer ao ato sem motivo justificado, ser-
lhe-á nomeado um defensor, e o processo seguirá sem a 
sua presença.

(C) entregar o mandado ao réu pessoalmente e lavrar certidão 
de sua aceitação ou recusa.

(D) proceder à leitura do mandado ao réu e entregar-lhe a 
contrafé, e ainda, certificar a entrega da confrafé e de 
sua aceitação ou recusa.

(E) fazer com que o réu faça aposição de ciente no original 
do mandado.

58. No procedimento comum, o tríduo previsto no art. 395 do 
Código de Processo Penal determina o prazo para oferecimen-
to de

(A) alegações escritas e argüição de suspeição.

(B) alegações escritas e rol de testemunhas.

(C) alegações finais e requerimento de diligências impres-
cindíveis para a defesa do réu.

(D) alegações finais e rol de testemunhas.

(E) defesa prévia e nomeação de perito.

59. No procedimento comum,

(A) poderão ser ouvidas mais de 8 testemunhas de acusação 
e mais de 8 testemunhas de defesa, se nesse número 
estiverem compreendidas as testemunhas referidas.

(B) poderão ser ouvidas no mínimo 8 testemunhas de acusa-
ção e 8 testemunhas de defesa.

(C) poderão ser ouvidas todas as testemunhas arroladas na 
denúncia, e no máximo 10 testemunhas arroladas pela 
defesa.

(D) não poderão ser ouvidas as testemunhas que não presta-
rem compromisso.

(E) somente poderão ser ouvidas as testemunhas arroladas 
na denúncia.

60. As presenças imprescindíveis, diante do juiz, na audiência 
preliminar prevista na Lei n.º 9.099/95, são:

(A) autor do fato e vítima, devidamente acompanhados por 
seus advogados.

(B) autor do fato, vítima, representante do Ministério Público 
e o responsável civil.

(C) réu, vítima e representante do Ministério Público.

(D) réu, vítima ou seu representante legal, promotor de justiça 
e o responsável civil.

(E) autor do fato, vítima e seus respectivos advogados, e o 
representante do Ministério Público.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

61. É correto afirmar que

(A) os atos processuais são de natureza pública e privada.

(B) o princípio do sigilo dos atos processuais aplica-se in-
distintamente.

(C) o direito de consultar os autos é restrito apenas aos advo-
gados.

(D) todos os atos e termos do processo podem ser produzidos 
por meio eletrônico.

(E) os atos processuais são válidos quando cumpridas todas 
as solenidades e não a sua finalidade essencial.
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62. O juiz proferirá

(A) os despachos de expediente, no prazo de 90 dias.

(B) as decisões, no prazo de 180 dias.

(C) os despachos de expediente, no prazo de 15 dias.

(D) as decisões, no prazo de 30 dias.

(E) os despachos de expediente, no prazo de 2 dias.

63. Quando a lei não marcar outro prazo, as intimações somente 
obrigarão a comparecimento depois de decorridas

(A) 12 horas.

(B) 24 horas.

(C) 36 horas.

(D) 48 horas.

(E) 60 horas.

64. A citação válida

(A) torna regular o processo de conhecimento.

(B) suspende o prazo decadencial.

(C) constitui em mora o devedor.

(D) não pode ser realizada na pessoa do curador.

(E) impede ao juiz a declaração da prescrição de ofício.

65. Na apelação,

(A) ficam também submetidas ao tribunal as questões ante-
riores à sentença, ainda não decididas.

(B) as questões de fato, não propostas no juízo inferior, não 
poderão ser suscitadas, mesmo se a parte provar que 
deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

(C) o tribunal deverá declarar os efeitos em que a recebe.

(D) a pena de deserção não poderá ser relevada.

(E) independentemente dos efeitos em que for recebida, não 
impede a execução provisória da sentença.

DIREITO CONSTITUCIONAL

66. Leia as seguintes afirmações:
 I. Segundo o caput do art. 5.o da Constituição Federal, é 

assegurada a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no país. Isso significa que não 
há qualquer diferenciação constitucional, em relação aos 
direitos individuais, coletivos, sociais e políticos, que os 
nacionais e estrangeiros gozam sob a égide da Carta da 
República.

 II. As normas definidoras de direitos e garantias funda-
mentais têm aplicação imediata e não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios adotados pela 
Constituição, ou ainda, dos tratados internacionais dos 
quais nosso país fizer parte.

 III. De acordo com o art. 5.º, §3.o da Constituição Federal, 
os tratados internacionais que versarem sobre direitos 
humanos e forem aprovados em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.

 IV. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os 
maiores de dezoito anos. Porém, não podem se alistar 
como eleitores os estrangeiros, os clérigos e, durante o 
período de serviço militar obrigatório, os conscritos.

São corretas apenas as afirmativas

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) III e IV.

67. O direito à associação, previsto constitucionalmente como 
um direito fundamental, pode ser caracterizado pela

(A) liberdade de associação, pois ninguém poderá ser com-
pelido a se associar ou a se manter associado.

(B) não intervenção estatal no funcionamento das associa-
ções, sendo necessária autorização para a constituição 
de cooperativas.

(C) possibilidade de dissolução de uma associação, por 
procedimento judicial ou administrativo.

(D) licitude do objeto da associação, admitindo-se a consti-
tuição de associações que possuam caráter paramilitar.

(E) transitoriedade, já que a associação deverá ter caráter 
transitório, pacífico e realizar-se em local público.
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68. Com relação à acumulação de funções e vencimentos dos 
servidores públicos da administração direta, autárquica e 
fundacional, é correto afirmar que

(A) a acumulação de cargos constitucionalmente é permitida, 
desde que se trate de acumulação de um cargo técnico ou 
científico com um cargo de professor, sem cumulação de 
vencimentos de cada função.

(B) a acumulação de cargos é excepcionalmente permitida, 
no caso de dois cargos ou empregos privativos de profis-
sionais de saúde, com profissões regulamentadas, com a 
acumulação dos vencimentos de cada função.

(C) o servidor investido no mandato de Vereador, desde que 
haja compatibilidade de horários para o exercício de 
ambas atribuições, perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do 
cargo eletivo.

(D) o servidor investido no mandato de Prefeito será afastado 
do cargo, emprego ou função que antes desempenhava, 
sendo-lhe vedada a cumulação de remunerações, e per-
ceberá, compulsoriamente, os subsídios atribuídos ao 
Prefeito Municipal.

(E) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou dis-
trital, o servidor ficará afastado de seu cargo, emprego 
ou função, sem prejuízo da remuneração percebida no 
serviço público, cumulando-a com a do mandato eletivo.

69. Assinale a alternativa correta.

(A) O prazo de validade de um concurso é de até dois anos, 
prorrogável por uma única vez pelo período de um ano.

(B) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
somente aos brasileiros, natos ou naturalizados, que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei.

(C) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, desde que demonstrados o dolo ou a culpa do 
agente responsável pela prática do ato.

(D) Os agentes públicos devem receber as reclamações efetua-
das por qualquer pessoa, para defesa de direito próprio, 
que versem sobre a conduta de quaisquer autoridades 
do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder 
Judiciário, com fundamento na previsão constitucional 
do direito de petição.

(E) Os atos de improbidade administrativa importarão a sus-
pensão dos direitos políticos, a perda da função pública, 
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, 
na forma e gradação previstas em lei, não cabendo ação 
penal pelos mesmos fatos.

70. Sobre a estabilidade do servidor público, é correto afirmar 
que o servidor

(A) público perderá sua estabilidade por sentença judicial 
transitada em julgado ou mediante processo administra-
tivo no qual lhe tenham sido assegurados a ampla defesa 
e o contraditório.

(B) estável, demitido em razão de sentença judicial, que tenha 
logrado a invalidação desse título judicial, terá direito à 
reintegração ao cargo que ocupava. Caso o cargo tenha 
sido preenchido por outrem, esse servidor não será reinte-
grado de imediato, permanecendo em disponibilidade.

(C) estável, tendo seu cargo extinto ou declarada a sua des-
necessidade, ficará em disponibilidade, percebendo sua 
remuneração integralmente, até que seja possível seu 
aproveitamento em outro cargo.

(D) estável poderá perder seu cargo por insuficiência de 
desempenho, apenas nos três primeiros anos de efetivo 
exercício, mediante procedimento de avaliação periódica, 
que deverá ser disciplinado por lei complementar.

(E) que tenha sido aprovado por concurso público para cargo 
de provimento efetivo, exercido sua função por três anos 
efetivamente, e tenha sido favoravelmente avaliado em 
seu desempenho por comissão instituída para essa fina-
lidade, adquire o direito à estabilidade.

DIREITO ADMINISTRATIVO

71. A Administração Estadual descobre e comprova, observado o 
devido processo legal, que um funcionário público aposentado 
havia aplicado, indevidamente, dinheiro público, quando ainda 
estava em atividade, tendo causado prejuízo ao Erário. Nesse 
caso, o inativo

(A) não mais poderá ser apenado, pois a Administração de-
veria ter tomado as devidas providências legais antes da 
aposentadoria do funcionário.

(B) não mais poderá sofrer pena administrativa, mas somente 
poderá responder civil e criminalmente pelo seu ato.

(C) poderá ser submetido a processo administrativo, mas não 
poderá ser apenado, uma vez que se operou a prescrição 
da pena com a concessão da aposentadoria pela Admi-
nistração.

(D) deverá responder somente perante o Poder Judiciário, 
podendo vir a perder a sua aposentadoria, caso o fato 
em questão venha a ser devidamente comprovado em 
Juízo.

(E) estará sujeito à pena de cassação de sua aposentadoria 
pela Administração, desde que não extrapolado o prazo 
prescricional.
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72. Assinale a alternativa correta, considerando o disposto no 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 
Paulo.

(A) A pena de suspensão poderá ser convertida em multa, 
na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de venci-
mento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, 
dispensado de comparecer ao serviço pelo mesmo tempo 
da pena.

(B) No caso de procedimento irregular, de natureza grave, 
ao funcionário será aplicada a pena de demissão a bem 
do serviço público.

(C) O funcionário suspenso manterá as vantagens e direitos 
decorrentes do exercício do cargo.

(D) Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço pú-
blico ao funcionário que receber ou solicitar presentes, 
diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora 
de suas funções, mas em razão delas.

(E) A pena de suspensão do funcionário público, que não 
poderá exceder 90 (noventa) dias, será aplicada pela 
autoridade competente da respectiva repartição onde o 
funcionário exerce suas funções, nos casos de indisciplina 
ou falta do cumprimento dos deveres.

73. Um funcionário público causa prejuízo pecuniário à Fazenda 
Estadual em razão de erro de cálculo no exercício de suas 
funções. Com base no Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Estado de São Paulo, o funcionário em questão

(A) tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos devida-
mente apurados, podendo responder criminalmente se 
agiu de má-fé.

(B) deverá restituir ao Estado a quantia do prejuízo causado, 
mas a Lei n.º 10.261/68 não permite que tal importância 
seja descontada do seu vencimento ou remuneração.

(C) estará sujeito à pena de repreensão, mas, se for reincidente, 
deverá ser demitido a bem do serviço público.

(D) somente poderá ser responsabilizado administrativa-
mente após decisão judicial, que deverá decidir se houve 
má-fé do funcionário.

(E) estará sujeito, se não agiu de má-fé, à pena de repreensão 
e, na reincidência, à de suspensão.

74. Conforme dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado de São Paulo, a prescrição

(A) começa a correr do dia em que a autoridade competente 
para aplicação da pena teve conhecimento da falta.

(B) extingue a punibilidade da falta sujeita à pena de repre-
ensão, no prazo de 3 (três) anos.

(C) é interrompida pela portaria que instaura sindicância e a 
que instaura processo administrativo.

(D) não corre se já tiver sido iniciada a apuração preliminar, 
objetivando averiguação do ocorrido.

(E) reconhecida pela Administração, extinguindo a punibi-
lidade, impede que autoridade julgadora determine o re-
gistro do fato nos assentamentos individuais do servidor. 

75. A respeito do processo administrativo, consoante o disposto 
na Lei Estadual n.º 10.261/68, é correto afirmar que

(A) não sendo encontrado para receber a citação, o processo 
será suspenso até que o acusado venha a ser encontrado 
para ser citado pessoalmente, não correndo a prescrição 
nesse caso.

(B) é obrigação do acusado tomar ciência e assistir aos atos 
e termos do processo, devendo ser notificado de tais atos 
processuais.

(C) mesmo que o acusado não compareça ao interrogatório, 
inicia-se o prazo de 3 (três) dias para requerer a produção 
de provas, ou apresentá-las.

(D) as testemunhas arroladas pelo acusado serão obrigatoria-
mente intimadas a comparecer à audiência designada.

(E) a demissão do funcionário a bem do serviço público 
acarreta a incompatibilidade para nova investidura em 
cargo público, pelo prazo de 8 (oito) anos.
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NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

76. O ofício de distribuição judicial

(A) deve existir apenas nas comarcas de 2.ª entrância.

(B) deve existir apenas quando as varas forem especializadas. 

(C) não existirá nas comarcas com uma única vara.

(D) deve existir em todas as comarcas.

(E) não tem por incumbência a organização do arquivo 
geral. 

77. Os livros de carga de autos

(A) são dirigidos exclusivamente aos advogados.

(B) são escriturados em caneta, lápis ou outro meio delével. 

(C) são escriturados exclusivamente pelos escreventes.

(D) não poderão conter a menção de “sem efeito”.

(E) deverão ser desdobrados segundo a sua destinação.

78. Deverá ser feita a conclusão dos autos no prazo de

(A) 24 horas.

(B) 36 horas.

(C) 48 horas.

(D) 5 dias.

(E) 10 dias.

79. A retirada de autos judiciais em andamento no Cartório pode 
ser realizada

(A) por qualquer interessado.

(B) por qualquer advogado regularmente inscrito na OAB.

(C) pelas partes envolvidas no litígio.

(D) por estagiário regularmente inscrito na OAB e constituído 
como procurador de uma das partes.

(E) por qualquer membro do Ministério Público, ainda que 
não esteja atuando naquela causa específica.

80. Quando houver fluência de prazo comum às partes, será con-
cedida pelo Diretor de Serviço do Ofício de Justiça ou pelo 
escrevente responsável pelo atendimento, vista dos autos em 
cartório, fora do balcão, pelo período de

(A) 30 minutos.

(B) 45 minutos.

(C) uma hora.

(D) duas horas.

(E) até 5 horas.
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