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Instrução: As questões 01 a 15 referem-se ao texto
abaixo.
01.
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Quase todo mundo conhece a história original
(grega) sobre Narciso: um belo rapaz que, todos
os dias, ia contemplar seu rosto num lago. Era tão
fascinado por si mesmo que, certa manhã, quando
procurava admirar-se mais de perto, caiu na água e
terminou morrendo afogado. No lugar onde caiu,
nasceu uma flor, que passamos a chamar de Narciso.
O escritor Oscar Wilde, porém, tem uma maneira
diferente de terminar esta história. Ele diz que,
quando Narciso morreu, vieram as Oréiades – deusas
do bosque – e viram que a água doce do lago havia
se transformado em lágrimas salgadas.
“Por que você chora?”, perguntaram as Oréiades.
“Choro por Narciso”.
“Ah, não nos espanta que você chore por Narciso”,
continuaram elas. “Afinal de contas, todas nós sempre
corremos atrás dele pelo bosque, mas você era o
único que tinha a oportunidade de contemplar de
perto ___ sua beleza”.
“Mas Narciso era belo?”, quis saber o lago.
“Quem melhor do que você poderia saber?”,
responderam, surpresas, as Oréiades. “Afinal de
contas, era em suas margens que ele se debruçava
todos os dias”.
O lago ficou algum tempo quieto. Por fim, disse:
“eu choro por Narciso, mas jamais havia percebido
que era belo. Choro por ele porque, todas ___ vezes
que ele se deitava sobre as minhas margens, eu podia
ver, no fundo dos seus olhos, ___ minha própria
beleza refletida”.

02. Os pronomes seu (l. 03) e sua (l. 19) estabelecem
uma relação entre um elemento possuidor e um
elemento possuído. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente o elemento possuidor
seguido pelo elemento possuído na relação estabelecida por esses dois pronomes, respectivamente.
(A) Narciso – lago / lago – beleza.
(B) rosto – Narciso / beleza – Narciso.
(C) um belo rapaz – lago / beleza – lago.
(D) um belo rapaz – rosto / Narciso – beleza.
(E) rosto – um belo rapaz / oportunidade – lago.
03. Se a palavra água (l. 11) estivesse no plural, quantas
outras palavras na frase deveriam, necessariamente,
sofrer modificações para fins de concordância?
(A) Uma.
(B) Duas.
(C) Três.
(D) Quatro.
(E) Cinco.
04. Considere as seguintes afirmações referentes a
trechos do texto.

Adaptado de: COELHO, Paulo. O lago e Narciso
(http://paulocoelhoblog.com/2010/01/02/o-lago-enarciso/). Acesso em 14 de abril de 2014.

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 19, 27 e 29 do texto.

I - O trecho Ele diz que, quando Narciso morreu,

vieram as Oréiades – deusas do bosque –
e viram que a água doce do lago havia
se transformado em lágrimas salgadas
(l. 09-12) está em discurso indireto.
II - O trecho “Choro por Narciso” (l. 14) está em
discurso indireto livre.
III- O trecho “Mas Narciso era belo?”, quis saber
o lago (l. 20) está em discurso indireto.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) a – às – a
(B) à – às – à
(C) a – as – a
(D) à – as – à

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e III.
II e III.

(E) a – às – à
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05. Assinale a alternativa que apresenta uma frase com
sentido literal equivalente ao da frase Quase todo

08. Considere as seguintes afirmações.

mundo conhece a história original (grega) sobre
Narciso: um belo rapaz que, todos os dias, ia
contemplar seu rosto num lago (l. 01-03).

I - O sujeito de procurava (l. 05) é quando (l. 04).

(A) Nem todo mundo desconhece a história original
(grega) sobre Narciso: um belo rapaz que, todos os
dias, ia contemplar seu rosto num lago o dia todo.
(B) Quase ninguém desconhece a história original
(grega) sobre Narciso: um belo rapaz que ia
contemplar seu rosto num lago todos os dias.
(C) Quase todo mundo conhece a história grega
(original) sobre Narciso: um belo rapaz que, quase
todos os dias, ia contemplar seu rosto num lago.
(D) Todo mundo conhece a história quase original
(grega) sobre Narciso: um belo rapaz que, todos
os dias, ia contemplar seu rosto num lago.
(E) Quase todo mundo conhece a história grega
(original) sobre Narciso: um belo rapaz que
contemplava, o dia todo, seu rosto num lago.

III- A forma verbal havia (l. 26) introduz uma oração
com sujeito inexistente.

II - O sujeito de espanta (l. 15) é que você chore
por Narciso (l. 15).

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

07. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações
a seguir.

I.
II.
III.
I e III.
II e III.

09. Assinale a alternativa que contém uma versão
correta do trecho “Ah, não nos espanta que você
chore por Narciso” (l. 15) em discurso indireto.
(A) As Oréiades disseram que não lhes espantava que
o lago chorasse por Narciso.

06. Assinale a alternativa que contém apenas substantivos
retirados do texto.
(A) fascinado (l. 04) – manhã (l. 04) – água (l. 05) –
Choro (l. 14).
(B) flor (l. 07) – Narciso (l. 07) – maneira (l. 08) –
atrás (l. 17).
(C) escritor (l. 08) – oportunidade (l. 18) – belo
(l. 20) – lago (l. 20).
(D) Quem (l. 21) – você (l. 21) – margens (l. 28) –
beleza (l. 30).
(E) deusas (l. 10) – lágrimas (l. 12) – tempo
(l. 25) – vezes (l. 27).

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

(B) As Oréiades disseram que não as espantava que o
lago chorasse por Narciso.
(C) As Oréiades disseram que não lhes espanta que o
lago chore por Narciso.
(D) As Oréiades diriam que não as espanta que o lago
chore por Narciso.
(E) As Oréiades disseram que “não nos espanta que
você chore por Narciso”.
10. Se as ocorrências da palavra você nas linhas 13, 15,
17 e 21 fossem substituídas por ocorrências da palavra
tu, como ficariam as formas verbais chora (l. 13),
chore (l. 15), era (l. 17) e poderia (l. 21), respectivamente, para fins de concordância?

( ) Os dois-pontos da linha 02 poderiam ser substituídos por um ponto e vírgula sem que houvesse
incorreção no uso dos sinais de pontuação.
( ) O uso da vírgula depois de perto, na linha 05, é
facultativo.
( ) As vírgulas depois de que e manhã (l. 04) estão
sendo empregadas pelo mesmo motivo que as
vírgulas depois de que (l. 09) e morreu (l. 10).
( ) Os travessões empregados nas linhas 10 e 11
poderiam ser substituídos por parênteses sem que
houvesse incorreção no uso dos sinais de
pontuação.

(A) chora – chore – eras – poderia.
(B) choraste – chorava – era – poderias.
(C) choras – chores – eras – poderias.
(D) choras – chores – eras – poderia.
(E) choras – choras – era – poderias.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – F – V – V.
F – V – V – V.
F – V – F – F.
V – V – F – F.
V – F – F – V.
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11. Considere as seguintes afirmações.

14. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações
a seguir.

I - O que (l. 04) está sendo usado como pronome
relativo.

( ) O porém (l. 08) é uma conjunção conclusiva.

II - O que (l. 09) está sendo usado como conjunção
integrante.

( ) O e (l. 11) é uma conjunção consecutiva.
( ) O Por que (l. 13) é uma conjunção explicativa.

III- O que (l. 23) está sendo usado como partícula
expletiva.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

(A) V – V – V.

I.
II.
I e II.
I e III.
II e III.

(B) F – F – V.
(C) F – V – F.
(D) V – V – F.
(E) F – F – F.

12. Assinale a alternativa que apresenta uma versão
gramaticalmente correta para a frase No lugar onde

caiu, nasceu uma flor, que passamos a chamar
de Narciso (l. 06-07), caso o trecho passamos a
chamar de Narciso fosse substituído por passamos

15. Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado no presente do modo indicativo e um verbo
conjugado no presente do modo subjuntivo, respectivamente.

a simpatizar.

(A) passamos (l. 07) – debruçava (l. 23)

(A) No lugar onde caiu, nasceu uma flor, que passamos
a simpatizar.
(B) No lugar onde caiu, nasceu uma flor, por que
passamos a simpatizar.

(B) espanta (l. 15) – deitava (l. 28)
(C) poderia (l. 21) – procurava (l. 05)
(D) disse (l. 25) – tinha (l. 18)
(E) tem (l. 08) – chore (l. 15)

(C) No lugar onde caiu, nasceu uma flor, em que
passamos a simpatizar.
(D) No lugar onde caiu, nasceu uma flor, com que
passamos a simpatizar.
(E) No lugar onde caiu, nasceu uma flor, de que
passamos a simpatizar.
13. Assinale a alternativa que contém uma afirmação
verdadeira sobre o texto.
(A) O texto é predominantemente epistolar.
(B) O texto é predominantemente argumentativo.
(C) O texto é predominantemente dissertativo.
(D) O texto é predominantemente descritivo.
(E) O texto é predominantemente narrativo.
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Instrução: As questões 16 a 30 referem-se ao texto
abaixo.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

A farra com as crianças acabou? Pode ser que sim,
pelo menos em parte. O Conanda (Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente) aprovou
resolução que proíbe propagandas voltadas para
menores de idade no Brasil. Ela leva em conta que a
publicidade infantil, na maioria das vezes, contraria o
Estatuto da Criança e do Adolescente e só deve ser
usada para campanhas de utilidade pública sobre alimentação, educação e saúde.
Essa é uma pauta que está já há algum tempo em
discussão, sofrendo grande resistência do mercado. O
consumo de produtos infantis é um mercado importantíssimo e ainda um terreno a ser completamente
explorado. Segundo o site da CCFC, Campaign for a
Commercial-Free Childhood, ONG que combate a
propaganda abusiva para crianças, pessoas com
menos de 14 anos são responsáveis diretas por um
gasto de 40 bilhões de dólares por ano – dez vezes
mais do que dez anos atrás.
Empresas, agências e indústrias festejam esse
número, que contempla o gasto com uma gama
enorme de produtos, desde alimentos e brinquedos,
até roupas e viagens. E, para isso, contam com a
publicidade, principalmente na TV.
Mas, além de induzir à compra e ao consumo
desnecessário, a publicidade provoca outros efeitos. O
National Bureau of Economic Research fez um estudo
que revela que, se os anúncios de redes de fast food
fossem eliminados, a obesidade infantil diminuiria em
até 20%. Também aponta que a publicidade infantil
tende a anular a autoridade dos pais, criando um
confronto entre as mensagens publicitárias e os valores
familiares.
Segundo James McNeal, um dos papas do marketing
infantil, estamos numa espécie de “era dourada das
crianças”. Elas são tudo o que o mercado quer:
consumidoras compulsivas, vulneráveis às tendências
ditadas pela publicidade. Mais ainda: influenciam
decisivamente os hábitos de consumo de pais, irmãos,
avós e tios. “Quarenta milhões de americanos entre 2
e 12 anos são responsáveis por influenciar um a cada
sete dólares gastos no mercado dos EUA”, escreve
ele. De acordo com o Instituto InterScience, há dez
anos, apenas 8% das crianças influenciavam as
decisões de compras dos adultos. Hoje, esse número
saltou para 49%.
Outro levantamento da Viacom, dona do canal
infantil Nickelodeon, mostra que mais de 40% das
compras dos pais são influenciadas pelos filhos.
Segundo essa mesma pesquisa, 65% dos pais revelam
que ouvem a opinião das crianças sobre os produtos
comprados para toda a família, como o carro, por
exemplo. Elas dão palpite sobre cores, som, tipo do
carro, bancos e até o modelo das portas. A criança
consumidora de hoje será o adulto consumidor de
amanhã.
“Faz todo sentido que a busca incessante das
empresas pela fidelização de seus clientes comece

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

bem mais cedo. Nada mais natural, portanto, olharmos
as crianças como futuras consumidoras de diversos
produtos, serviços e marcas”, diz James McNeal.
Países como Suécia, Alemanha, Espanha e Canadá
já há algum tempo ______ legislações extremamente
rígidas com o que chamam de “métodos de persuasão
infantil”, algo comparável a um assédio moral ou
sexual. Uma campanha recente de gel para cabelos
foi banida por ter “sensualizado” personagens infantis.
Na União Europeia, a legislação básica, válida para os
27 países-membros, ________ tudo o que explore “a
inexperiência e credibilidade infantil”, que “encoraje
crianças a persuadir pais ou outros a comprar produtos
ou serviços”, que “explore a confiança dos pais pelos
seus filhos” e “________ cenas perigosas envolvendo
menores”.
A resolução do Conanda não tem força de lei,
embora possa servir de base para possíveis processos
e ações. Já surgem manifestações acusando a iniciativa
de atentado à liberdade de expressão. Mas o limite
dessa liberdade é a pregação contra a integridade física
e moral dos indivíduos. Um exemplo clássico é o veto
à propaganda de cigarros.
Adaptado de: AMADO, Roberto. A proibição de propagada

para crianças é novidade no Brasil, mas não no mundo
desenvolvido.
Disponível
em:
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-proibicaode-propagada-para-criancas-e-novidade-no-brasil-masnao-no-mundo-desenvolvido/. Acessado em 20/04/2014.

16. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 63, 69 e 73.
(A) tem – proíbe – mostre
(B) têm – proíbe – mostre
(C) têm – proíbe – mostrem
(D) têm – proíbem – mostre
(E) tem – proíbem – mostrem
17. Assinale a alternativa com conteúdo que se pode
depreender da leitura do texto.
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(A) Atualmente, a população de americanos na faixa
entre 2 e 12 anos não passa de 40 milhões de
pessoas.
(B) A cada ano que passa, crianças com menos de 14
anos consomem 4 bilhões de dólares a mais.
(C) Estudo realizado pela Viacom revela que 40% dos
pais depende da opinião dos filhos para realizar
compras.
(D) Segundo estudo do National Bureau of Economic
Research, 20% das crianças obesas alimentam-se
em redes de fast food.
(E) Em estudo realizado pela Viacom, mais da metade
dos pais admitiram considerar a opinião de seus
filhos em relação à compra de produtos não direcionados exclusivamente para crianças.
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18. Assinale a alternativa com conteúdo que se pode
depreender da leitura do texto.

20. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente,
a classificação gramatical correta para as conjunções
se (l. 28), portanto (l. 59) e embora (l. 76).

(A) O Conanda aprovou uma resolução que proíbe
qualquer tipo de publicidade infantil, seguindo
orientação expressa do Estatuto da Criança e do
Adolescente.

(A) condicional – conclusiva – concessiva
(B) condicional – consecutiva – adversativa
(C) consecutiva – conclusiva – concessiva

(B) O Conanda aprovou uma resolução que proíbe a
utilização de crianças em propagandas.
(C) O Conanda aprovou uma resolução que proíbe
propagandas de produtos prejudiciais à saúde de
crianças.
(D) O Conanda aprovou uma resolução que proíbe a
utilização de crianças em comerciais de produtos
para adultos.

(D) consecutiva – adversativa – conclusiva
(E) condicional – conclusiva – adversativa
21. Considere as seguintes propostas de substituição de
palavras do texto.
I - Substituição de anular (l. 31) por anulação.
II - Substituição de influenciavam (l. 44) por
exerciam influência.

(E) O Conanda aprovou uma resolução restritiva à
propaganda infantil, levando em consideração a
grande quantidade de casos em que essa prática
desrespeita o Estatuto da Criança e do Adolescente.

III- Substituição de ouvem (l. 51) por valorizam.
Quais dessas substituições criariam condições, no
período em que fossem realizadas, para o uso do
acento grave, indicador de crase?

19. Assinale a alternativa que apresenta uma frase
gramaticalmente correta com sentido literal equivalente
ao do período que inicia com Ela (l. 05) e termina
com saúde (l. 09).
(A) Ela leva em conta que, na maioria das vezes, a
publicidade infantil é contrariamente ao Estatuto
da Criança e do Adolescente e só deve ser usada
para campanhas de utilidade pública sobre
alimentação, educação e saúde.

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

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e III.
II e III.

22. Assinale a alternativa com um período extraído do
texto que NÃO contém oração na voz passiva.

(B) Ela leva em conta que a publicidade infantil, na
maioria das vezes, é contrária ao que o Estatuto
da Criança e do Adolescente e só deve ser usada
para campanhas de utilidade pública sobre
alimentação, educação e saúde.
(C) Ela leva em conta que, na maioria das vezes,
a publicidade infantil é contrária ao Estatuto da
Criança e do Adolescente e que só deve ser usada
para campanhas de utilidade pública sobre alimentação, educação e saúde.
(D) Ela leva em conta, na maioria das vezes, que a
publicidade infantil é, contrariamente ao que prevê
o Estatuto da Criança e do Adolescente, e só deve
ser usada para campanhas de utilidade pública
sobre alimentação, educação e saúde.
(E) Ela leva em conta, na maioria das vezes, que
a publicidade infantil é contrária ao Estatuto da
Criança e ao do Adolescente e que só deve ser
usada para campanhas de utilidade pública sobre
alimentação, educação e saúde.
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(A) Ela leva em conta que a publicidade infantil,

na maioria das vezes, contraria o Estatuto da
Criança e do Adolescente e só deve ser usada
para campanhas de utilidade pública sobre
alimentação, educação e saúde. (l. 05-09)
(B) O National Bureau of Economic Research
fez um estudo que revela que, se os anúncios
de redes de fast food fossem eliminados, a
obesidade infantil diminuiria em até 20%.
(l. 26-30)
(C) “Quarenta milhões de americanos entre 2 e

12 anos são responsáveis por influenciar
um a cada sete dólares gastos no mercado
dos EUA”, escreve ele. (l. 40-43)
(D) Outro levantamento da Viacom, dona do
canal infantil Nickelodeon, mostra que
mais de 40% das compras dos pais são
influenciadas pelos filhos. (l. 47-49)
(E) Uma campanha recente de gel para cabelos
foi banida por ter “sensualizado” personagens infantis. (l. 66-67)
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23. Assinale a alternativa que apresenta a classificação
correta relativa ao tempo e modo das formas verbais
fossem (l. 29) e possa (l. 76), respectivamente.

26. Considere as afirmações a seguir sobre o uso de
vírgulas no texto.
I - As vírgulas depois de Empresas (l. 20) e número (l. 21) são usadas em função da mesma regra
que exige as vírgulas depois de McNeal (l. 34) e
infantil (l. 35).
II - As vírgulas das linhas 47 e 48 são usadas para
isolar um vocativo.
III- A vírgula depois de produtos (l. 61) é usada em
função da mesma regra que exige a vírgula da
linha 70.

(A) presente do subjuntivo e pretérito imperfeito do
subjuntivo
(B) pretérito imperfeito do subjuntivo e presente do
subjuntivo
(C) presente do subjuntivo e futuro do subjuntivo
(D) pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do
subjuntivo
(E) futuro do subjuntivo e presente do subjuntivo

Quais estão corretas?
24. Assinale a alternativa que contém substantivo formado
pelo processo de derivação regressiva.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

compra (l. 25)
publicidade (l. 30)
consumidoras (l. 37)
levantamento (l. 47)
incessante (l. 57)

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

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e III.
II e III.

27. Ao afirmar que as crianças são consumidoras
compulsivas (l. 37), o texto quer chamar a atenção
para o fato de que elas realizam suas decisões de
consumo motivadas por uma

25. Considere o trecho a seguir, extraído do texto.

O National Bureau of Economic Research fez
um estudo que revela que, se os anúncios de
redes de fast food fossem eliminados, a obesidade infantil diminuiria em até 20%. Também
aponta que a publicidade infantil tende a anular
a autoridades dos pais, criando um confronto
entre as mensagens publicitárias e os valores
familiares. (l. 26-33)

(A) excessiva carência afetiva.
(B) imposição interna irresistível.
(C) falta de autoridade externa.
(D) necessidade de impor sua vontade.
(E) falta de confiança nas decisões dos pais.
28. Assinale a alternativa que apresenta oração subordinada adjetiva explicativa extraída do texto.

Assinale a alternativa que apresenta a classificação
gramatical correta para as três palavras sublinhadas
no trecho acima, na ordem em que aparecem.
(A) pronome relativo – conjunção integrante –
pronome relativo
(B) conjunção integrante – pronome relativo –
pronome relativo
(C) pronome relativo – pronome relativo – conjunção
integrante
(D) conjunção integrante – pronome relativo –
conjunção integrante
(E) pronome relativo – conjunção integrante –
conjunção integrante
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(A) que proíbe propagandas voltadas para
menores de idade no Brasil (l. 04-05)
(B) que está já há algum tempo em discussão
(l. 10-11)
(C) que contempla o gasto com uma gama
enorme de produtos (l. 21-22)
(D) que a busca incessante das empresas pela

fidelização de seus clientes comece bem
mais cedo (l. 57-59)
(E) que “encoraje crianças a persuadir pais ou
outros a comprar produtos ou serviços”
(l. 70-72)
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29. Assinale a alternativa em que a expressão extraída do
texto NÃO exerce a função de complemento nominal
na frase em que se encontra.
(A) de produtos infantis (l. 12)

32. De acordo com o artigo 103-B da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, assinale a
alternativa que contém uma afirmação correta a
respeito de órgão competente para indicar membro
que compõe o Conselho Nacional de Justiça.

(B) por um gasto de 40 bilhões de dólares por
ano (l. 17-18)

(A) Um Ministro do Superior Tribunal de Justiça é
indicado pelo Supremo Tribunal Federal.

(C) às tendências ditadas pela publicidade
(l. 37-38)

(B) Dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação
ilibada são indicados pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil.

(D) de hoje (l. 55)
(E) pela fidelização de seus clientes (l. 58)

(C) Um desembargador de Tribunal de Justiça é
indicado pelo Supremo Tribunal Federal.

30. Considere os pares de palavras a seguir.

(D) Dois advogados, de notável saber jurídico e reputação ilibada, são indicados pelo Senado Federal.

I - saúde (l. 09) – indústrias (l. 20)

(E) Um membro do Ministério Público da União é indicado pelo Presidente da República.

II - atrás (l. 19) – às (l. 37)
III- espécie (l. 35) – família (l. 52)
Em quais pares as palavras são acentuadas em virtude
da mesma regra?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e III.
II e III.

33. Considere as seguintes afirmativas referentes ao
servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, no exercício de mandato eletivo, tendo
em vista o artigo 38 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.
I - Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual
ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego
ou função.
II - Investido no mandato de Prefeito, será afastado
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado
optar pela sua remuneração.

31. Tendo em vista os direitos e deveres individuais e
coletivos previstos no artigo 5º da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, assinale a
alternativa que contém uma assertiva INCORRETA.

III- Investido no mandato de Vereador, não havendo
compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

(A) Ninguém será processado nem sentenciado senão
pela autoridade competente.

Quais estão corretas?

(B) Ninguém será levado à prisão, quando a lei admitir
a liberdade provisória, com ou sem fiança.

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

(C) Ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal.
(D) Ninguém será considerado culpado até o trânsito
em julgado de sentença penal condenatória.
(E) Ninguém será extraditado, salvo o estrangeiro,
por crime político ou de opinião.

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
I e III.

34. Com base no artigo 91 da Constituição do Estado do
Rio Grande do Sul, assinale a alternativa que contém
exclusivamente órgãos que integram o Poder Judiciário
desse Estado.
(A) Tribunais do Júri, Promotores de Justiça e Juizados
Especiais.
(B) Tribunal de Justiça, Juízes de Direito e Tribunais
do Júri.
(C) Juizados Especiais, Procuradores do Estado e Juízes
Togados com Jurisdição limitada.
(D) Juizados de Pequenas Causas, Defensores Públicos
e Tribunal de Justiça.
(E) Juízes Togados com Jurisdição limitada, Tribunal
de Contas do Estado e Juizados de Pequenas
Causas.
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35. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta
a respeito da disciplina das pessoas naturais no Código
Civil.

38. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta
a respeito da disciplina da posse no Código Civil.
(A) Considera-se possuidor todo aquele que tem, de
direito, o exercício, pleno ou não, de algum dos
poderes inerentes à propriedade.
(B) O possuidor tem direito a ser restituído na posse
em caso de turbação, mantido no caso de esbulho,
e segurado no caso de violência iminente.
(C) O sucessor singular continua, de direito, a posse
do seu antecessor, e ao sucessor universal é facultado unir sua posse à do antecessor.
(D) Considera-se possuidor direto aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro,
conserva a posse em nome deste.
(E) O possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou
a de indenização, contra o terceiro, que recebeu a
coisa esbulhada sabendo que o era.

(A) A personalidade civil da pessoa começa na
concepção, mas a lei põe a salvo os seus direitos
a partir do nascimento com vida.
(B) Não se pode usar o nome alheio em propaganda
comercial sem autorização.
(C) É vedado o ato de disposição do próprio corpo,
quando importar diminuição transitória da integridade física.
(D) É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a
disposição onerosa do próprio corpo, no todo ou
em parte, para depois da morte.
(E) A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o
juiz pode adotar, de ofício, as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a
esta norma.
36. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta
a respeito da disciplina das fundações no Código Civil.

39. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta
a respeito da disciplina da servidão no Código Civil.
(A) O dono de uma servidão pode fazer todas as
obras necessárias à sua conservação e uso, e, se
a servidão pertencer a mais de um prédio, serão
as despesas rateadas entre os respectivos donos.

(A) As fundações são criadas por instrumento particular
ou testamento, mediante dotação especial de bens
livres.

(B) A servidão pode ser removida de um local para
outro pelo dono do prédio dominante e à sua
custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio
serviente.

(B) Para alterar o estatuto de uma fundação, o código
civil estabelece a necessidade de quórum de
três quintos dos competentes para geri-la e representá-la.

(C) O não uso durante cinco anos contínuos extingue
automaticamente a servidão.

(C) Velará pelas fundações o Ministério Público do
Estado onde estiverem situadas.

(D) O exercício incontestado e contínuo de uma
servidão aparente por cinco anos autoriza o interessado a registrá-la por usucapião.

(D) A fundação somente poderá constituir-se para
fins religiosos, morais, políticos, culturais ou de
assistência.

(E) A servidão proporciona utilidade para o prédio
serviente e grava o prédio dominante, que
pertence a diverso dono.

(E) Constituída a fundação por negócio jurídico entre
vivos, o instituidor pode desistir de transferir-lhe a
propriedade.
37. Tendo em vista as disposições do Código Civil a respeito
do domicílio, assinale a afirmativa correta.

40. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta
a respeito da disciplina do mandato no Código Civil.

(A) O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela
estabelece a sua residência com ânimo afetivo.
(B) Nos contratos verbais, os contratantes podem
especificar domicílio onde se exercitem e cumpram
os direitos e obrigações deles resultantes.
(C) O domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual é o lugar onde nasceu.
(D) Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos
em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos neles praticados.
(E) Têm domicílio voluntário o incapaz, o servidor
público, o militar, o marítimo e o preso.
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(A) As pessoas capazes são aptas para dar procuração
mediante instrumento particular, que valerá
somente com firma reconhecida do outorgante.
(B) O mandato outorgado por instrumento público
não pode ser substabelecido mediante instrumento
particular.
(C) Os atos praticados por quem não tenha mandato,
ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes
em relação àquele em cujo nome foram praticados,
salvo se este os ratificar.
(D) O mandatário pode compensar os prejuízos a que
deu causa com os proveitos que, por outro lado,
tenha granjeado ao seu constituinte.
(E) Quando a cláusula de irrevogabilidade for condição
de um negócio bilateral, a revogação do mandato
acarretará perdas e danos em favor do mandatário.
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41. Considere as afirmações abaixo, a respeito do oficial
de justiça.

43. Assinale a afirmação INCORRETA acerca do procedimento ordinário estabelecido no Código de Processo
Civil.

I - Incumbe-lhe estar presente às audiências e
coadjuvar o juiz na manutenção da ordem.

(A) O juiz pode, de ofício, em qualquer estado do
processo, determinar o comparecimento pessoal
das partes, a fim de interrogá-las sobre os fatos
da causa.

II - Incumbe-lhe efetuar avaliações.
III- É civilmente responsável quando pratica ato nulo
com dolo ou culpa.

(B) Se uma parte descumprir a ordem judicial de
exibição de documento ou coisa, o juiz expedirá
mandado de apreensão, requisitando, se necessário,
força policial, tudo sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

(C) Se, devidamente intimada, a testemunha deixa de
comparecer à audiência sem motivo justificado,
será conduzida a juízo, respondendo pelas despesas
do adiamento.
(D) Na ação que tenha por objeto o cumprimento de
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz pode,
de ofício ou a requerimento, determinar as medidas
necessárias para a efetivação da tutela específica
ou a obtenção do resultado prático equivalente,
tais como busca e apreensão e remoção de
pessoas e coisas.

42. Assinale a afirmação INCORRETA, considerando as
disposições do Código de Processo Civil em relação às
citações.
(A) Verificando que o réu é demente, o oficial de justiça
deve efetuar a citação na pessoa de um familiar,
descrevendo, minuciosamente, a ocorrência para
a apreciação do juiz.

(E) No cumprimento de sentença de obrigação por
quantia certa, cumpre ao oficial de justiça proceder
à avaliação dos bens que penhorar, salvo se
essa estimativa depender de conhecimentos
especializados.

(B) Faz-se a citação por meio de oficial de justiça nas
ações de estado.
(C) O mandado de citação que o oficial de justiça
tiver de cumprir deve conter a assinatura do
escrivão e a declaração de que o subscreve por
ordem do juiz.
(D) Feita a citação com hora certa, o escrivão deve
enviar ao réu carta, telegrama ou radiograma,
dando-lhe ciência de tudo.

44. Considere as afirmações abaixo, concernentes ao
processo de execução por quantia certa contra devedor
solvente.

(E) Nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e
nas que se situem na mesma região metropolitana,
o oficial de justiça pode efetuar citações e intimações em qualquer delas.

I - Não encontrando o devedor, o oficial de justiça
arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastam para
garantir a execução.
II - Autorizado judicialmente o arrombamento em
razão do fechamento das portas da casa pelo
devedor a fim de obstar a penhora dos bens, o
mandado de penhora será cumprido por dois
oficiais de justiça.
III- Havendo mais de uma penhora, lavrar-se-á para
todas um só auto.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.
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45. Tendo em vista as disposições do Código de Processo
Civil, assinale a afirmativa correta em relação aos
procedimentos cautelares específicos.

47. Assinale a afirmação correta em relação ao delito de
peculato (artigo 312 do Código Penal).
(A) No peculato doloso, a reparação do dano, se
precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade.

(A) Prestada a caução pelo credor, o juiz concederá o
arresto após a audiência de justificação prévia.

(B) A pena prevista para o peculato culposo é de três
meses a um ano de detenção e multa.

(B) O mandado de busca e apreensão é cumprido por
um oficial de justiça, ao qual incumbe ler o mandado ao morador, intimando-o a abrir as portas.

(C) No peculato culposo, a reparação do dano, se
posterior à sentença irrecorrível, reduz à metade
a pena imposta.

(C) A caução não pode ser prestada por terceiro,
senão pela própria parte interessada.

(D) A figura prevista no caput do artigo 312 é chamada
de peculato-furto.

(D) Decretado o sequestro pelo juiz, a entrega dos
bens ao depositário far-se-á logo depois que este
assinar o compromisso.

(E) Aplica-se a pena do parágrafo 2º se o funcionário
público, embora não tendo a posse do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai em proveito próprio,
valendo-se de facilidade que lhe proporciona a
qualidade de funcionário.

(E) Aos credores não é permitido requerer arrolamento
nos casos em que tenha lugar a arrecadação de
herança.
46. Assinale a afirmativa correta em relação aos procedimentos especiais cíveis.
(A) Julgada procedente a ação de depósito, o juiz
deve ordenar a expedição de mandado para a
entrega, em 48 (quarenta e oito) horas, da coisa
ou do equivalente em dinheiro.

48. Assinale a afirmativa INCORRETA em relação ao
delito de violação de sigilo funcional (artigo 325 do
Código Penal).
(A) Se da ação ou omissão resultar dano à Administração Pública ou a outrem, a pena será de 2 (dois)
a 6 (seis) anos de reclusão e multa.

(B) Não pode o réu de ação possessória, na contestação, demandar proteção possessória e indenização por prejuízos resultantes de turbação ou de
esbulho cometido pelo autor em ofensa à sua
posse.

(B) Incorre nas mesmas penas do artigo 325 do
Código Penal quem se utiliza, indevidamente, do
acesso restrito.
(C) Comete o crime quem revela ou facilita a revelação
de fato de que tem ciência em razão do cargo e
que deva permanecer em segredo.

(C) Na ação de nunciação de obra nova, tratando-se
de demolição, colheita, corte de madeiras, extração
de minérios e obras semelhantes, pode incluir-se
o pedido de apreensão e depósito dos materiais
e produtos já retirados.

(D) A pena prevista para o crime é de 6 (seis) meses
a 2 (dois) anos de detenção e multa.
(E) Incorre nas mesmas penas do artigo 325 do
Código Penal quem permite ou facilita, mediante
atribuição, fornecimento e empréstimo de senha
ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas
não autorizadas a sistemas de informações ou
banco de dados da Administração Pública.

(D) Na ação de usucapião de terras particulares, são
intimados por oficial de justiça, para que manifestem interesse na causa, os representantes da
Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios.
(E) Aquele que pretender exigir a prestação de contas
deve requerer a citação do réu para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar as contas ou contestar
a ação.

49. Para efeitos penais, equipara-se a funcionário público
quem
(A) trabalha para empresa prestadora de serviço
contratada ou conveniada para a execução de
atividade típica da Administração Privada.
(B) exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal.
(C) exerce cargo, emprego ou função pública exclusivamente em autarquias.
(D) exerce cargo, emprego ou função pública.
(E) exerce cargo, emprego ou função pública, exceto
aqueles ocupantes de cargo de comissão.
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50. Assinale a afirmação INCORRETA em relação às
medidas protetivas de urgência que o juiz pode aplicar
ao agressor, de imediato, uma vez constatada a
prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos da Lei Maria da Penha.

52. Considere as afirmativas abaixo em relação à fase
preliminar do processo do Juizado Especial Criminal.
I - Na audiência preliminar, presente o representante
do Ministério Público e as partes acompanhadas
por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a
possibilidade da composição dos danos e da
aceitação da proposta de aplicação imediata de
pena privativa de liberdade.

(A) O rol de medidas previsto no artigo 22 da Lei
Maria da Penha é taxativo.
(B) Dentre as medidas, está prevista a de afastamento
do agressor do lar, domicílio ou local de convivência
com a ofendida.

II - A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por
conciliador sob sua orientação.

(C) As medidas previstas pelo artigo 22 da Lei Maria
da Penha podem ser aplicadas em conjunto ou
separadamente.

III- Nos crimes de ação penal pública condicionada à
representação, o não oferecimento desta na
audiência preliminar implica decadência do direito.

(D) O juiz pode determinar a restrição ou a suspensão
de visitas aos dependentes menores, ouvida a
equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço
similar.

IV - A autoridade policial que tomar conhecimento da
ocorrência lavrará termo circunstanciado e o
encaminhará imediatamente ao Juizado, com o
autor do fato e a vítima, providenciando-se as
requisições dos exames periciais necessários.

(E) Para garantir a efetividade das medidas protetivas
de urgência, o juiz poderá requisitar auxílio da
força policial.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

51. Assinale a afirmação correta em relação às disposições
da Lei dos Juizados Especiais Criminais.
(A) Quando houver reunião de processos, perante o
tribunal do júri, decorrente da aplicação das
regras de conexão e continência, não poderão ser
utilizados os institutos da transação penal e da
composição dos danos civis.

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

53. Assinale a afirmação correta a respeito da instrução
criminal dos crimes previstos na Lei n.º 11.343/2006.

(B) Os juizados especiais criminais são competentes
para julgar as infrações penais de menor potencial
ofensivo, ou seja, as contravenções penais e
os crimes a que a lei comine pena máxima não
superior a 1 (um) ano, cumulada ou não com
multa.
(C) Os juizados especiais criminais, objetivam, sempre
que possível, a reparação dos danos sofridos pela
vítima e a aplicação de pena privativa de liberdade.
(D) A citação será sempre pessoal, porém, quando o
acusado não for encontrado, esta será feita por
edital pelo próprio juizado especial.
(E) São critérios que orientam o processo perante o
juizado especial criminal: oralidade, informalidade,
economia processual e celeridade.
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(A) Com vista dos autos do inquérito policial, de
Comissão Parlamentar de Inquérito ou de peças
de informação, o Ministério Público terá 30 (trinta)
dias para se manifestar.
(B) Na denúncia, o Ministério Público poderá arrolar
até 8 (oito) testemunhas.
(C) Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação
do acusado para oferecer defesa prévia, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
(D) Na defesa prévia, o acusado poderá arrolar até o
número de 8 (oito) testemunhas.
(E) As exceções serão processadas nos próprios autos
do processo criminal.
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54. Assinale a afirmação INCORRETA em relação à
audiência de instrução e julgamento prevista na Lei
n.º 11.343/2006.

57. Assinale a alternativa que apresenta hipótese em que,
apresentada a resposta à acusação, o juiz NÃO absolverá sumariamente o acusado, nos termos do Código
de Processo Penal.

(A) Primeiro é interrogado o réu e depois são ouvidas
as testemunhas.

(A) Quando houver indícios de que o acusado não
participou do fato.

(B) Encerrados os debates, o juiz proferirá a sentença
de imediato, ou o fará em 10 (dez) dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

(B) Quando estiver presente, manifestamente, causa
excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade.

(C) A audiência deverá ser realizada, impreterivelmente e em qualquer caso, dentro dos 30 (trinta)
dias seguintes ao recebimento da denúncia.

(C) Quando o fato narrado na denúncia evidentemente não constituir crime.

(D) Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará
das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes
se o entender pertinente e relevante.

(D) Quando estiver presente, manifestamente, causa
excludente da ilicitude do fato.
(E) Quando estiver extinta a punibilidade do agente.

(E) Interrogado o acusado e inquiridas as testemunhas, o Ministério Público e a defesa terão,
para sustentação oral, cada um, 20 (vinte) minutos,
sucessivamente, prorrogáveis por mais 10 (dez)
minutos, a critério do juiz.

58. Assinale a afirmativa correta, em relação ao procedimento aplicado nos processos da competência
do Tribunal do Júri, conforme o Código de Processo
Penal.

55. Com relação às citações no processo penal, assinale a
afirmativa INCORRETA.

(A) O juiz, fundamentadamente, pronunciará o
acusado, se convencido da materialidade do fato
e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.

(A) Não sendo encontrado o acusado, será procedida
a citação por edital.

(B) É vedada a participação de assistente de acusação
na instrução preliminar.

(B) Na citação por mandado, o oficial deve lê-lo ao
citando e entregar-lhe a contrafé, onde constarão
o dia e a hora da citação.

(C) Na instrução preliminar, o juiz não poderá indeferir
a produção de nenhuma prova requerida pela
defesa, em nome do princípio da plenitude de
defesa.

(C) Quando o réu estiver fora do território da jurisdição
do juiz processante, será citado mediante precatória.

(D) Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição
sumária caberá recurso em sentido estrito.

(D) A prisão preventiva do acusado pode ser decretada
ainda que, tendo sido citado por edital, não tenha
comparecido nem constituído advogado.
(E) Estando o réu preso, a citação será realizada pelo
correio.

(E) A intimação da decisão de pronúncia será feita
pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado,
ao defensor constituído e ao Ministério Público.
59. Considere as seguintes atividades.

56. Assinale a afirmação correta em relação ao procedimento comum, nos termos do Código de Processo
Penal.
(A) É aplicado somente em casos excepcionais.

I - Realizar, pessoalmente, as citações e demais
diligências ordenadas pelos Juízes.
II - Lavrar certidões e autos das diligências que
efetuarem, bem como afixar e desafixar editais.
III- Apregoar os bens que devam ser arrematados,
assinando os respectivos autos.

(B) Será sumário ou sumaríssimo.
(C) Será sumário para as infrações de menor potencial
ofensivo.
(D) Será ordinário quando o objeto for crime cuja
sanção máxima cominada for igual ou superior a
4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.
(E) Será sumaríssimo apenas quando se tratar de
contravenção penal.
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Quais incumbem aos Oficiais de Justiça, conforme o
Código de Organização Judiciária do Estado?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.
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60. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as
disposições do Código de Organização Judiciária do
Estado.

62. Considere as seguintes atividades.
I - Chefiar, sem a supervisão e direção do Juiz, o
cartório em que estiver lotado.

I - Quando, em virtude de execução por título judicial
ou extrajudicial, o devedor, citado para pagamento,
o atender, o Oficial de Justiça que efetuar o
recebimento deverá, de imediato, recolher as
importâncias recebidas ao cartório em que tramita
o feito, portando, por fé, o respectivo ato.

II - Preparar, diariamente, o expediente do Juiz.
III- Fornecer certidão, independentemente de
despacho, do que constar em quaisquer autos,
livros e papéis do seu cartório.
Quais incumbem aos Escrivães, de acordo com o
Código de Organização Judiciária do Estado?

II - Em suas faltas e impedimentos, os Oficiais de
Justiça serão substituídos, segundo escala ou
designação do Diretor do Foro e, não sendo isso
possível, por quem o Juiz do feito nomear
“ad hoc”.
III- O Oficial de Justiça que, tendo recebido quantia de
devedor que, em virtude de execução por título
judicial ou extrajudicial, citado para pagamento, o
atender, não recolher as importâncias recebidas
ao cartório em que tramita o feito sujeita-se à
pena de repreensão.

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

63. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as
disposições da Lei Complementar n.º 10.098/94.
I - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições
do cargo e dar-se-á no prazo de até 30 (trinta)
dias contados da data da posse.
II - O servidor removido ou redistribuído “ex officio”
que deva ter exercício em outra localidade terá 20
(vinte) dias para entrar em exercício, incluído,
neste prazo, o tempo necessário ao deslocamento
para a nova sede.
III- Não será admitida a posse mediante procuração.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

61. Considere as afirmações a seguir a respeito das
audiências, tendo em vista as disposições do Código
de Organização Judiciária do Estado.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - Compete aos Oficiais de Justiça a polícia das
audiências ou sessões e, no exercício dessa
atribuição, tomar todas as medidas necessárias à
manutenção da ordem e segurança no serviço
da Justiça, inclusive requisitar força armada.
II - As pessoas presentes às audiências e sessões que
não se conservarem em silêncio, perturbando a
serenidade e faltando ao respeito necessário à
administração da justiça, poderão ser advertidas
e chamadas nominalmente à ordem, bem como
ser expulsas do auditório ou recinto do Tribunal.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

64. Conforme a Lei Complementar n.º 10.098/94, assinale
a alternativa que NÃO contempla situação de afastamento de serviço considerada de efetivo exercício do
cargo.

III- Durante a audiência ou sessão, os Oficiais de
Justiça devem conservar-se de pé, à disposição
do Juiz, para executar suas ordens.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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(A) Férias.
(B) Falecimento de cônjuge, ascendente, descendente,
sogros, irmãos, companheiro ou companheira,
madrasta ou padrasto, enteado e menor sob
guarda ou tutela, até 8 (oito) dias.
(C) Doação de sangue, 2 (dois) dias por mês.
(D) Licença prêmio por assiduidade.
(E) Moléstia, devidamente comprovada por atestado
médico, até 3 (três) dias por mês, mediante
pronta comunicação à chefia imediata.
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65. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as
disposições da Lei Complementar n.º 10.098/94.

67. Considere as seguintes atividades.
I - Recolher ou conduzir, quando ordenado pelo Juízo,
as crianças e adolescentes abandonados ou autores
de atos infracionais, levando-os à presença do
mesmo.

I - O servidor que tiver gozado mais de 30 (trinta) dias
de licença para tratar de interesses particulares
ou para acompanhar o cônjuge, somente após
um ano de efetivo exercício contado da data da
apresentação fará jus a férias.
II - Perderá o direito às férias o servidor que, no ano
antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver
mais de 30 (trinta) dias de faltas não justificadas ao
serviço.
III- O servidor readaptado, relotado, removido ou
reconduzido, quando em gozo de férias, é obrigado
a apresentar-se antes de concluí-las.

II - Proceder a todas as investigações relativas à
criança e ao adolescente, seus pais, tutores ou
encarregados de sua guarda.
III- Proceder ao fechamento de locais clandestinos
frequentados por adolescentes infratores ou em
que estejam homiziados.
Quais incumbem aos Oficiais de Justiça da Infância e
Juventude, conforme a Consolidação Normativa Judicial?

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

66. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as
disposições da Lei Complementar n.º 10.098/94.

68. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as
disposições da Consolidação Normativa Judicial.

I - Pelo exercício irregular de suas atribuições, o
servidor responde civil, penal e administrativamente.
II - A responsabilidade penal abrange os crimes e
contravenções imputadas ao servidor nesta qualidade.
III- A responsabilidade civil decorre de ato omissivo
ou comissivo, doloso ou culposo, que importe em
prejuízo à Fazenda Estadual ou a terceiros.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

I - Compete à Central de Mandados zelar pelo efetivo
cumprimento dos mandados, mantendo estatísticas
e relatórios de produção, no mínimo, trimestrais.
II - Ao Chefe da Central de Mandados incumbirá, dentre
outras atribuições, fiscalizar o comparecimento
obrigatório dos Oficiais de Justiça e demais
funcionários que atuem no órgão, comunicando
à Direção do Foro os casos de faltas e atrasos.
III- A criação da Central de Mandados somente
ocorrerá nas Comarcas de grande porte servidas
por sistema informatizado, mediante solicitação
do Diretor do Foro dirigida ao Conselho da
Magistratura, dispensada a oitiva da Corregedoria.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.
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69. Tendo em vista as disposições da Consolidação
Normativa Judicial, assinale a alternativa que contém
afirmação INCORRETA.

70. Tendo em vista as disposições da Consolidação Normativa Judicial, assinale a alternativa que contém afirmação
INCORRETA.

(A) As despesas de condução dos Oficiais de Justiça
são fixadas em 85% (oitenta e cinco por cento)
sobre os índices oficiais das tarifas dos táxis da
Comarca ou Município, independentemente do
número de deslocamentos necessários para o
cumprimento de cada ato judicial.

(A) Na execução de mandado de embargo de obra
nova, o Oficial de Justiça lavrará auto circunstanciado, descrevendo o estado em que se encontra
a obra, e, ato contínuo, intimará o construtor e os
operários a que não continuem a obra sob pena
de desobediência e citará o proprietário a contestar
em 5 (cinco) dias a ação.

(B) Compete às partes fornecerem os meios necessários
para cumprimento de arrestos, despejos e outras
medidas previstas em lei, vedada a contratação
ou intermediação de transporte pelos Oficiais de
Justiça.

(B) A execução da sentença que decretar o despejo
far-se-á por notificação ao réu e, quando presentes,
às pessoas que habitem o prédio, para que o
desocupem no prazo assinado, sob pena de
despejo. Findo o prazo, o prédio será despejado
por dois Oficiais de Justiça, com o emprego de
força, inclusive arrombamento.

(C) Não são devidas despesas de condução para
cumprimento de mandados, ainda que adotado o
sistema de Central de Mandados, num raio de
1Km (um quilômetro) da sede do juízo.

(C) Durante as férias e nos feriados, não serão
cumpridos mandados, ressalvados unicamente os
de citação, a fim de evitar o perecimento de direito.

(D) Nas Comarcas de grande extensão territorial, o
Juiz poderá fixar três valores como parâmetros
para fins de antecipação da despesa de condução
de Oficial de Justiça: o 1º em relação à zona
urbana; o 2º em relação à zona de expansão
urbana ou periferia da cidade; e o 3º em relação
à zona rural do Município.
(E) A Fazenda Pública Federal e a Municipal, bem
como suas respectivas autarquias, e as entidades
paraestatais em geral, bem como as entidades
representativas de classe, não estão dispensadas
do preparo prévio das despesas de condução
devidas aos Oficiais de Justiça, salvo nas hipóteses
de convênio elaborado com o Tribunal de Justiça,
em que o município cede veículos com o motorista
para a prática dos atos processuais.

(D) Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis,
das 06 às 20 horas, admitidas exceções.
(E) Em caso de certidão negativa de penhora, cumpre
ao Oficial de Justiça detalhar, ao menos exemplificativamente, a natureza dos bens que permanecem
na casa do devedor, propiciando assim ao magistrado apreciação sobre a sua impenhorabilidade.
71. Com relação à atribuição de nomes de arquivos no
MS-Windows, assinale a alternativa correta.
(A) Pode-se armazenar os arquivos ARQ.TXT e
ARQ.ODS em uma mesma pasta.
(B) Não é possível armazenar os arquivos ARQ.TXT1
e ARQ.TXT2 dentro de uma mesma pasta.
(C) Pode-se armazenar um diretório com o nome
ARQ.TXT e um arquivo com o nome ARQ.TXT em
uma mesma pasta.
(D) Não é possível armazenar, numa mesma pasta, um
arquivo com o nome ARQ.TXT e um atalho de
mesmo nome para outro arquivo.
(E) Pode-se armazenar um arquivo com nome
ARQ.TXT e outro com nome arq.txt em uma
mesma pasta.
72. O sistema operacional MS-Windows 7 Professional tem,
entre os itens do Painel de controle, a "Central de
Ações". Qual das alternativas a seguir NÃO faz parte
das tarefas disponíveis na Central de Ações?
(A) Gerenciar as configurações do firewall.
(B) Gerenciar as configurações do software

antispyware.
(C) Gerenciar as opções de economia de energia.
(D) Gerenciar o Windows Update.
(E) Gerenciar as configurações de controle da Conta
do Usuário.
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73. Considere a figura abaixo, que apresenta a tela de formatação de caractere do LibreOffice Writer.

Se a formatação definida na tela acima for aplicada ao texto "TJ - RS", qual será o aspecto do texto formatado?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

TJ
TJ
TJ
TJ
TJ

-

RS
RS
RS
RS
RS

74. Considere o seguinte texto, extraído do site do TJ-RS e formatado no LibreOffice Writer.

Assinale a alternativa que apresenta opções de formatação que foram aplicadas ao parágrafo marcado (texto
descritivo).
(A) Recuo da Primeira linha (2 cm) e Alinhamento pela Esquerda.
(B) Recuo Antes do Texto (2 cm) e Alinhamento pela Esquerda.
(C) Recuo Antes do Texto (2 cm) e Alinhamento Justificado.
(D) Recuo da Primeira Linha (2 cm) e Alinhamento Justificado.
(E) Recuo Depois do Texto (2 cm) e Alinhamento pela Esquerda.
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75. Considere a planilha do LibreOffice Calc abaixo, contendo dados sobre alguns servidores do TJ-RS.

As células B22 e B23 apresentam, respectivamente, o total de servidores e a quantidade de cargos com mais de 400
servidores. Assinale a alternativa que apresenta as fórmulas que foram digitadas para obtenção desses valores em
B22 e B23, respectivamente.
(A) =SOMA(B2;B21) e =CONT.SE(B2:B21;">400")
(B) =SOMA(B2:B21) e =CONT.SE(B2:B21;">400")
(C) =SOMA(B2;B21) e =CONT.SE(B2;B21;">400")
(D) =SOMA(B2:B21) e =SOMA.SE(B2:B21;">400")
(E) =SOMA(B2;B21) e =SOMA.SE(B2;B21;">400")
76. Considere o texto "TRIBUNAL de JUSTIÇA", inserido
em uma célula de uma planilha LibreOffice Calc.
Assinale a alternativa que apresenta a formatação
do texto após acionarmos os comandos Formatar-->
Alterar caixa--> aLTERNAR cAIXA sobre essa célula.

78. Considere as afirmativas abaixo, relacionadas à utilização do Microsoft Outlook Web App, na sua configuração padrão.

(A) Tribunal de justiça

II - O número máximo de anexos que podem ser
adicionados a uma única mensagem é 125.

(B) tribunal de justiça
(C) TRIBUNAL DE JUSTIÇA

III- O usuário pode abrir diretamente anexos com
extensão .odt do LibreOffice Writer.

(D) Tribunal De Justiça
(E) tribunal DE justiça

Quais estão corretas?

77. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de certificado digital que é utilizado para assinatura digital,
tem processo de geração de chaves criptográficas por
software, pode ser armazenado no disco rígido do
computador do usuário e tem validade máxima de um
ano.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - Ao responder uma mensagem com anexo, o anexo
é incluído automaticamente na resposta.

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

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e III.
II e III.

A1
A3
S3
S4
T3
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79. Assinale a afirmativa correta, com relação ao gerenciamento de privacidade no Internet Explorer 11 no
Sistema Operacional MS Windows 7 Professional.
(A) Ao desabilitar cookies de sessão, todos os sites
que utilizam pop-ups serão bloqueados.
(B) Não é possível aplicar políticas de armazenamento
diferentes para cookies internos e cookies de
terceiros.
(C) Ao excluir o Histórico de Navegação, necessariamente todos os cookies são apagados.
(D) É possível configurar uma lista de sites que sempre
poderão utilizar cookies, independentemente da
política de privacidade escolhida para zona da
Internet.
(E) O tratamento padrão dos cookies é o mesmo para
qualquer configuração de zona da Internet escolhida na aba de Privacidade das Opções da Internet.
80. Qual o recurso de segurança e privacidade do Internet
Explorer 11 que faz com que o histórico de pesquisa
em uma aba ou janela seja apagado ao fechar a
aba ou janela de navegação sem necessitar fechar o
Internet Explorer?
(A) Filtro SmartScreen.
(B) Do Not Track (Não Rastrear).
(C) Navegação InPrivate.
(D) Filtro ActiveX.
(E) Bloqueio de compartilhamento de local.
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