Novembro/2009

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Concurso Público para provimento de cargos de

Técnico Judiciário
Área Judiciária
No de Inscrição

Nome do Candidato

Caderno de Prova ’K11’, Tipo 001

MODELO

No do Caderno

MODELO1

ASSINATURA DO CANDIDATO

No do Documento

0000000000000000
00001−0001−0001

PROVA

Conhecimentos Básicos
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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 50 questões, numeradas de 1 a 50.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver os Cadernos de Questões e a sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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as emissões de carbono é ainda mais complicado do que na

Atenção:

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Amazônia, porque sua cobertura vegetal varia imensamente no

Português

tempo e no espaço. E, mesmo na Amazônia, os números são

As questões de números 1 a 10 baseiam-se nos
textos apresentados abaixo.

Texto I

difíceis.
Seja como for, o MMA dá um passo importante ao
colocar o Cerrado no mapa das mudanças climáticas. O Minis-

O Ministro do Meio Ambiente lançou um conjunto de

tério da Ciência e Tecnologia também faz suas contas para in-

medidas para tentar interromper a devastação do Cerrado, que

cluir o bioma no novo inventário das emissões no país, que de-

é o segundo bioma da América do Sul, depois da Amazônia, e a

verá estar concluído até o final do ano. Agora, quando o Brasil

savana de maior biodiversidade do mundo. O novo plano prevê

falar de sua contribuição para o aquecimento global, não poderá

um acompanhamento anual das atividades de desmatamento, a

mais falar só da Amazônia. Terá de falar do Cerrado também.
(Herton Escobar. O Estado de S. Paulo, Vida&, A17, 11 de
setembro de 2009, com adaptações)

exemplo do que é feito na Amazônia. De acordo com o Diretor
do Departamento de Conservação da Biodiversidade do
Ministério, um dos desafios está relacionado com o longo

1.

... porque sua cobertura vegetal varia imensamente no
o

tempo e no espaço. (4 parágrafo, texto II)

período de seca, em que a vegetação perde boa parte das

É correto inferir, das informações obtidas nos textos I e
II, que a afirmativa acima se justifica pelo fato de que

folhas. "Isso torna um pouco mais difícil diferenciar o que é
seca, o que é devastação."
(Lígia Formenti. O Estado de S. Paulo, Vida&, A17, 11 de
setembro de 2009, com adaptações)

(A)

somente agora começa a haver preocupação maior
das autoridades em relação à vegetação existente
em toda essa área.

(B)

é importante a preservação, de agora em diante, das
novas espécies de vegetação que têm surgido na
vasta extensão do bioma.

(C)

a vegetação encontrada no Cerrado, embora semelhante à que se vê na Amazônia, torna difíceis os
cálculos de emissão de carbono.

(D)

se percebem inúmeras diferenças entre as regiões
atingidas pelas secas e aquelas em que há maior
presença de recursos hídricos.

(E)

a extensão e o clima do Cerrado dificultam a percepção das áreas desmatadas daquelas apenas atingidas pela seca habitual da região.

Texto II
Já era hora de se prestar atenção – de verdade – no
desmatamento do Cerrado. Os dados de emissão de carbono
divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) colocam o
bioma de braços dados com a Amazônia na lista de prioridades
na agenda climática brasileira.
O Cerrado, valorizado muito mais como uma fronteira
agrícola a ser explorada do que como um tesouro biológico a
ser preservado, nunca foi prioridade nas políticas públicas de
pesquisa e conservação. Consequentemente, faltam dados

_________________________________________________________

2.

científicos básicos sobre o bioma, necessários para entender

O emprego das aspas no segmento constante do Texto I
indica

sua biologia, seu clima e seus serviços ambientais – que in-

(A)

diálogo entre as autoridades envolvidas na execução
do plano anunciado.

(B)

informação de certa forma fora do contexto, por ser
redundante.

(C)

citação exata das palavras de uma autoridade no
assunto tratado.

(D)

síntese do plano de controle do desmatamento
voltado para o Cerrado.

(E)

reprodução da ideia central, que será desenvolvida
no texto II.

cluem, entre outras coisas, estocagem e reciclagem de carbono.
Os novos dados do MMA começam a preencher essa
lacuna, mostrando que o desmatamento do Cerrado pode ser
tão prejudicial para o clima quanto o da Amazônia. Portanto,
precisa ser combatido com o mesmo empenho.
Não há dúvida de que as medições do Ministério serão
revisadas e refeitas por acadêmicos muitas vezes nos próximos
anos. É possível que mudem bastante nesse processo. Calcular
2
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Instrução:

3.

6.

Para responder às questões de números 3 a 10,
considere o Texto II.

O autor
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O verbo que, como os grifados acima, admite transposição
para a voz passiva, está na frase:

defende a exploração agrícola do Cerrado, já que
não há estudos científicos que justifiquem sua
preservação como tesouro biológico.
expõe opiniões pessoais sobre a situação do Cerrado, a partir de dados e informações oferecidos
pelo Ministério do Meio Ambiente.
discute a ausência de dados seguros sobre a importância do Cerrado, que fundamentem os planos de
controle do desmatamento nessa área.

(A)

Atualmente o Cerrado já perdeu quase metade de
sua cobertura vegetal original para a agricultura e a
pecuária.

(B)

O desmatamento na Amazônia aparece sempre
como o vilão no aumento da emissão de gases do
efeito estufa.

(C)

O monitoramento por satélite é uma ferramenta
essencial no controle do desmatamento do Cerrado.

(D)

Nos meses de seca no Cerrado fica menos
perceptível o contraste entre as paisagens naturais e
as desmatadas.

(E)

A manutenção dos recursos hídricos de grande parte
do país depende da conservação do Cerrado.

aponta uma despreocupação momentânea com o
desmatamento da Amazônia, que já vem sendo
controlado com a devida prioridade.
condena o desinteresse de autoridades e de pesquisadores em relação aos benefícios de um bioma
como o Cerrado no controle do carbono.

_________________________________________________________

4.

Não há dúvida de que as medições do Ministério serão
revisadas e refeitas por acadêmicos muitas vezes nos
o
próximos anos. (4 parágrafo)

Portanto, precisa ser combatido com o mesmo empenho.
o
(3 parágrafo)

_________________________________________________________

7.
A afirmativa acima denota, no contexto,

O Ministério da Ciência e Tecnologia também faz suas
contas ... (último parágrafo)

(A)

ideia que passará a ser desenvolvida a partir do
parágrafo seguinte.

A frase cujo verbo apresenta o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima é:

(B)

posicionamento subjetivo acerca do abandono da região até aquele momento.

(A)

....nunca foi prioridade nas políticas públicas de
pesquisa e conservação.

(C)

condição para que os planos anunciados se efetivem
realmente.

(B)

...que incluem, entre outras coisas, estocagem e
reciclagem de carbono.

(C)

...que mudem bastante nesse processo.

(D)

conclusão de um raciocínio baseado em dados
sobre a importância do Cerrado.

(D)

...mesmo na Amazônia, os números são difíceis.

(E)

acréscimo de informações importantes para o desenvolvimento das ideias.

(E)

...porque sua cobertura vegetal varia imensamente
no tempo e no espaço.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

5.

Os novos dados do MMA começam a preencher essa
o
lacuna ... (3 parágrafo)
A expressão grifada acima substitui corretamente, no texto,

8.

É possível que
o
(4 parágrafo)

mudem bastante nesse

processo.

O verbo corretamente flexionado nos mesmos tempo e
modo do grifado acima está também grifado na frase:
(A)

Autoridades responsáveis pelo meio ambiente preparam ações que devem reduzir a destruição de
importantes biomas nacionais.

o tesouro biológico que deveria ser preservado.

(B)

Apesar de serem tomadas todas as medidas necessárias de preservação do Cerrado, continua havendo
desmatamento.

(C)

a ausência de dados científicos básicos sobre o bioma.

(C)

No Cerrado se produzem toneladas de grãos, especialmente a soja, tanto para exportação quanto para
consumo interno.

(D)

a prioridade nas políticas públicas de pesquisa e
conservação da área.

(D)

O desmatamento do Cerrado é um problema difícil
de ser resolvido, embora as autoridades se empenhem no seu controle.

(E)
(E)

o desmatamento do Cerrado e da região amazônica.

Os órgãos de controle geralmente recebem denúncias referentes à destruição de matas, e os responsáveis são pesadamente multados.

(A)

a fronteira agrícola a ser explorada.

(B)

TJUAP-Conhecimentos Básicos1
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9.

A concordância verbal e nominal está inteiramente correta
na frase:
Matemática
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O plano de preservação do Cerrado inclui estratégias a ser executado até 2011, entre elas, ampliar
áreas de proteção que hoje representa 7,5% e
controlar as emissões de carbono.

11.

Os estudos sobre o ritmo do desmatamento no Cerrado é feito com auxílio de satélites que monitoram a
região da mesma maneira como se faz as medições
do desmatamento na Amazônia.
Para alcançar os 10% das áreas sob proteção prevista no atual plano, seria preciso que se criasse unidades de conservação destinadas a reduzir a devastação do bioma e proteger as espécies ameaçadas
de extinção.
Uma das preocupações dos integrantes do Ministério estão relacionadas com a devastação nas
áreas das bacias hidrográficas, cuja proteção é
fundamental para a regularidade do ciclo hídrico.
Quase tudo o que sobrou do Cerrado foram ilhotas
de vegetação nativa fragmentada, com prejuízo para
a biodiversidade, pois muitas espécies não conseguem transitar de uma ilhota para outra.

(A)

menor que 500.

(B)

primo.

(C)

divisível por 3.

(D)

quadrado perfeito.

(E)

múltiplo de 7.

_________________________________________________________

12.

_________________________________________________________

10.

Multiplicando-se um número inteiro N por 9 obtém-se um
número cujos algarismos das centenas, das dezenas e
das unidades são, respectivamente, 6, 4, e 3. Sabendo
que N tem três algarismos, é correto afirmar que N é um
número

A agricultura é a mais vulnerável às mudanças climáticas.
A agricultura é a atividade que mais depende do clima.

Uma indústria farmacêutica dispõe em estoque 21,6 litros
de certo medicamento que devem ser colocados em
frascos, cada qual com capacidade para 0,000003 m3.
Considerando que não há perda de medicamento no ato
de preenchimento dos frascos, a quantidade mínima de
frascos necessários para acomodar os 21,6 litros
(A)

é maior que 4 000.

O agricultor pode preparar o solo e selecionar as sementes.

(B)

está compreendida entre 3 000 e 4 000.

As frases acima estão articuladas em um único período
com clareza, lógica e correção, em:

(C)

está compreendida entre 2 000 e 3 000.

(D)

está compreendida entre 1 000 e 2 000.

(E)

é menor que 1 000.

O agricultor não pode controlar a atmosfera.

(A)

A agricultura é a atividade que mais depende do
clima, sendo, portanto, a mais vulnerável às mudanças climáticas, tendo em vista que o agricultor pode
preparar o solo e selecionar as sementes, mas não
pode controlar a atmosfera.

_________________________________________________________

(B)

O agricultor pode preparar o solo e selecionar as
sementes, já que a agricultura é a mais vulnerável
às mudanças climáticas e como está dependendo
do clima, ele não pode, porém, controlar a atmosfera.

(C)

A agricultura é a mais vulnerável às mudanças
climáticas, cuja atividade é a que mais depende do
clima, conquanto o agricultor não pode controlar a
atmosfera embora possa preparar o solo e selecionar as sementes.

(D)

(E)

4

A agricultura é a atividade mais vulnerável às mudanças climáticas onde mais depende do clima,
caso o agricultor não possa controlar a atmosfera, ele pode preparar o solo e selecionar as sementes.
Como o agricultor não pode controlar a atmosfera, o
mesmo pode preparar o solo e selecionar as sementes, mesmo que a agricultura seja a mais vulnerável
às mudanças climáticas, sendo a atividade que mais
depende do clima.

13.

Habitualmente, são servidos 26 litros de café com leite na
lanchonete de uma empresa. Para o seu preparo, o café e
o leite são usados em quantidades que estão entre si
assim como 4 está para 9, respectivamente. Quantos litros
de café com leite poderiam ser preparados se, mantida a
quantidade original de leite, a proporção passasse a ser
de duas partes de café para três partes de leite?
(A)

26

(B)

27

(C)

28

(D)

29

(E)

30
TJUAP-Conhecimentos Básicos1
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14.

Certo dia, quatro funcionários do Tribunal de Justiça −
Abelardo, Bertoldo, Consuelo e Duílio − foram incumbidos
de arquivar 140 processos. Sabe-se que, para a execução
de tal tarefa, o total de processos foi dividido entre eles, de
acordo com o seguinte critério:
−

17.

3
do total de processos foram divididos entre
7
Abelardo e Bertoldo, na razão direta de suas respecti-

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vas idades: 24 e 36 anos;
−

os processos restantes foram divididos entre Consuelo
e Duílio, na razão inversa de seus respectivos tempos
de serviço no Tribunal: 8 e 12 anos.

Bertoldo foi quem arquivou o menor número de processos.

(B)

Consuelo foi quem arquivou o maior número de processos.

(C)

Abelardo arquivou 18 processos a menos do que
Bertoldo.

(D)

Duílio arquivou 12 processos a mais do que
Abelardo.

(E)

Bertoldo e Duílio arquivaram quantidades iguais de
processos.

18.

Com base na informação recebida, ele pode concluir corretamente que o número de micros do setor pesquisado
era
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

maior que 30.
29
26
18
menor que 15.

_________________________________________________________

19.

Foi observado que, para catalogar 18 tipos de medicamentos existentes em um ambulatório, certo Técnico Judiciário gasta, em média, 45 minutos. Assim sendo, se ele
trabalhar ininterruptamente por um período de 2 horas e
50 minutos, o esperado é que a quantidade de medicamentos que ele consiga catalogar seja
(A)

Ao fazer um levantamento sobre a quantidade de microcomputadores que havia em certo setor do Tribunal, um
Técnico Judiciário recebeu a seguinte informação:
A quantidade de microcomputadores neste setor é um
número tal que, subtraindo-se o seu quádruplo do seu
quadrado, obtém-se 1 085 unidades.

_________________________________________________________

15.

ímpar.
cubo perfeito.
divisível por 3.
quadrado perfeito.
primo.

_________________________________________________________

Nessas condições, é correto afirmar que
(A)

Aldo e Bela foram incumbidos de distribuir folhetos informativos sobre os poderes e deveres dos funcionários do
Tribunal de Justiça e, para tal, cada um deles recebeu
uma mesma quantidade de folhetos. Sabendo que, se
Bela repassar X de seus folhetos para Aldo, ele ficará com
16 folhetos a mais do que ela, é correto concluir que X é
um número

Em um relatório sobre as horas extras cumpridas em um
dado mês por três funcionários lotados em um setor do
Tribunal de Justiça, foi registrado que:
– Alícia cumpriu duas horas extras a mais do que a
metade do número de horas extras cumpridas por
Benício;
– Benício cumpriu 3 horas extras a mais do que a terça
parte das horas extras cumpridas por Casimiro;

57

– Casimiro cumpriu 4 horas extras a mais do que Alícia.
(B)

62

(C)

68

(D)

72

(E)

75

Assim sendo, nesse mês, o total de horas extras cumpridas por esses três funcionários foi

_________________________________________________________

16.

Sobre as informações prestadas às pessoas atendidas por
certo funcionário do Tribunal de Justiça ao longo de certo
dia, sabe-se que: 45% do total referiam-se ao andamento
de processos e 28% do número restante, a audiências
agendadas. Nessas condições, relativamente ao total de
informações que tal funcionário prestou às pessoas que
atendeu nesse dia, o número dos demais tipos de
informações por ele prestadas corresponde a

(A)

12

(B)

15

(C)

18

(D)

20

(E)

25

_________________________________________________________

(A)

23%

Em uma prateleira há 16 pastas que contêm processos a
serem arquivados e cada pasta tem uma etiqueta na qual
está marcado um único número, de 1 a 16. Se as pastas
não estão dispostas ordenadamente na prateleira e um
Técnico Judiciário pegar aleatoriamente duas delas, a
probabilidade de que nessa retirada os números marcados
em suas respectivas etiquetas somem 13 unidades é de

(B)

29,7%

(A)

4%

(C)

33%

(B)

4,2%

(C)

4,5%

(D)

39,6%

(D)

4,8%

(E)

41%

(E)

5%
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25.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Nos termos da Constituição da República, o Supremo
Tribunal Federal

Noções de Direito Constitucional
21.

Nos termos da Constituição da República, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia
de

(A)

compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros,
nomeados pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pelo Senado Federal.

(B)

processa e julga, originariamente, nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito
Federal e, nestes crimes e nos de responsabilidade,
os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos
Estados.

(A)

educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até seis anos de idade.

(B)

progressiva universalização do ensino fundamental
gratuito.

(C)

ensino médio obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ele
não tiveram acesso na idade própria.

(C)

tem competência para a homologação de sentenças
estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas
rogatórias.

(D)

atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino.

(D)

possui um terço de membros originários das carreiras da advocacia e do Ministério Público da União,
dos Estados e do Distrito Federal.

(E)

poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar
súmula que terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública.

(E)

ensino religioso, de matrícula obrigatória onde for
ministrado, como disciplina dos horários normais das
escolas públicas de ensino fundamental.

_________________________________________________________

22.

Compete privativamente ao Presidente da República
(A)

conceder indulto e comutar penas.

(B)

celebrar a paz, autorizado ou com referendo do
Supremo Tribunal Federal.

(C)

permitir, nos casos previstos em lei ordinária, que
forças estrangeiras transitem pelo território nacional.

(D)

celebrar tratados, convenções e atos internacionais,
mediante autorização prévia do Congresso Nacional.

(E)

nomear, após aprovação pela Câmara dos Deputados, os Ministros dos Tribunais Superiores.

_________________________________________________________

26.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

23.

Compete privativamente à Câmara dos Deputados
(A)

processar e julgar o Presidente da República nos
crimes de responsabilidade.

(B)

aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha do Procurador-Geral da
República.

(C)

suspender a execução, no todo ou em parte, de lei
declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.

(E)

fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada
da União.

27.

Considere as seguintes afirmações sobre a disciplina
constitucional da família, da criança e do adolescente:

I. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a
união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

II. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.

III. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa

_________________________________________________________

24.

6

humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo
ao Estado propiciar recursos educacionais e
científicos para o exercício desse direito, admitidas,
excepcionalmente, formas coercitivas por parte de
instituições oficiais.

Ao dispor sobre o processo legislativo, estabelece a Constituição da República que as leis complementares serão
(A)

de iniciativa privativa do Presidente da República.

(B)

aprovadas por maioria absoluta.

(C)

discutidas e votadas em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos.

(D)

discutidas e votadas inicialmente no Senado Federal.

(E)

promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

pela polícia federal.
pelas polícias militares e corpos de bombeiros.
pela polícia ferroviária federal.
pelas polícias civis.
pela polícia rodoviária federal.

_________________________________________________________

proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa.

(D)

Nos termos da Constituição da República, as funções de
polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras são exercidas

Está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
I e II, somente.
I, II e III.
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28.

São brasileiros naturalizados, nos termos da Constituição
da República vigente, os
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

31.

nascidos na República Federativa do Brasil, ainda
que de pais estrangeiros, desde que estes não
estejam a serviço de seu país.
nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço
da República Federativa do Brasil.
nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe
brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na
República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela
nacionalidade brasileira.
estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes
na República Federativa do Brasil há dez ou mais
anos ininterruptos e sem condenação penal, desde
que requeiram a nacionalidade brasileira.

Um servidor público pratica um ato, no exercício de sua
função, causando dano a terceiros, mas sem que tenha
agido com culpa, nem com a intenção de provocar esse
resultado. Nessa situação,
(A)

caso o Estado tenha que indenizar os terceiros,
poderá cobrar esse valor do servidor.

(B)

o servidor terá que ressarcir os prejuízos diretamente aos terceiros.

(C)

fica a cargo dos terceiros escolherem se irão receber
a indenização do Estado ou diretamente do servidor.

(D)

o servidor não terá de indenizar nem o Estado, nem
os terceiros.

(E)

caso o Estado tenha que indenizar os terceiros,
deverá cobrar esse valor do servidor.

_________________________________________________________

32.

que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua
portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.

_________________________________________________________

Suponha que um servidor público pratique um ato, de boafé, fundamentando tal ato na ocorrência de um fato, fato
esse que, posteriormente, se comprove não ter existido.
Essa situação caracteriza o que a lei chama de
(A)

desvio de finalidade, que constitui um vício do ato
administrativo.

(B)

inexistência dos motivos, que constitui um vício do
ato administrativo.

(C)

ilegalidade do objeto, que constitui um vício do ato
administrativo.

(D)

incompetência, que não necessariamente constitui
um vício do ato administrativo.

(E)

falta de motivação, que não necessariamente constitui um vício do ato administrativo.

Noções de Direito Administrativo
29.

A entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, criada por lei para a exploração de atividade
econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas
ações com direito a voto pertençam em sua maioria à
União ou a entidade da Administração Indireta.
Essa definição legal corresponde à
(A)

empresa pública.

(B)

empresa estatal de interesse público.

(C)

sociedade de economia mista.

(D)

concessionária público-privada.

_________________________________________________________

33.

Analise as seguintes afirmações:

I. Os serviços públicos no Brasil são aqueles expressa
e nominalmente listados na Constituição Federal.

(E)

organização social.

_________________________________________________________

30.

Um servidor público presencia a prática de um ilícito por
um subordinado seu. Suponha que esse servidor tenha
competência para aplicação da penalidade disciplinar
correspondente a tal ilícito. Nessa situação, o servidor
(A)

deverá tomar as providências para que seja aberto
processo disciplinar, com a finalidade de se apurar a
prática do ilícito e de se aplicar eventual penalidade.

(B)

poderá desde logo aplicar a penalidade, invocando o
princípio da verdade sabida.

II. Os serviços públicos caracterizam-se por deverem
necessariamente ser prestados de modo direto pelo
Estado.

III. Toda atividade prestada por entidades estatais é
considerada pela Constituição Federal como serviço público.
Considerando tais afirmações,

(C)

poderá desde logo aplicar a penalidade, invocando o
princípio da presunção de veracidade dos atos
administrativos.

(D)

poderá desde logo aplicar a penalidade, em razão
de seu poder hierárquico.

(E)

poderá desde logo aplicar a penalidade, em razão
de seu poder disciplinar.
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(A)

está correto o que se afirma somente em I.

(B)

está correto o que se afirma somente em II.

(C)

está correto o que se afirma somente em III.

(D)

está correto o que se afirma somente em I e II.

(E)

está INCORRETO o que se afirma em I, em II e
em III.
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34.

o

NÃO é uma sanção prevista na Lei n 8.429/92 em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa a
37.

(A)

multa civil.

(B)

proibição de contratar com o Poder Público.

(C)

prisão.

(D)

ressarcimento integral do dano.

(E)

suspensão de direitos políticos.

Direito Processual Civil

_________________________________________________________

35.

o

Nos termos da Lei Estadual do Amapá, n 66/93, o serviço
extraordinário será remunerado com acréscimo de
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

38.

25% em relação à hora normal de trabalho e somente será permitido serviço extraordinário para
atender situações excepcionais, respeitado o limite
máximo de 2 horas por jornada.

10 dias.

(C)

15 dias.

(D)

20 dias.

(E)

30 dias.

Considere as seguintes assertivas sobre os recursos:

II. No caso de Agravo de Instrumento, o agravante, no
prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos
do processo de cópia da petição do agravo de
instrumento e do comprovante de sua interposição,
assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso.

III. Interposto recurso de apelação, nos casos de
extinção do processo sem julgamento do mérito, o
tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa
versar questão exclusivamente de direito e estiver
em condições de imediato julgamento.

50% em relação à hora normal de trabalho e somente será permitido serviço extraordinário para atender
situações excepcionais, respeitado o limite máximo
de 2 horas por jornada.

IV. Cabem embargos infringentes quando o acórdão
não unânime houver mantido ou reformado, em
grau de apelação, a sentença de mérito, ou houver
julgado procedente ação rescisória.

25% em relação à hora normal de trabalho e somente será permitido serviço extraordinário para
atender situações excepcionais, respeitado o limite
máximo de 3 horas por jornada.

De acordo com o Código de Processo Civil está correto o
que se afirma SOMENTE em:

Considerando o disposto no Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do
Amapá, analise as seguintes afirmações:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I. Extinto o processo por qualquer motivo e havendo

ções das partes no Juízo Cível deverão se processar por carta, com “AR”, salvo exceções legais.

(B)

prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso e estarão sujeitos a preparo.

25% em relação à hora normal de trabalho e somente será permitido serviço extraordinário para
atender situações excepcionais, respeitado o limite
máximo de 4 horas por jornada.

II. As citações, intimações, notificações e interpela-

05 dias.

I. Os embargos de declaração serão opostos, no

50% em relação à hora normal de trabalho e somente será permitido serviço extraordinário para atender
situações excepcionais, respeitado o limite máximo
de 3 horas por jornada.

custas, a parte devedora será intimada, pelo correio, para efetuar o pagamento em 30 (trinta) dias.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

36.

“José” ajuizou uma demanda, pelo rito ordinário, contra
“Paulo” e “Pedro”. “Paulo” e “Pedro” foram regularmente
citados e outorgaram procurações a advogados diferentes.
O prazo para apresentação de reconvenção, a partir da
juntada aos autos do mandado de citação, é de

_________________________________________________________

39.

No que se refere à citação, de acordo com o Código de
Processo Civil é certo que
(A)

nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e
nas que se situem na mesma região metropolitana, o
oficial de justiça poderá efetuar citações ou intimações em qualquer delas.

(B)

o locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o
locatário de que deixou na localidade, onde estiver
situado o imóvel, procurador com poderes para
receber citação, será sempre citado por edital.

(C)

não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito, aos noivos, nos 5 (cinco) primeiros
dias de bodas.

(D)

a citação pelo correio, para qualquer comarca do
País, é válida quando for a ré pessoa de Direito
Público e nos processos de execução.

(E)

não se fará a citação aos doentes, independentemente da gravidade do seu estado.

III. As intimações dos advogados constituídos nos autos se processarão exclusivamente pela publicação
no Diário Oficial do Estado.
Está correto, como regra, o que se afirma em
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(A)

II, somente.

(B)

I e II, somente.

(C)

II e III, somente.

(D)

I e III, somente.

(E)

I, II e III.

I e IV.
II e III.
I, II e III.
I, II e IV.
II, III e IV.
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40.

A respeito da sentença, é correto afirmar que o juiz poderá
(A)

condenar o réu em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.

(B)

proferir sentença, a favor do autor, de natureza
diversa da pedida.

(C)

alterá-la de ofício, após a publicação, para corrigir
inexatidões materiais, bem como para retificar erros
de cálculo.

(D)

proferir sentença ilíquida quando o autor tiver formulado pedido certo.

(E)

Direito Processual Penal
44.

deixar de analisar, na sentença, as questões de fato
e de direito, desde que na parte dispositiva, resolva
a lide proposta.

Sobre o inquérito policial, é INCORRETO afirmar que
(A)

estando o indiciado solto, o prazo para seu encerramento é de 30 (trinta) dias, podendo ser solicitada
dilação de prazo.

(B)

é presidido por autoridade policial ou por membro do
Ministério Público.

(C)

se trata de procedimento escrito, inquisitivo e sigiloso.

(D)

após instaurado, não pode ser arquivado pela autoridade policial.

(E)

não é regido pelos princípios do contraditório e da
ampla defesa.

__________________________________________________________________________________________________________________

41.

Dependem de prova os fatos
(A)

admitidos, no processo, como incontroversos.

(B)

notórios.

(C)

afirmados por uma parte e confessados pela parte
contrária.

(D)

extintivos do direito do autor.

(E)

em cujo favor milita presunção legal de existência ou
de veracidade.

45.

I. É exercido pelo ofendido ou seu representante
legal, constituindo condição de procedibilidade.

II. Depois de exercido, a representação é irretratável.
III. No caso de morte da vítima, ou quando declarada
ausente por decisão judicial, passará ao seu
cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

IV. Só pode ser exercido no prazo de 6 (seis) meses,

_________________________________________________________

42.

No que se refere ao direito de representação previsto no
Código de Processo Penal, considere o seguinte:

contado da data em que o ofendido ou seu representante vier a saber quem foi o autor do crime.

Na alienação em hasta pública, é admitido lançar, dentre
outros, o

Está correto o que se afirma SOMENTE em:
(A)

juiz.

(B)

membro do Ministério Público.

(C)

membro da Defensoria Pública.

(D)

escrivão.

(E)

exequente que estiver na livre administração de
seus bens.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

46.

_________________________________________________________

43.

A respeito da coisa julgada, considere:

questões já decididas, a cujo respeito se operou a
preclusão.

quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros.

III. Fazem coisa julgada os motivos importantes para

No caso de processo iniciado por queixa na qual se descreve crime a que a lei comina pena máxima não superior
a 2 (dois) anos, será adotado o procedimento
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as

II. A sentença faz coisa julgada às partes entre as

I, III e IV.
I, II e IV.
I, II e III.
I e IV.
III e IV.

especial.
ordinário.
sumaríssimo.
sumário.
extraordinário.

_________________________________________________________

47.

A ação civil prevista no Código de Processo Penal poderá
ser promovida, dentre outras hipóteses,
(A)

desde que não tenha sido julgada extinta a punibilidade do autor do crime.

(B)

somente pela vítima ou seu representante legal.

(C)

após intentada a ação penal, hipótese em que deverá ser suspenso o curso desta.

(D)

desde que não tenha sido proferida sentença absolutória fundada na atipicidade do fato objeto do
processo-crime.

(E)

quando a sentença absolutória não tiver reconhecido
a inexistência material do fato.

determinar o alcance da parte dispositiva da
sentença.
Está correto o que se afirma SOMENTE em
(A)

II.

(B)

III.

(C)

I e II.

(D)

I e III.

(E)

II e III.
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48.

Quanto ao incidente de verificação da insanidade mental
do acusado, é correto afirmar que o
(A)

exame não durará mais de 30 (trinta) dias, salvo se
os peritos demonstrarem a necessidade de maior
prazo.

(B)

réu somente será submetido a exame médico-legal
após concluído o inquérito, por determinação da
autoridade policial.

(C)

exame poderá ser ordenado somente após instaurada a ação penal, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.

(D)

exame médico-legal será determinado de ofício ou a
requerimento do Ministério Público, do defensor, do
curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado.

(E)

processo será suspenso, se os peritos concluírem
que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável.

_________________________________________________________

49.

No que diz respeito às testemunhas no processo penal,
considere as seguintes proposições:

I. Ninguém poderá eximir-se da obrigação de depor.
II. O depoimento será prestado oralmente, sendo permitida consulta a apontamentos.

III. Somente não prestam compromisso (artigo 203
do C.P.P.) os doentes mentais e os menores de
14 anos.

IV. O filho adotivo do acusado poderá eximir-se da
obrigação de depor, salvo quando não for possível
obter a prova do fato por outro meio.
Está correto o que se afirma SOMENTE em:
(A)

II e IV.

(B)

I, II e IV.

(C)

III e IV.

(D)

I e II e III.

(E)

I e III.

_________________________________________________________

50.

10

Da decisão do Juiz do Tribunal do Júri que, encerrada a
fase de instrução preliminar, absolve desde logo o réu,
porque o fato não constitui infração penal, cabe recurso
(A)

de apelação.

(B)

ex officio.

(C)

protesto por novo Júri.

(D)

revisão criminal.

(E)

especial.
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