
 

 

 
 

      CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRAN DE DO SUL  

 
      S01 - OFICIAL DE JUSTIÇA E STADUAL  

 
Tipo de Prova 

1 
Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obr igatório a marcação do tipo de 
prova na folha de respostas. Caso não marque o tipo  de prova, a folha de 
respostas não será lida e estará automaticamente el iminado do Concurso 
Público.  

 
 

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Uma das coisas mais importantes da não violência é  que não busca destruir a 
pessoa, mas transformá-la.”  

(Martin Luther King)  

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém oitenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas 

de resposta (A, B, C, D, E). 

 
Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 

 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da folha de respostas. 

 
Duração da prova:  4 horas 

 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
Por motivo de segurança: 

 

• O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

• Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões. 

• O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

• Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 

sanitários. 

 

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal a folha de respostas assinada. Não se esqueça dos seus pertences. 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas, devendo assinar a capa de 

sala. 

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa 

Todas as questões desta prova se fundamentam em 
pequenos textos e sua finalidade principal é verificar a sua 
capacidade de compreender e interpretar textos, além de 
sua competência em redigir de forma correta e adequada.  

Questão 1 

Observe a seguinte frase de Bill Gates: “O mundo está 
progredindo e os recursos humanos tornam-se mais 
abundantes. Prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir ao 
banquete de um rei há cem anos”. 

Essa frase exemplifica o que se classifica como texto 
argumentativo; neste caso, a sua finalidade principal é: 

(A) alimentar uma polêmica. 

(B) provocar um debate. 

(C) defender um ponto de vista. 

(D) propor uma reflexão. 

(E) exigir uma resposta a um problema. 

 

Questão 2 

Um político francês declarou o seguinte: “Eu respeito o 
direito de as mulheres terem sua profissão, mas acho que 
a profissão de mãe de família deve ser remunerada, é uma 
missão de saúde pública”. 

A última oração desse pequeno texto – é uma missão de 
saúde pública – traz a ideia de uma: 

(A) hipótese. 

(B) causa. 

(C) consequência. 

(D) finalidade. 

(E) explicação. 

 

Questão 3 

A frase abaixo que se estrutura com base em um raciocínio 
indutivo é a seguinte: 

 

(A) “Acho justo que a minha auxiliar doméstica ganhe um 
salário elevado. Ela tem um trabalho mais aborrecido 
do que o meu, daí que essas mulheres devam ter 
salários mais altos”. 

(B) “Publicitários querem nos convencer de que vamos 
mais longe sem cabeça do que sem gravata”. 

(C) “O objetivo do estudo é formar espíritos adaptáveis e 
preparados para cada união; o professor de 
Matemática de meu filho precisa saber disso”. 

(D) “Os peritos são pessoas que cometem todos os erros 
que podem ser cometidos num campo muito limitado. 
É preciso cuidado com Gabriel, que é perito contador”. 

(E) “Línguas malignas espalham seu veneno por todos os 
lados e nada conseguimos provas contra elas; veja o 
caso de nossa vizinha”. 

 

Questão 4 

Observe o pequeno texto narrativo: 

“Bruno passava por uma loja lotérica e sentiu um forte 
impulso que o obrigou a entrar e jogar; saiu esperançoso 
com o bilhete, mas três dias depois descobriu que estava 
pobre como antes.” 

A afirmação adequada sobre esse pequeno texto narrativo 
é: 

(A) o fato inicial que dá início à narrativa é o de Bruno 
passar por uma loja lotérica. 

(B) o estado final do personagem é idêntico ao inicial, 
mostrando que a ação narrativa em nada o modificou. 

(C) numa narrativa, como ocorre nesta, os lugares das 
ações se modificam. 

(D) como uma narrativa mostra uma sequência cronológica 
de ações, as formas verbais passava, sentiu e obrigou 

marcam essa sequência. 

(E) o final desta narrativa mostra uma degradação da 
situação inicial. 

 

Questão 5 

Observe quatro manchetes de jornais diversos: 

1. A Rússia e a Ucrânia restabelecem relações 
diplomáticas; 

2. As eleições francesas ocorrem sem anormalidades; 

3. Novos computadores são lançados no mercado; 

4. Servidores pressionam o Congresso por aumento. 

A única marca estrutural comum a todas essas manchetes 
é: 

(A) os temas abordados mostram modificações de 
impacto. 

(B) as manchetes são elaboradas a fim de produzir 
suspense para criar interesse nos leitores. 

(C) a prioridade dos fatos selecionados envolve o cenário 
nacional. 

(D) os títulos que abordam temas pouco conhecidos 
recebem explicações anexas. 

(E) o tempo verbal usado atualiza todos os fatos 
noticiados. 
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Questão 6 

“Uma noite, trabalhava eu no silêncio do meu gabinete, 
quando fui procurado por uma velhinha, toda engelhada e 
trêmula, que me disse em voz misteriosa ter uma carta 
para mim. 

— De quem? perguntei. 

— De um moço que está na casa de Detenção. 

— De um preso?! Como se chama ele? 

— V. S. vai ficar sabendo pelo que vem nesse papel. Tenha 
a bondade de ler.” 

Esse é o início de um romance de Aluísio Azevedo; sobre o 
narrador desse pequeno texto pode-se afirmar que: 

(A) se trata de um personagem participante da ação. 

(B) se mostra como observador dos fatos narrados. 

(C) se apresenta como um relator de fatos reais. 

(D) se identifica como interessado direto nos fatos. 

(E) se destaca como narrador-escritor. 

 

Questão 7 

“Justiça é consciência, não uma consciência pessoal, mas a 
consciência de toda a humanidade. Aqueles que 
reconhecem claramente a voz de suas próprias 
consciências normalmente reconhecem também a voz da 
justiça”. 

Esse pequeno texto pertence ao gênero argumentativo; 
sobre sua estruturação pode-se afirmar que: 

(A) mostra um pensamento de caráter geral, apoiado 
numa analogia com o sentir de toda a humanidade. 

(B) indica uma opinião pessoal, apoiada no argumento da 
experiência própria. 

(C) apresenta uma afirmação acompanhada de uma 
ressalva, que desempenha o papel de uma contra-
argumentação. 

(D) destaca um conhecimento alheio, mas com base em 
um conhecimento de autoridade universal. 

(E) aponta um parecer que tem por público-alvo o cidadão 
comum, que tem por hábito refletir sobre a vida. 

 

Questão 8 

“Mantenha-se simples, bom, puro, sério, livre de afetação, 
amigo da justiça, temente aos deuses,  gentil, apaixonado, 
vigoroso em todas as suas atitudes. Lute para viver como a 
filosofia gostaria que vivesse. Reverencie os deuses e ajude 
os homens. A vida é curta.” 

Há uma série de pensamentos que aparecem mencionados 
ou estão implícitos nesse pequeno segmento de texto; 
entre as recomendações abaixo, aquela cujo conteúdo está 
ausente da mensagem desse segmento é: 

(A) Estude filosofia, pois ela leva o homem à verdade. 

(B) Tenha fé, pois a religião faz parte de uma vida saudável 
e justa. 

(C) Seja solidário e tenha amor ao próximo. 

(D) Aproveite o tempo, pois ele passa rápido. 

(E) Use até a força física na defesa de suas justas ideias. 

 

Questão 9 

Numa argumentação, encontramos distintos tipos de 
dedução e de explicação; o raciocínio abaixo, que pode ser 
visto como pragmático, é: 

 

(A) Suponhamos que haja outras espécies de vida no 
universo; elas devem ser dotadas de inteligência. 

(B) Todos os felinos são mamíferos, logo meu gato 
também é mamífero. 

(C) Se 20% dos candidatos podem conseguir uma vaga, eu 
estou certo de poder chegar lá. 

(D) Como os boletins meteorológicos estão anunciando sol 
forte, estou saindo para as praias do Nordeste. 

(E) Caso chova amanhã, eu não poderei sair de casa. 

 

Questão 10 

A frase abaixo que se apoia numa explicação e não numa 
dedução é: 

 

(A) “Já que as chuvas diminuíram, as ruas deixaram de ficar 
alagadas”. 

(B) “Já que todos se tornaram mais fortes após os 
exercícios, eu também irei para a academia”. 

(C) “Prudente, ele comia devagar. 

(D) “Sempre me chamaram de ingênuo porque eu sempre 
disse o que pensava”. 

(E) “Um rico negociante, vendo a morte aproximar-se, 
chamou todos os seus filhos”. 

 

Questão 11 

Todas as frases abaixo mostram possíveis atos de cortesia 
entre interlocutores; a frase em que esse ato tem 
conotação negativa é: 

 

(A) Por favor, dê prioridade aos pedestres! 

(B) Por favor, posso ajudá-la a subir a escada? 

(C) Por favor, venha à minha festa senão te mato! 

(D) Por favor, passe a senhora primeiro! 

(E) Por favor, pode emprestar-me o dicionário? 

 

Questão 12 

Em todas as frases abaixo está presente uma metáfora; a 
frase em que a metáfora aparece objetivamente explicada 
é: 

 

(A) Todas as palavras são pinos para que se pendurem as 
ideias. 

(B) Ideias são como filhos. Os nossos são sempre 
maravilhosos. 

(C) Livros são apenas árvores repletas de rabiscos. 

(D) A magia da linguagem é o mais perigoso dos encantos. 

(E) A condição soberana da sabedoria é o silêncio. 
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Questão 13 

Um dos problemas do uso da língua é a possibilidade de 
ocorrência de ambiguidades; a frase abaixo em que ocorre 
uma possível ambiguidade é: 

 

(A) Entre comprimidos e injeção, prefiro os primeiros. 

(B) Não há mal nem bem que durem para sempre. 

(C) Não é comum mais invasões de terras. 

(D) As fazendas e os campos produzem riquezas. 

(E) O diretor e o secretário viajaram juntos. 

 

Questão 14 

Em todas as frases abaixo há uma forma negativa de  um 
verbo, que pode ser substituída por um outro verbo, que já 
inclui o sentido negativo (ex. não continuar = parar). 

A frase abaixo em que essa substituição foi feita de forma 
adequada é: 

(A) Não nos permitiram sair / concederam-nos sair. 

(B) Não aceitei o presente / contestei o presente. 

(C) Não aceitaram a indicação / recusaram a indicação. 

(D) Não aceitou a proposta / afastou a proposta. 

(E) Não levou adiante suas ideias / interrompeu suas 
ideias. 

 

Questão 15 

Quando escrevemos, utilizamos muitas formas abreviadas; 
a frase abaixo em que a abreviatura está corretamente 
grafada é: 

 

(A) Morei em P. Alegre por muitos anos. 

(B) Chegou às 13hs, mas saiu logo. 

(C) Era devoto de S. Antônio. 

(D) O Brasil seguiu os passos da OMS. 

(E) Dormiu até as 22h. 

 

Questão 16 

A frase abaixo que apresenta o maior número de 
vocábulos pertencentes ao campo semântico da Justiça é: 

 

(A) “Precisamos de um senso de justiça, mas precisamos 
também de senso comum, de imaginação, de uma 
capacidade profunda de imaginar o outro, às vezes de 
nos colocarmos na pele do outro. Precisamos da 
capacidade racional de nos comprometer e, às vezes, 
de fazer sacrifícios e concessões”. 

(B) “Sonho com o dia em que a justiça correrá como água e 
a retidão como um caudaloso rio”. 

(C) “Tenho forte amor pela justiça, pelo compromisso 
social. Mas com muita dificuldade me integro com os 
homens e em suas comunidades. Não lhes sinto a falta 
porque sou profundamente um solitário”. 

(D) “’Fome e sede de justiça’ não significa você querer 
punir os maus, mas esforçar-se para não fazer o mal a 
ninguém. É só isso - e tudo isso. Um inimigo derrotado 
que nos estende a mão da concórdia torna-se com 
frequência nosso melhor amigo”. 

(E) “Os verdadeiros líderes, os verdadeiros militares, os 
verdadeiros justiceiros, e todos aqueles que lutam pela 
verdade jamais tocarão as rosas ou sentirão seus 
perfumes. Apenas sentirão a dor dos espinhos, os 
cortes profundos, as marcas da rejeição e de toda dor 
unificada”. 

 

Questão 17 

Em todas as frases abaixo se empregou o verbo fazer em 
lugar de outros de valor mais específico; a frase em que a 
substituição desse verbo foi feita de forma adequada é: 

 

(A) A árvore faz sombra sobre a parede / gera. 

(B) Ontem meu filho fez doze anos / alcançou. 

(C) Finalmente vão fazer a escola prometida / fabricar. 

(D) O muro caiu e fez uma ferida no joelho dela / causou. 

(E) Ontem fizeram uma feijoada / montaram. 

 

Questão 18 

Num texto há termos que se referem a outros termos do 
mesmo texto, mas há outros que ganham significado em 
função da situação comunicativa. A frase abaixo em que o 
termo destacado está neste último caso é: 

 

(A) “O neurótico constrói um castelo no ar. O psicótico 
mora nele. O psiquiatra cobra o aluguel”. 

(B) “Se você não fizer um gráfico, você não vai entender o 
que está acontecendo”. 

(C) “Bom piloto é todo aquele que tem em sua carreira o 
mesmo número de pousos e decolagens”. 

(D) “É nos pacientes que o mau médico se vinga de suas 
frustrações”. 

(E) “A sorte das nações depende do modo delas 
alimentarem-se”. 
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Questão 19 

Todas as frases abaixo se apoiam em outros textos 
bastante conhecidos (intertextualidade); a frase que está 
isenta da presença de outro texto desse tipo é: 

 

(A) Diz-me o que comes; dir-te-ei quem és. 

(B) Em terra de sapos, de cócoras como eles. 

(C) Mais vale um galo no terreiro do que dois na testa. 

(D) Já quis ser ateu, mas desisti. Eles não têm feriados. 

(E) Quem espera, nunca chega. 

 

Questão 20 

“De sua janela ela observava a paisagem: na elevação de 
terreno à direita subia uma fileira de árvores que não 
formavam um conjunto harmônico, algumas bem menores 
que outras, algumas retas e outras dobradas sobre 
arbustos ao lado”. 

Trata-se de um texto descritivo; a opção abaixo que traz 
uma observação correta sobre esse gênero textual é: 

(A) mostra uma lenta passagem de texto. 

(B) defende um modo de ver a realidade. 

(C) equivale à fotografia de um momento. 

(D) substitui pessoas por coisas. 

(E) traz todos os detalhes de uma cena. 

 

Questão 21 

Todas as opções abaixo mostram segmentos de um texto 
argumentativo, mais precisamente processos de seu 
desenvolvimento, marcados pelos conectores sublinhados; 
assinale a opção em que o exemplo dado está 
corretamente classificado: 

 

(A) “O universo temático desse autor não sai nunca do 
mundo dos adolescentes, isto é, cada um dos seus 
livros remete a esse momento, seja pelos personagens, 
seja pela situação...” / uma exemplificação. 

(B) “Assim, quando observamos o personagem Ricardo, 
por exemplo, constatamos que, apesar de sua idade 
avançada, seu modo de pensar lembra constantemente 
os seus dezesseis anos”; / uma explicação. 

(C) “De fato, lembremos a reação dele diante da possível 
venda da propriedade da família”. / uma comprovação. 

(D) “Por outro lado, tal reação poderia ser explicada pelo 
momento difícil pelo qual passava.” / uma citação.  

(E) “Ou pelo fato de ser sido pressionado pelos pais a 
tomar uma posição mais firme.” / uma retificação. 

 

Questão 22 

Em todas as frases abaixo, EXCETO em uma, há marcas de 
subjetividade; a frase em que essa marca está ausente é: 

 

(A) Aqui se seguem as normas da OMS. 

(B) Nunca vi a UTI tão cheia! 

(C) A Covid é uma pandemia muito violenta. 

(D) Nossa Senhora, mais gente doente! 

(E) Acho que esse problema não vai acabar nunca. 

 

Questão 23 

Quando expressamos um julgamento sobre algo, podemos 
fazê-lo de forma absoluta, ou não; entre as opções abaixo, 
aquela que expressa um julgamento de caráter absoluto é: 

 

(A) É possível que muitos juízes recusem casos 
transferidos.  

(B) Eu defendo a ideia de haver um novo sorteio dos casos. 

(C) Indiscutivelmente todos os processos são de difícil 
julgamento. 

(D) O que acho interessante é a urgência de todos os casos. 

(E) É provável que não haja tempo para resolver tudo. 

 

Questão 24 

A frase a seguir foi transcrita sem sinais de pontuação e 
sem letras maiúsculas: 

“o casamento tal como é é uma coisa estranha mas afinal 
de contas ainda não se achou nada melhor” 

A forma adequada de reescrevê-la é: 

(A) O casamento, tal como é, é uma coisa estranha, mas, 
afinal de contas, ainda não se achou nada melhor. 

(B) O casamento tal como é, é uma coisa estranha mas, 
afinal de contas, ainda não se achou nada melhor. 

(C) O casamento tal como é, é uma coisa estranha mas 
afinal de contas, ainda não se achou nada melhor. 

(D) O casamento, tal como é, é uma coisa estranha, mas 
afinal de contas, ainda não se achou nada melhor. 

(E) O casamento tal como é, é uma coisa estranha, mas 
afinal de contas ainda não se achou nada melhor. 
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Questão 25 

Observe a seguinte estrutura argumentativa: 

Todos os mercados guardam alimentos na geladeira 

Minha casa guarda alimentos na geladeira 

Minha casa é um mercado 

 

Constatamos facilmente que há um erro de raciocínio, 
causado pelo seguinte fato: 

(A) a primeira premissa não é universal. 

(B) a segunda premissa tem caráter particular. 

(C) a premissa inicial não é verdadeira. 

(D) a posição dos elementos no silogismo está inadequada. 

(E) a conclusão é de caráter subjetivo. 

 

Questão 26 

A relação lógica expressa pelo conector sublinhado está 
corretamente indicada na seguinte frase: 

 

(A) Ele esqueceu o guarda-chuva porque é muito distraído 
/ consequência. 

(B) Em outras palavras, você não fez nada! / reformulação. 

(C) Está chovendo, então ele trabalha / explicação. 

(D) Apesar do calor, todos vieram à festa / oposição. 

(E) Como sempre, ninguém se preparou para isso / causa. 

 

Questão 27 

Quando argumentamos, podemos apelar a diferentes tipos 
de argumentos; a opção abaixo em que o tipo de 
argumento empregado está corretamente identificado é:  

 

(A) Argumento de autoridade: “A inteligência é a faculdade 
graças à qual compreendemos finalmente que tudo é 
incompreensível”. 

(B) Analogia: “Eu aprendi como os macacos aprendem: 
olhando seus pais”. 

(C) Apelo ao bom-senso: “Só trabalha quem não sabe fazer 
cousa melhor”. 

(D) Argumento do absurdo: “As fechaduras atraem os 
ladrões. O arrombador não entra em casa aberta”. 

(E) Opinião pessoal: “Pode-se dizer qualquer bobagem; 
haverá sempre um público”. 

 

Questão 28 

A frase abaixo em que o pronome O mostra uma função 
diferente da que exerce nas demais, por substituir uma 
frase e não um nome é: 

 

(A) “Vejo o bem e o aprovo, mas sigo o mal”. 

(B) “Não brigue com o problema. Resolva-o”. 

(C) “O pouco que sei devo-o à minha ignorância”. 

(D) “O sábio, inveja-o o ignorante”. 

(E) “O dinheiro, nós o trazemos sempre conosco”. 

 

Questão 29 

Uma das qualidades de um bom texto é a perfeita seleção 
vocabular; a frase abaixo que mostra perfeita adequação 
vocabular é: 

 

(A) No deserto, a alta temperatura é visível. 

(B) Graças aos medicamentos, curou o resfriado. 

(C) Nas provas, esperava enfrentar algumas facilidades. 

(D) Foi elogiado por causa do ato solidário que cometeu. 

(E) Não há alternativa: ou confessa ou o matam. 

 

Questão 30 

O pai da Medicina, Hipócrates, disse: “Há, 
verdadeiramente, duas coisas diferentes: saber e crer que 
se sabe. A ciência consiste em saber; em crer que se sabe 
está a ignorância”. 

A afirmação correta sobre a estruturação e a interpretação 
desse pensamento é: 

(A) o advérbio “verdadeiramente” confirma uma ideia 
anteriormente expressa. 

(B) os dois pontos antecedem uma explicação. 

(C) a ciência e a ignorância são as duas coisas diferentes 
citadas. 

(D) a frase está organizada segundo uma igualdade e uma 
diferença. 

(E) O ponto-e-vírgula separa duas frases de construção 
paralelística. 
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Conhecimentos Específicos/ Tópicos de 

Legislação 

Questão 31 

Joana, grávida de 4 meses, trafegava com a sua bicicleta 
pela Rua José Leocádio realizando os seus exercícios 
matinais. Acontece que Leonardo, conduzia seu veículo 
pela referida via pública e, após uma falha no 
funcionamento dos freios, veio a atropelar Joana. O 
condutor do veículo prestou socorro imediato e Joana foi 
encaminhada ao hospital; entretanto, o feto não 
sobreviveu ao acidente. Diante do falecimento do feto, os 
genitores ingressaram com determinada demanda 
objetivando a percepção de indenização do seguro 
obrigatório por acidente de trânsito (DPVAT) pela morte 
do nascituro. Desta feita, a alternativa que melhor se 
alinha à teoria que viabilize a procedência do pleito 
indenizatório, é: 

 

(A) Teoria Natalista. 

(B) Teoria da Personalidade Condicional. 

(C) Teoria Concepcionista. 

(D) Teoria Natalista Condicional. 

(E) Teoria da Personalidade incondicional. 

 

Questão 32 

A sociedade limitada Guian Confecções Ltda está passando 
por sérias dificuldades para liquidar os débitos que 
contraiu junto aos seus fornecedores. Com o propósito de 
manter o funcionamento de suas atividades e evitar a 
eclosão de diversas demandas que ensejariam no 
encerramento da atividade empresarial, operou-se a 
transferência de parte substancial do ativo para um dos 
sócios administradores, sem efetiva contraprestação. 
Tomando conhecimento da referida transferência, um dos 
credores promove determinada demanda visando a 
satisfação do seu crédito. A alternativa que corresponde 
ao instituto do direito civil que propicie a satisfação do 
crédito, é a seguinte: 

 

(A) Desconsideração da pessoa jurídica em razão de abuso 
de poder. 

(B) Desconsideração da pessoa jurídica em razão de 
confusão patrimonial. 

(C) Desconsideração da pessoa jurídica inversa em razão 
de confusão patrimonial. 

(D) Desconsideração da pessoa jurídica inversa em razão 
de desvio de finalidade. 

(E) Chamamento ao processo. 

 

Questão 33 

Seguindo o entendimento consolidado no âmbito do STJ, o 
prazo prescricional para demandas que versem sobre 
responsabilidade civil contractual é de: 

 

(A) 2 anos. 

(B) 3 anos. 

(C) 4 anos. 

(D) 5 anos. 

(E) 10 anos. 

 

Questão 34 

De acordo com o Código Civil, consideram-se bens móveis: 

 

(A) os direitos reais sobre imóveis e as ações que os 
asseguram. 

(B) o direito à sucessão aberta. 

(C) os materiais provisoriamente separados de um prédio, 
para nele se reempregarem. 

(D) os direitos pessoais de caráter patrimonial e 
respectivas ações. 

(E) as edificações que, separadas do solo, mas 
conservando a unidade, forem removidas para outro 
local. 

 

Questão 35 

Rivaldo e seus três filhos apossaram-se de determinado 
terreno contíguo à via pública, pretendendo construir sua 
moradia. Desta feita, realizou acessões e promoveu 
benfeitorias, a fim de tornar o local apto à moradia. 
Porém, Rivaldo foi citado em determinada demanda 
possessória ajuizada pela União Federal, uma vez que o 
terreno é considerado bem público. Sendo assim, é correto 
afirmar que: 

 

(A) Rivaldo é considerado possuidor, fazendo jus à 
indenização pelas acessões e não pelas benfeitorias. 

(B) Rivaldo é considerado possuidor, fazendo jus à 
indenização somente pelas benfeitorias. 

(C) Rivaldo é considerado detentor, tendo direito de 
retenção e indenização por acessões e benfeitorias. 

(D) Rivaldo é considerado detentor, não tendo direito de 
retenção e não fazendo jus à indenização por acessões 
e benfeitorias. 

(E) Rivaldo é considerado possuidor, fazendo jus à 
indenização pelas acessões e pelas benfeitorias. 
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Questão 36 

Claudiane dos Santos ajuizou determinada demanda de 
Reconhecimento de União Estável em face de José Carlos. 
No decorrer da Audiência de Instrução e Julgamento–AIJ, a 
Juíza de Direito indeferiu o pedido de oitiva de testemunha 
arrolada pela parte autora. Irresignada com a decisão da 
ínclita julgadora, Claudiane pretende interpor recurso a fim 
de obter a reforma da decisão supramencionada. Desta 
forma o recurso cabível é : 

 

(A) o agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão 
que indefere a oitiva de determinada testemunha é 
desafiada pelo referido recurso. 

(B) o agravo interno, tendo em vista que a decisão que 
indefere a oitiva de determinada testemunha é 
desafiada pelo referido recurso. 

(C) o de apelação, tendo em vista que a decisão que 
indefere a oitiva de testemunha é desafiada pelo 
referido recurso. 

(D) o embargo de declaração, ainda que ausente qualquer 
omissão, obscuridade, ambiguidade ou erro material na 
decisão. 

(E) o especial, tendo em vista que a decisão que indefere a 
oitiva de determinada testemunha é desafiada pelo 
referido recurso. 

 

Questão 37 

Maria Joaquina ajuizou determinada demanda de 
Alimentos em face de Manuel Ribeiro, seu ex-marido. Após 
a Audiência de Instrução e Julgamento–AIJ, o Juiz de 
Direito proferiu sentença definitiva condenando o réu nos 
pedidos formulados na inicial. Maria promove o 
cumprimento definitivo de sentença. Desta feita, acerca do 
cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade 
de prestar alimentos, a alternativa correta é a seguinte: 

 

(A) após o requerimento do cumprimento de sentença, o 
juiz mandará intimar o executado pessoalmente, para 
que no prazo de 5 (cinco) dias venha a pagar o débito. 

(B) caso o executado não efetue o pagamento no prazo de 
10 dias, o juiz não poderá protestar o pronunciamento 
judicial. 

(C) se o executado não pagar ou se a justificativa 
apresentada não for aceita, o juiz, decretar-lhe-á a 
prisão pelo prazo de 4 (quatro) a 8 (oito) meses. 

(D) sendo o executado preso, a prisão será cumprida em 
regime semiaberto, devendo o preso ficar separado dos 
presos comuns. 

(E) somente o débito alimentar que compreende até as 3 
(três) prestações anteriores ao ajuizamento da 
execução, bem como as parcelas que se vencerem no 
curso do processo, autorizam a prisão civil do 
alimentante. 

 

Questão 38 

Leonardo Tavares pretende ingressar com determinada 
demanda de Exoneração de Alimentos, tendo em vista que 
seu filho, João, alcançou a maioridade civil e exerce 
atividade laborativa na sociedade Comunical Ltda., 
provendo, por si, os recursos para sua subsistência. Alega 
que diante da alteração da capacidade econômico-
financeira de João, inexiste o binômio da necessidade e 
possibilidade. Face ao exposto, acerca da competência 
territorial para o ajuizamento da referida demanda, a ação 
de Exoneração de Alimentos deverá ser ajuizada no foro: 

 

(A) do domicílio do assistente. 

(B) do domicílio do alimentando. 

(C) do domicílio do alimentante. 

(D) do domicílio do representante legal. 

(E) do último domicílio do casal. 

 

Questão 39 

De acordo com o Código de Processo Civil, acerca dos atos 
de comunicação processual, é correto afirmar: 

 

(A) quando, por 3 (três) vezes, o oficial de justiça houver 
procurado o citando em seu domicílio ou residência 
sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 
ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em 
sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, 
voltará a fim de efetuar a citação, na hora que 
designar. 

(B) quando, por 4 (quatro) vezes, o oficial de justiça houver 
procurado o citando em seu domicílio ou residência 
sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 
ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em 
sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, 
voltará a fim de efetuar a citação, na hora que 
designar. 

(C) que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 
controle de acesso, não será válida a intimação por 
hora certa feita a funcionário da portaria, responsável 
pelo recebimento de correspondência. 

(D) que considera-se inválida e ineficaz a citação realizada 
na filial de pessoa jurídica, exigindo-se que o recebedor 
do mandado apresente poderes específicos para tanto. 

(E) quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 
procurado o citando em seu domicílio ou residência 
sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 
ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em 
sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, 
voltará a fim de efetuar a citação, na hora que 
designar. 
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Questão 40 

No que concerne ao Mandado de Segurança, é correto 
afirmar que: 

 

(A) caberá agravo de instrumento somente à decisão do 
juiz de primeiro grau que denegar a liminar em sede de 
Mandado de Segurança. 

(B) é cabível medida liminar em sede de Mandado de 
Segurança, que tenha por objeto a compensação de 
créditos tributários. 

(C) é cabível a impetração de Mandado de Segurança 
contra decisão judicial transitada em julgado. 

(D) é cabível a impetração de Mandado de Segurança 
contra decisão judicial que comporta recurso com 
efeito suspensivo. 

(E) não cabe mandado de segurança contra os atos de 
gestão comercial praticados pelos administradores de 
empresas públicas, de sociedade de economia mista e 
de concessionárias de serviço público. 

 

Questão 41 

Carlos Eduardo, servidor público federal, valendo-se das 
facilidades inerentes ao seu ofício, procura Leonardo 
Candido, particular e seu amigo, objetivando subtrair 
determinados aparelhos eletrônicos da repartição pública. 
O autor intelectual assevera que, pela sua proximidade 
com o vigia da repartição, seria facilmente franqueado o 
acesso de Leonardo, viabilizando-se, assim, a subtração 
dos referidos aparelhos, sem quaisquer intercorrências. A 
empreitada criminosa é executada, e os bens são 
subtraídos. Desta forma, acerca dos crimes contra a 
Administração Pública, é correto afirmar que: 

 

(A) Carlos Eduardo praticou o crime de peculato-furto, e 
Leonardo Candido praticou o crime de furto qualificado 
com abuso de confiança. 

(B) Carlos Eduardo praticou o crime de peculato-
apropriação, e Leonardo Candido praticou o crime de 
furto qualificado com abuso de confiança. 

(C) Carlos Eduardo praticou o crime de peculato-furto, e 
Leonardo Candido praticou o crime de furto qualificado 
mediante fraude. 

(D) Carlos Eduardo e Leonardo Candido praticaram o crime 
de peculato-furto. 

(E) Carlos Eduardo praticou o crime de peculato-furto, e 
Leonardo Candido praticou o crime de peculato-
apropriação. 

 

Questão 42 

João Carlos foi abordado por policiais militares no  bairro 
da Bolacha/RS, portando uma arma de fogo de uso 
permitido com numeração suprimida. João foi  preso em 
flagrante, e encaminhado à delegacia policial, para 
deflagração dos respectivos procedimentos investigatórios. 
Acontece que, Carlos Alberto, particular, tomando 
conhecimento da prisão de seu velho amigo João, entra 
em contato com este, solicitando a quantia de 
R$10.000,00, sob o falso pretexto de exercer influência 
sobre o delegado responsável pelo inquérito, a fim de 
encerrar o inquérito policial. No que se refere ao crime      
praticado por Carlos Alberto, assinale a alternativa que 
corresponde à correta capitulação. 

 

(A) Advocacia Administrativa.  

(B) Exploração de prestígio. 

(C) Corrupção ativa. 

(D) Corrupção passiva. 

(E) Tráfico de influência. 

 

Questão 43 

Luan dos Reis conduzia o seu veículo pela Av. Kariam 
Pessanha por volta das 20 horas. Policiais Militares que 
faziam o patrulhamento daquela região, identificaram que 
o veículo de Luan estava com mal funcionamento das setas 
e dos farois e, em razão disso, abordaram o condutor 
naquela avenida. Os policiais solicitaram que o condutor 
desembarcasse do veículo, a fim de que fosse averiguado o 
automóvel. Acontece que, logo após desembarcar do 
veículo, Luan passou a agredir os policiais verbalmente, 
ofendendo-os e menosprezando a profissão das 
autoridades policiais e, em seguida, foi preso. Dessa forma, 
acerca dos crimes praticados por particular contra a 
Administração Pública, é correto afirmar que Luan dos Reis 
praticou o crime de: 

 

(A) desobediência. 

(B) desacato. 

(C) difamação. 

(D) resistência. 

(E) injúria. 

 



CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL  IBADE 

 

Oficial de Justiça Estadual  Tipo  1 – Página 10 

 

Questão 44 

Marcus Alexandre e João Maurício, pretendem subtrair 
determinadas mercadorias da Transportadora Riamol. No 
decorrer da empreitada criminosa, Marcus e João, 
mediante violência física, obtém êxito quanto à subtração 
das mercadorias, porém, ao sair do local deparam-se com 
uma viatura da policia militar, iniciando-se a perseguição. 
Após longa perseguição, os agentes conseguem esquivar-
se das ações da polícia, e, a fim de tornar seguro o proveito 
do crime, abordam Nathan Juarez, dono de uma mercearia 
naquela localidade, que até então não conheciam. Marcus 
e João relatam à Nathan o crime praticado, solicitando que 
este guarde aquelas mercadorias até amanhã, quando, 
então, as retirariam. Nathan acata a solicitação, tornando 
seguro o proveito do crime. No que se refere ao crime 
praticado por Nathan Juarez, assinale a alternativa 
correspondente à correta capitulação. 

 

(A) favorecimento pessoal. 

(B) condescendência criminosa. 

(C) roubo. 

(D) favorecimento real. 

(E) receptação. 

 

Questão 45 

De acordo com a jurisprudência e a doutrina pátria, é 
possível a aplicação do princípio da insignificância no 
seguinte crime contra a Administração Pública: 

 

(A) corrupção passiva.  

(B) concussão. 

(C) peculato. 

(D) descaminho. 

(E) uso de documento falso. 

 

Questão 46 

De acordo com o Código de Processo Penal é possível 
afirmar que se dará prioridade na realização do     exame 
de corpo de delito quando se tratar de crime  que envolva: 

 

(A) dano ao meio ambiente. 

(B) violência contra adolescente. 

(C) dano à Administração Pública. 

(D) violência sexual contra maior. 

(E) crime contra a ordem tributária. 

 

Questão 47 

De acordo com o código de processo penal e no que 
concerne aos crimes contra a Administração Pública,  é 
correto afirmar que a autoridade policial poderá conceder 
fiança no crime de: 

 

(A) concussão. 

(B) corrupção passiva.  

(C) condescendência criminosa. 

(D) peculato-furto. 

(E) inserção de dados falsos em sistema de informação. 

 

Questão 48 

De acordo com a Lei 7.960/89, é cabível a prisão 
temporária no crime de: 

 

(A) furto simples. 

(B) homicídio culposo. 

(C) abandono de incapaz. 

(D) apropriação indébita previdenciária. 

(E) Extorsão. 

 

Questão 49 

Consoante a disciplina das citações no código de processo 
penal, é correto afirmar que: 

 

(A) a citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do 
respectivo serviço. 

(B) se o réu não for encontrado será citado por edital no 
prazo de 30 dias. 

(C) se o réu não for encontrado será citado por edital no 
prazo de 20 dias. 

(D) se o oficial de justiça, por 3 vezes, procurando o 
citando em seu domicílio não o encontrar, e,  havendo 
suspeita de ocultação, efetuará a citação por hora 
certa. 

(E) se o réu estiver preso será citado por edital. 
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Questão 50 

Considerando o entendimento do STF acerca do Tribunal 
do Júri, é correto dizer que : 

 

(A) é relativa a nulidade do julgamento pelo júri por falta 
de quesito obrigatório. 

(B) é relativa a nulidade de julgamento pelo júri quando os 
quesitos da defesa não precedem aos das 
circunstâncias agravantes. 

(C) o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri 
é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 

(D) a competência constitucional do Tribunal do Júri    não 
prevalece sobre o foro por prerrogativa de função 
estabelecido exclusivamente pela Constituição 
Estadual. 

(E) é válida a decisão que determina desaforamento       de 
processos da competência do júri sem audiência de 
defesa. 

 

Questão 51 

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande de Sul, 
editou determinada lei proibindo a atividade de “delivery 
de gasolina e etanol”, argumentando que é da 
competência residual da referida entidade federativa 
legislar sobre a matéria, e que os consumidores somente 
poderiam proceder ao abastecimento no estabelecimento 
adequado. A aludida lei foi impugnada por meio de ADI 
proposta pelo AGU. Diante disso, acerca do sistema de 
repartição de competências previsto na Constituição 
Federal de 1988, é correto  dizer que: 

 

(A) compete privativamente aos Estados-Membros 
legislarem sobre energia, devendo a ADI ser julgada 
improcedente. 

(B) compete privativamente aos Estados-Membros 
legislarem sobre comércio exterior e interestadual, 
devendo a ADI ser julgada procedente. 

(C) compete privativamente à União Federal legislar sobre 
energia, devendo a ADI ser julgada procedente. 

(D) compete concorrentemente à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar sobre produção e consumo, 
devendo a ADI ser julgada procedente. 

(E) compete privativamente ao Município legislar sobre 
energia, devendo a ADI ser julgada improcedente. 

 

Questão 52 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, considera-
se um princípio fundamental da República Federativa do 
Brasil: 

 

(A) autodeterminação dos povos. 

(B) defesa da paz. 

(C) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

(D) cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade. 

(E) prevalência dos direitos humanos. 

 

Questão 53 

Marcos André é servidor público federal ocupando dois 
cargos privativos de profissional da saúde. Acontece  que o 
servidor vem sofrendo descontos em seus contracheques 
sob a rubrica do abate-teto, advindo à Administração 
Pública afirmar que a remuneração alusiva as suas duas 
matrículas são reunidas para fins  de aferição do teto 
constitucional. Considerando o  atual entendimento do STF 
acerca do tema, é correto dizer que: 

 

(A) os referidos descontos são devidos, tendo em vista que 
o STF firmou o entendimento de que a observância ao 
teto constitucional é valorada a partir da soma das 
remunerações. 

(B) os referidos descontos são indevidos, tendo em vista 
que o STF firmou o entendimento de que a observância 
ao teto constitucional é valorada individualmente. 

(C) a referida acumulação de cargos públicos é 
inconstitucional, conforme vedação expressa contida 
na Constituição Federal. 

(D) a referida acumulação de cargos públicos é ilegal, 
conforme vedação expressa contida na legislação 
infraconstitucional. 

(E) os referidos descontos são devidos, tendo em vista que 
o STF firmou o entendimento de que não há mais a 
limitação alusiva ao teto constitucional. 

 



CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL  IBADE 

 

Oficial de Justiça Estadual  Tipo  1 – Página 12 

 

Questão 54 

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
instalou determinada Comissão Parlamentar de Inquérito–
CPI a fim de apurar fundadas denúncias de desvio de 
dinheiro público que seriam destinados à área da saúde. 
No bojo da apuração dos fatos, obteve-se provas que o 
empresário Noan Bastos seria responsável pelo esquema e 
pela divisão dos valores. Por tais motivos, a CPI decretou a 
quebra do sigilo bancário, sem autorização judicial. Sendo 
assim, a quebra do sigilo bancário pela CPI estadual sem 
autorização judicial é: 

 

(A) inconstitucional, visto que se trata de matéria objeto 
de reserva de jurisdição. 

(B) inconstitucional, visto que não possuem poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais. 

(C) constitucional, visto que possuem poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais. 

(D) inconstitucional, visto que somente a CPI federal possui 
poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais. 

(E) inconstitucional, tendo em vista que a comissão apenas 
detém competência para decretar a quebra do sigilo 
fiscal. 

 

Questão 55 

É considerado um legitimado universal para fins de 
propositura da ação direta de inconstitucionalidade: 

 

(A) Governador do Estado. 

(B) Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito 
nacional. 

(C) Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 

(D) Mesa da Assembleia Legislativa. 

(E) Partido político com representação no Congresso 
Nacional. 

 

Questão 56 

O princípio que impõe o Poder Público de sanar e corrigir 
os defeitos dos seus atos administrativos, com a 
possibilidade de anulá-los, ou invalidá-los, sem precisar de 
interferência do Judiciário, denomina-se: 

 

(A) impessoalidade. 

(B) publicidade. 

(C) autotutela. 

(D) eficiência. 

(E) motivação. 

 

Questão 57 

Suponha que determinado sujeito usufrui uma autorização 
de uso de bem público que permite que ele monte e se 
apresente em um circo alocado em uma determinada 
praça pública. Ocorre que, mediante a edição de uma nova 
lei, altera-se o plano diretor da cidade tornando a área 
residencial, não sendo possível a manutenção do ato de 
autorização inicialmente lícito. A partir dessa situação 
hipotética, assinale a alternativa correta, considerando a 
extinção dos atos administrativos. 

 

(A) cassação. 

(B) renúncia. 

(C) revogação. 

(D) extinção natural. 

(E) caducidade. 

 

Questão 58 

“..., o Estado é detentor de prerrogativas especiais perante 
os indivíduos, sem as quais, aliás, não se tornaria possível 
organizar a vida em sociedade. Entretanto, sabe-se que, 
para organizar, necessário se faz utilizar o poder, quer 
dizer, pressupõe-se a existência de um indivíduo – ou de 
um grupo de indivíduos – hierarquicamente superior aos 
demais que dita as regras de organização, até por conta do 
fato milenar de que as pessoas não se organizam 
voluntariamente, sendo imprescindível, portanto, a 
existência de uma soberania para reger uma sociedade e 
torná-la organizada”  
MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração Pública.  Ed. Freitas Bastos, 
Rio de Janeiro: Fretas Bastos, 12ª ed. 2017.  

É correto afirmar que o texto do enunciado se refere ao 
poder: 

(A) discricionário. 

(B) regulamentar. 

(C) autônomo. 

(D) hierárquico. 

(E) de polícia. 
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Questão 59 

“A interdição de um hotel que explore o lenocínio, por 
exemplo, pode se dar independentemente de mandado 
judicial, o mesmo dizendo-se com relação à apreensão de 
alimentos deteriorados ou insalubres, ao fechamento de 
estabelecimento comercial que não atenda às exigências 
do código sanitário, quando não tenha atendido “às 
intimações administrativas, à interdição  de imóvel que 
não atenda às normas de segurança”.  
MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração Pública.  Ed. Freitas Bastos, 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 12ª ed. 2017.  

Tal postura está pautada em uma das características do 
poder de polícia, qual seja: 

(A) autoexecutoriedade. 

(B) discricionariedade. 

(C) extroversão. 

(D) disciplinaridade. 

(E) excessividade. 

 

Questão 60 

Investidura de Ministro do STJ, que resulta da tomada da 
vontade do próprio Tribunal, na formação da lista tríplice, 
com a vontade do Presidente da República; nomeação de 
Desembargador para os Tribunais Federais na escolha de 
um nome que integra aquela lista, quanto à formação, 
podem ser classificadas    como atos: 

 

(A) compostos. 

(B) complexos. 

(C) simples. 

(D) inexistentes. 

(E) de gestão. 

 

Questão 61 

De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa 
correta, que apresenta um crime contra a  Administração 
Pública. 

 

(A) moeda falsa. 

(B) perigo de desastre ferroviário. 

(C) omissão de notificação de doença. 

(D) falsificação de documento público. 

(E) modificação não autorizada de sistema  
de informações. 

 

Questão 62 

Quanto aos crimes contra a Administração da Justiça, é 
correto afirmar que: 

 

(A) O falso testemunho deixa de ser punido, se depois da 
sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o 
agente se retrata ou declara a verdade. 

(B) No crime de denunciação caluniosa a pena é 
aumentada de um terço, se o agente se serve do 
anonimato ou de nome suposto. 

(C) No crime de exercício arbitrário das próprias razões, se 
não há emprego de violência, somente se procede 
mediante queixa. 

(D) Constitui favorecimento real, auxiliar a subtrair-se à 
ação de autoridade pública autor de crime de que é 
cominada pena de reclusão. 

(E) No crime de fraude processual, se a inovação se destina 
a produzir efeito em processo penal, ainda que não 
iniciado, aumenta-se a pena em um terço. 

 

Questão 63 

Quanto aos crimes contra a Administração Pública, é 
correto afirmar que: 

 

(A) no crime de peculato culposo, se a reparação do dano 
for posterior a sentença irrecorrível, reduz-se a pena 
em um terço. 

(B) nos crimes contra a Administração Pública, a pena será 
aumentada de metade, quando os autores forem 
ocupantes de cargo em comissão ou de função de 
direção ou de assessoramento de órgão da 
administração pública direta. 

(C) se o funcionário exige tributo ou contribuição social 
que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando 
devido, empregando na cobrança meio vexatório ou 
gravoso, que a lei não autoriza, comete o crime de 
corrupção passiva. 

(D) no crime de corrupção passiva, a pena é aumentada de 
metade, se, em consequência da vantagem ou 
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar 
qualquer ato de ofício ou o prática infringindo dever 
funcional. 

(E) no crime de modificação ou alteração não autorizada 
de sistema de informações, as penas são aumentadas 
de um terço até a metade se da modificação ou 
alteração resulta dano para a Administração Pública ou 
para o administrado. 
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Questão 64 

A respeito dos deveres das partes e de seus procuradores, 
afirma-se que: 

 

(A) a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre 
vivos, a título particular, altera a legitimidade das 
partes. 

(B) o representante judicial da parte pode ser compelido a 
cumprir decisão em seu lugar. 

(C) as partes têm o dever de expor os fatos conforme a 
verdade, mas este dever não atinge os demais 
participantes do processo. 

(D) o advogado não será admitido a postular em juízo sem 
procuração, ainda que para evitar preclusão, 
decadência ou prescrição, ou para praticar ato 
considerado urgente. 

(E) no curso do processo, somente é lícita a sucessão 
voluntária das partes nos casos expressos em lei. 

 

Questão 65 

No que concerne à prova no Código de Processo Civil,     é 
correto afirmar que: 

 

(A) o juiz não poderá reduzir a remuneração inicialmente 
arbitrada para o trabalho quando a perícia for 
inconclusiva ou deficiente  . 

(B) os assistentes técnicos são de confiança da parte e 
estão sujeitos a impedimento ou suspeição. 

(C) o perito deve assegurar aos assistentes das partes o 
acesso e o acompanhamento das diligências e dos 
exames que realizar, com prévia comunicação, 
comprovada nos autos, com antecedência mínima   de 
2 dias. 

(D) ao perito é vedado ultrapassar os limites de sua 
designação, bem como emitir opiniões pessoais     que 
excedam o exame técnico ou científico do objeto da 
perícia. 

(E) a perícia consensual não substitui, para todos os 
efeitos, a que seria realizada por perito nomeado  pelo 
juiz. 

 

Questão 66 

A respeito dos procuradores, à luz do Código de Processo 
Civil, é correto afirmar que: 

 

(A) a procuração geral para o foro, outorgada por 
instrumento público ou particular assinado pela parte, 
habilita o advogado a praticar todos os atos do 
processo, inclusive, para receber citação, confessar, 
reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, 
renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, 
receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar 
declaração de hipossuficiência econômica. 

(B) salvo disposição expressa em sentido contrário 
constante do próprio instrumento, a procuração 
outorgada na fase de conhecimento é ineficaz para 
todas as fases do processo, inclusive para o 
cumprimento de sentença. 

(C) o ato ratificado será considerado ineficaz relativamente 
àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 
advogado pelas despesas e por  perdas e danos. 

(D) é ilícito à parte postular em causa própria quando tiver 
habilitação legal. 

(E) se o outorgado integrar sociedade de advogados, a 
procuração também deverá conter o nome dessa,  seu 
número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil 
e endereço completo. 

 

Questão 67 

No que concerne às pessoas naturais, personalidade e a 
capacidade, é correto afirmar que: 

 

(A) são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil os menores de 18 anos. 

(B) com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são transmissíveis e renunciáveis. 

(C) o nome da pessoa pode ser empregado por outrem em 
publicações ou representações que a exponham ao 
desprezo público, ainda quando não haja intenção 
difamatória. 

(D) pode ser declarada a morte presumida, sem decretação 
de ausência se alguém, desaparecido em campanha ou 
feito prisioneiro, não for encontrado até 10 anos após o 
término da Guerra. 

(E) são relativamente incapazes, aqueles que por causa 
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 
vontade. 
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Questão 68 

A respeito da tutela e da curatela, à luz do Código Civil: 

 

(A) é válida a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, 
ao tempo de sua morte, não tinha o poder familiar. 

(B) não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, 
caso exerçam, aqueles que tiverem a livre 
administração de seus bens. 

(C) os imóveis pertencentes aos menores sob tutela 
somente podem ser vendidos quando houver 
manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial 
e aprovação do juiz. 

(D) quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do 
casamento for da comunhão parcial de bens, não será 
obrigado à prestação de contas, salvo determinação 
judicial. 

(E) ainda que com a autorização judicial, poderá o tutor 
dispor dos bens do menor a título gratuito. 

 

Questão 69 

Conforme o Código Civil, os direitos da personalidade 
podem ser classificados como: 

 

(A) relativos. 

(B) prescritíveis. 

(C) transmissíveis. 

(D) irrenunciáveis.  

(E) derivados. 

 

Questão 70 

No que tange aos direitos e deveres individuais e coletivos, 
a alternativa correta é: 

 

(A) As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata.  

(B) Os direitos e garantias expressos na Constituição 
Federal excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte. 

(C) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, dois terços dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. 

(D) O civilmente identificado será submetido à 
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em 
lei. 

(E) A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático constitui 
crime afiançável e prescritível . 

 

Questão 71 

De acordo com a Constituição Federal de 1988,                          
é (são) órgão(s) do Poder Judiciário: 

 

(A) Tribunal de Contas da União. 

(B) Tribunal Arbitral. 

(C) Juízes de Paz. 

(D) Os Juízes Militares. 

(E) Associação de Magistrados. 

 

Questão 72 

De acordo com a Constituição Federal, são princípios 
institucionais do Ministério Público: 

 

(A) a unidade, a divisibilidade e a publicidade. 

(B) a unidade, a publicidade e a independência funcional. 

(C) a cooperação e a divisibilidade. 

(D) a autonomia funcional, a indivisibilidade e a 
publicidade. 

(E) a unidade, a indivisibilidade e a independência 
funcional. 
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Microinformática 

Questão 73 

Maria acessou o explorador de arquivos no seu 
computador após a instalação padrão do Windows 10 e em 
seguida clicou em: Este Computador, na coluna visualizada 
à esquerda, e com o botão direito do mouse clicou em 
propriedades do drive mapeado (drive c) do seu disco. 
Neste caso, Maria teve acesso a algumas das informações 
disponibilizadas na Guia Geral.  

A informação disponível na janela propriedades do disco 
rígido é: 

(A) o processador e a memória instalada.  

(B) o tipo de sistema operacional e o grupo de trabalho. 

(C) a edição e a ativação do Windows. 

(D) o nome e a descrição do computador. 

(E) o sistema de arquivos e o espaço usado. 

 

Questão 74 

Pedro quer remover arquivos temporários ou 
desnecessários para aumentar o espaço em disco no  seu 
microcomputador com o Windows 10.  

Das ferramentas administrativas seguintes, Pedro deve 
utilizar: 

(A) gerenciamento  do computador. 

(B) limpeza de disco. 

(C) desfragmentar e otimizar unidades. 

(D) monitor de recursos. 

(E) informações do sistema. 

 

Questão 75 

No Microsoft Word, João quer automatizar uma série  de 
comandos e instruções utilizadas frequentemente e 
agrupá-las como um único comando para realizar uma 
tarefa. Para isso, João deve utilizar, especificamente: 

 

(A) macros. 

(B) estilo. 

(C) pincel de formatação. 

(D) equação. 

(E) fórmula. 

 

Questão 76 

No Microsoft Word, Alice está elaborando um relatório e 
quer utilizar um gráfico para analisar a relação entre duas 
variáveis e em que intensidade a mudança de uma impacta 
a outra. Neste contexto, Alice deve utilizar o gráfico de: 

 

(A) linha. 

(B) pizza. 

(C) barras. 

(D) dispersão. 

(E) área. 

 

Questão 77 

Considere a seguinte planilha representando uma tabela 
de produtos importados no MS Excel. 

 

 
Marcos precisa dos preços do Prod B e do Prod C, obtidos 
em reais com base na taxa de conversão. A tabela de 
produtos importados deve obter o preço do produto em 
dólar e multiplicar pela taxa de conversão (moeda dólar 
para moeda real) e obter o preço do produto em real. 
Marcos efetuou a fórmula apresentada em C4 e, após 
obter a resposta, arrastou a célula pela alça de 
preenchimento de C4 até a célula C6. Os resultados 
obtidos estão apresentados na planilha. O insucesso da 
operação realizada por Marcos, especificamente pelos 
resultados visualizados nas células C5 e C6, deve-se a: 

(A) formatação da célula C5 estar em moeda  real. 

(B) não utilização da função TAXA  na célula C4. 

(C) formatação das células B4, B5 e B6 não estarem em 
moeda dólar.  

(D) utilização da categoria contábil para células em moedas 
e da categoria geral para B4, B5 e B6. 

(E) não utilização de referência absoluta para travar a 
célula C8. 
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Questão 78 

Na Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD) estão previstas 
diretrizes para o gerenciamento dos riscos intrínsecos ao 
processo de violação dos dados. Neste contexto, existem 
quatro estratégias sugeridas pela LGPD para tratar os 
riscos identificados. São elas: 

 

(A) reduzir, evitar, compartilhar e aceitar. 

(B) melhorar, aceitar, compartilhar e evitar. 

(C) explorar, aceitar, compartilhar e reduzir. 

(D) reduzir, explorar, aceitar e evitar. 

(E) compartilhar, explorar, melhorar e reduzir. 

 

Questão 79 

No LibreOffice Calc, versão 6.3.6.2, instalado com as 
configurações padrões, é possível utilizar a opção exportar 
do menu arquivo para as seguintes extensões, EXCETO: 

 

(A) .pdf 

(B) .jpeg 

(C) .odf 

(D) .xhtml 

(E) .png 

 

Questão 80 

Dos princípios básicos da segurança da informação, o 
princípio que garante que uma informação é proveniente 
da sua origem indicada é: 

 

(A) originalidade. 

(B) autenticidade. 

(C) integridade. 

(D) confidencialidade. 

(E) disponibilidade. 

 


