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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 

1. “— Freeza, ________ você matou o Kuririn? — ________ ele era um obstáculo aos meus 
planos, assim como você”. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
a) por que – por quê 
b) porque – porque 
c) porque – porquê 
d) por que – porque 

 
Leia o trecho abaixo, extraído do poema “Pasárgada”, de Manoel Bandeira, e responda às 
duas questões seguintes. 
[...] 
E quando1 eu estiver ________ triste 
________ triste2 de não ter jeito 
Quando de noite3 me der 
Vontade de me matar 
— Lá sou amigo4 do rei — 
Terei a mulher que eu quero 
Na cama que escolherei 

Vou-me embora5 pra Pasárgada. 
 

2. Assinale a alternativa que preenche as lacunas corretamente:  
a) mas – mas 
b) mais – mais  
c) bem – mas 
d) mais – mas 

 
3. Analise os termos grifados e assinale a alternativa que elenca corretamente as classes 

gramaticais: 
a) 1- advérbio; 2- adjetivo; 3- locução adverbial; 4- substantivo; 5- advérbio 
b) 1- advérbio; 2- substantivo; 3- conjunção; 4- adjetivo; 5-conjunção 
c) 1- pronome; 2-substantivo; 3-conjunção; 4-substantivo; 5-pronome 
d) 1-preposição; 2-adjetivo; 3-conjunção; 4-substantivo; 5-conjunção 
 

4. Leia os textos abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I. 
Minha terra tem palmeiras 
Onde canta o sabiá; 
As aves que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. [...] 

(Canção do Exílio, Gonçalves Dias) 
 
II. 
Minha terra tem palmares 
Onde gorjeia o mar 
Os passarinhos daqui 
Não cantam como os de lá [...] 

(Canto de Regresso à Pátria, Oswald de Andrade) 
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III. 
Minha terra não tem palmeiras... 
E em vez de um mero sabiá, 
Cantam aves invisíveis 
Nas palmeiras que não há. [...] 

(Uma Canção, Mário Quintana) 
 
Os textos II e III são exemplos de: 
a) prosopopéia 
b) paráfrase 
c) epígrafe 
d) citação 

 
 

5. De acordo com a norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa correta quanto 
ao emprego do pronome: 
a) Ele deu o cartão para mim guardar em segurança. 
b) Quando voltei a si, não lembrava do que tinha acontecido.  
c) Entre eu e tu está tudo acabado. 
d) Joana levou todos os livros consigo.  

 
6. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.  

a) prolixo – bicabornato – concessão 
b) sucinto – imprescindível – condescendente 
c) remanecente – vicicitude – idiossincrasia 
d) perseverança – presunçoso – mendingo. 

 
7. Parônimos são palavras semelhantes, mas de sentido diferente. Assinale a alternativa em 

a palavra sublinhada mostra um parônimo utilizado corretamente.  
a) O quartel-general informou que o ataque era eminente.  
b) Ela foi promovida a chefe da sessão de contabilidade.  
c) Conto com a sua descrição nesse assunto.  
d) O porta-voz respondeu às perguntas acerca da situação política. 

 
8. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do hífen:  

a) antihigiênico – autoestima – antissocial 
b) posfácio – ultrassom – inter-relação 
c) microorganismo – super-poder – sobre-humano 
d) salário família – coobrigado – contra-razões 

 
9. Classifique os substantivos sublinhados de acordo com o seguinte código: (a) próprio e 

primitivo; (b) comum e primitivo; (c) comum e derivado 
  Na França (1), a  funkeira (2)  dançou  um samba (3)  para a plateia. 
  A classificação correta é:  

a) 1a, 2b, 3c 
b) 1c, 2b, 3a 
c) 1a, 2c, 3b 
d) 1b, 2a, 3c 
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10. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase abaixo: 

“_________ Vossa Eminência ____________ o zelo e a piedade que tem _____________fiéis.” 
a) tende / convosco mesmo / com vossos 
b) tenha / consigo mesma / com vossos 
c) tenha / convosco mesmo / com seus 
d) tenha/ consigo mesmo / com seus 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 

11. Em 7 de setembro comemora-se o Dia da Independência. Que evento é celebrado? 
a) a abertura dos portos brasileiros para o comércio mundial 
b) a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido ao de Portugal e Algarves 
c) a decisão de D. Pedro de recusar-se a obedecer às Cortes e permanecer no Brasil 
d) o momento em que o Brasil deixa de ser uma colônia portuguesa e passa a ser uma 

nação autônoma 
 

 

Considere a guerra Rússia x Ucrânia e responda às duas questões seguintes:  
 

12. Assinale a alternativa que não está entre as razões alegadas pela Rússia ou apontadas 
por especialistas para a invasão da Ucrânia: 

a) a expansão da Otan pelo Leste Europeu; 
b) a acusação de Vladimir Putin de que o governo ucraniano cometeu genocídio contra 

ucranianos de origem étnica russa que vivem nas regiões separatistas de Donetsk e 
Luhansk 

c) o desejo de Vladimir Putin de restabelecer a zona de influência da União Soviética 
d) a interrupção, pela Ucrânia, do funcionamento do gasoduto russo Nordstream 2, que 

atravessa o território ucraniano e fornece gás para outros países do leste europeu.  
 

13. Assinale a alternativa que não corresponde a uma das consequências do conflito Rússia 
x Ucrânia: 

a) a elevação dos preços do petróleo e do gás natural 
b) a escassez de trigo e de fertilizantes agrícolas no  mercado internacional 
c) a saída de vários países do Leste Europeu da Otan 
d) o grande êxodo de ucranianos para outros países da Europa 
 

14. Relatório da Global Forest Watch, publicado no dia 28 de abril, mostra que o Brasil foi 

responsável por 40% do desmatamento de florestas nativas em todo o mundo no ano de 

2021. O monitoramento foi desenvolvido pela Universidade de Maryland. Cerca de 1,5 

milhão de hectares das chamadas florestas tropicais primárias foram perdidos no ano 

passado (fonte: g1.com.br). 

Assinale a alternativa que não é uma das consequências do desmatamento: 
a) a perda de habitat para várias espécies da fauna     
b) a elevação desproporcional da umidade  
c) o impacto em atividades econômicas, como a agricultura, a pesca e a pecuária 
d) o aumento do aquecimento global 
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15. Em 2 de outubro ocorrerá o primeiro turno das Eleições 2022. Assinale a alternativa 
correta: 

a) o sistema eleitoral brasileiro adota o mandato irrevogável, não admitindo formas de 
revogação do mandato por parte dos eleitores 

b) estarão em jogo nesta eleição os cargos de Presidente, Governador, Senador, 
Deputado Federal, Deputado Estadual e Prefeito de Município com mais de 100.000 
habitantes 

c) o sistema majoritário, aquele no qual se considera eleito o candidato que receber na 
respectiva circunscrição – país, estado, município – a maioria absoluta ou relativa, 
conforme o caso, dos votos válidos, aplica-se somente aos cargos de Presidente, 
Governador e Prefeito 

d) o deputado mais votado assume o cargo de Presidente da Câmara dos Deputados 
 

16. O último parecer epidemiológico do Coesp (Centro de Operações de Emergência em 
Saúde Pública) aponta um aumento significativo de casos de Covid-19, internações e 
ocupação de leitos nas unidades de Saúde do Amapá. A maioria desses pacientes não possui 
o ciclo vacinal completo contra a doença (fonte: https://twitter.com/governodoamapa, em 7 
de julho de 2022). 

Assinale a alternativa que não é uma explicação para o aumento do número de casos: 

a) o abandono das medidas de prevenção, como uso de máscaras 

b) a chegada do frio e tempo seco em algumas regiões 

c) a baixa procura por doses de reforço  

d) a baixa oferta de vacinas 

 

17. Nascida em São Paulo em 19 de abril de 1923, Lygia Fagundes Telles faleceu em 3 de abril 
de 2022, prestes a completar 99 anos.  

a) foi roteirista de sucesso, com obras como o filme Capitu (1967), baseado em Dom 
Casmurro, e a telenovela Ciranda de Pedra (2008).  

b) no ano de 2005 recebeu o prêmio Camões, dedicado a roteiristas de teatro, cinema e 
televisão 

c) em um de seus romances mais conhecidos, As Meninas, as protagonistas são três 
universitárias que moram em um pensionato na cidade de São Paulo durante a 
ditadura militar. 

d) foi indicada ao Prêmio Nobel de Medicina em 2016. 
 

18. O número de pessoas em insegurança alimentar grave no Brasil quase duplicou em 
menos de dois anos, segundo a pesquisa Vigisan (Inquérito Nacional Sobre Segurança 
Alimentar no Contexto da Pandemia Covid-19 no Brasil), divulgada no início de junho de 
2022.  O termo insegurança alimentar refere-se: 

a) às deficiências na legislação e na fiscalização sanitária, que não permitem identificar a 
origem e o modo de produção dos alimentos. 

b) às condições de trabalho e transporte nas grandes cidades, que não permitem que os 
trabalhadores façam suas refeições em horários regulares. 

c) à situação que ocorre quando um indivíduo não tem acesso definitivo ou regular a 
alimentos. 

d) ao elevado consumo dos alimentos denominados fast food, que, com alto teor de 
gorduras e baixo valor nutricional, contribuem para a ocorrência de obesidade, 
diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.  

https://twitter.com/governodoamapa
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19. No fim de junho de 2022 mais de 50 pessoas morreram dentro de um caminhão após o 

veículo ser abandonado em uma estrada no Texas, Estados Unidos. As mortes estão 

relacionadas:  

a) ao déficit de moradias no país e ao uso de veículos automotores como habitação; 

b) às péssimas condições de trabalho e transporte dos trabalhadores da agricultura, 

obrigados a se deslocar de fazenda em fazenda às próprias custas em busca de 

emprego. 

c) às disputas entre os cartéis de drogas mexicanos na fronteira e nas áreas próximas, 

com número crescente de vítimas. 

d) às restrições da política de imigração americana, que fazem com que grande número 

de pessoas tente entrar ilegalmente no país. 

 

20. O que é Crimeia? 

a) o Parlamento russo 

b) nome dado ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia 

c) península localizada no sul da Ucrânia que em 2014 foi anexada ao território da Rússia 

d)  conjunto das repúblicas da antiga União Soviética 

 

 
QUESTÕES DE INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA 

 
21. Em uma mesa de trabalho há um equipamento Microcomputador e, internamente, há o 
microprocessador, os pentes de memória RAM, conectados à placa-mãe, juntamente com 
todos os outros componentes eletrônicos. Todos estes componentes eletrônicos estão 
protegidos dentro de um invólucro metálico ou plástico, denominado: 

a) Unidade Central de Processamento. 
b) Computador Pessoal. 
c) Sistema Operacional. 
d) Gabinete. 
 
 

22. No procedimento de aquisição de um novo microcomputador, há diversas características 
que devemos levar em conta e, uma delas é a quantidade de memória RAM (memória de 
acesso randômico). E, sobre essa característica, julgue as sentenças a seguir: 

I. Memória de acesso randômico é também a memória secundária do computador. 
II. RAM é uma memória volátil, ou seja, as informações são perdidas quando a 
alimentação de energia é desligada. 
III. A quantidade de memória RAM é proporcionalmente relacionada à velocidade do 
computador, ou seja, quanto mais memória RAM, mas rápido será o computador. 
IV. Ao se abrir um programa no computador, esse programa é armazenado na memória 
RAM. 
É CORRETO o que se afirma em: 
a) II, III e IV, apenas.  
b) I, III e IV, apenas.  
c) I, II e IV, apenas. 
d) I, II e III, apenas. 
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23. Um usuário está utilizando o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 e, está 
utilizando o aplicativo Windows Explorer para manipular seus arquivos. 
Assinale a alternativa CORRETA quanto a ação de manipulação de arquivos no Windows 
Explorer. 

a) Para selecionar arquivos adjacentes (fora de ordem), utiliza-se um clique no botão 
esquerdo do mouse, enquanto mantém-se a tecla SHIFT pressionada, ao selecionar cada 
arquivo desejado. 
b) Para renomear um arquivo, utiliza-se dois cliques com o botão direito do mouse, 
sobre o arquivo que se deseja renomear. 
c) Além de renomear arquivos, também é possível renomear discos fixos no 
computador e unidades de armazenamento removíveis, então é suficiente que o usuário 
seja Administrador do Sistema e, também que no disco ou unidade a ser renomeada, não 
tenha nenhum arquivo aberto. 
d) Ao se selecionar vários arquivos ao mesmo tempo e, mantendo os arquivos 
selecionados, pressionar a tecla F2, essa ação permite que todos os arquivos selecionados 
sejam renomeados e, onde os arquivos selecionados receberão o mesmo nome seguido 
de sufixo, entre parênteses, com um número crescente, conforme o número de arquivos 
selecionados. 
 
 

24. Um usuário está utilizando o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 e, está 
utilizando o aplicativo Windows Explorer aberto, exibindo em sua tela os arquivos que estão 
armazenados na pasta Documentos. 
Então o usuário ao clicar, em um arquivo que deseja, com o botão esquerdo do mouse, 
mantém o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasta o arquivo da pasta Documentos 
para a sua área de trabalho, ao mesmo tempo mantendo pressionadas as teclas CTRL e SHIFT. 
Nessa ação do usuário, após a conclusão, o resultado foi o seguinte: 

a) O usuário criou um atalho do arquivo que selecionou, na sua área de trabalho. 
b) O usuário excluiu, definitivamente, o arquivo que selecionou. 
c) O usuário criou uma cópia do arquivo que selecionou, na sua área de trabalho. 
d) O usuário 

 
 

25. Em um ambiente comum de acesso aos recursos de Internet há um usuário residencial, o 
qual realiza o seu acesso à Internet utilizando um serviço contratado para seu acesso e, 
conectado via fibra óptica. Na residência deste usuário há um equipamento o qual prover a 
conexão e distribui os acessos na residência. 
Então, neste cenário hipotético, o acesso à Internet está sendo disponibilizado, por um 
serviço que foi contratado previamente e, este serviço foi contratado junto a um: 

a) Sítio da Internet. 
b) Autenticador de Rede. 
c) Provedor de Internet. 
d) Cliente da Internet. 
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26. Assinale a opção INCORRETA: 
 
a) O Decreto nº 069, de 15 de maio de 1991, organi a a   s  a do  stado do  mapá, 
fixando a di is o   diciária do  stado, e reg la o   ncionamento de se s ser i os 
auxiliares, incl si e os o cios extrajudiciais. 
b   on orme as necessidades de ser i o, os   í es de  ireito   bs t tos ter o domicílio e 
resid ncia nas respectivas Comarcas em que atuarem em substituição. 
c) A figura do Juiz Leigo é prevista no Decreto nº 091, de 16 de maio de 1991, que dispõe 
sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Amapá. 
d) O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá é composto por nove Desembargadores. 
 

 
27. Assinale a opção INCORRETA: 

 
a) Compõem a   s  a do  stado do  mapá os  onselhos de   s  a Militar, Permanente e 
Especial, em substituição aos Juízes Auditores Militares. 
b) A Justiça do Estado do Amapá é composta, dentre outros, pelos Juízes de Direito 
Auxiliares, bem como pelos Juízes de Direito Substitutos. 
c) Integram a Justiça do Estado do Amapá, dentre outros, os Juizados Especiais. 
d) Podem vir a compor a   s  a do  stado do  mapá o tros  rib nais e   í os ins t ídos 
o    e  enham a ser ins t ídos por lei. 
 

 
 
28. Assinale a opção INCORRETA: 

 
a   plicam-se,   Magistrat ra do  stado do  mapá, todos os disposi  os   e integram o 
art     da  ons t i  o Federal de 1988. 
b   ntegram a   s  a do  stado do  mapá os Juízes de Direito Titulares, inclusive os de 
entrância inicial. 
c) Em cada  omarca ha erá, no mínimo,  m   i  de  ireito,  m  rib nal de   ri,   í es de 
Pa  e respec  os s plentes e, em cada  istrito, no mínimo  m   i  de Pa  e  m s plente. 
d   s   í es de  ireito ter o domicílio e resid ncia em Macapá, e ser ir o em todo o 
 stado, con orme as necessidades de ser i o. 
 

 
29. Assinale a opção CORRETA: 

 
      omarca de  mapá, al m desse M nicípio, abrange tamb m o M nicípio de Prac  ba, 
que atualmente é a sede desta Comarca. 
II. O Posto Avançado do Município de Pedra Branca do Amapari integra a Comarca de 
Serra do Navio. 
III.  omp e a estr t ra   diciária de primeiro gra  do  stado a  omarca de  it ria do Jari. 
 
a) Somente a opção I está correta. 
b) Somente a opção II está correta. 
c) Somente a opção III está correta. 
d) As opções II e III estão corretas. 
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30. Assinale a opção CORRETA: 

 
      omarca de Porto  rande abrange o M nicípio de Cutias. 
       omarca de  erreira  omes abrange o  istrito de   o  oa  im do Pac í. 
III. Em razão do número de processos e posição geográfica, são consideradas de entrância 
intermediária as Comarcas de Ferreira Gomes e Porto Grande. 
 
a) Somente a opção I está correta. 
b) Somente a opção II está correta. 
c) Somente a opção III está correta. 
d) As opções II e III estão corretas. 
 

 
31. Assinale a opção CORRETA: 

 
I. A Comarca de Santana é classificada como de entrância final. 
II. A Comarca de Calçoene, além desse Município sede, abrange também o Município de 
Prac  ba e o Distrito de Lourenço. 
III. A Comarca de Mazagão é classificada como de entrância final. 
a) Somente a opção I está correta. 
b) Somente a opção II está correta. 
c) Somente a opção III está correta. 
d) As opções II e III estão corretas. 
 
 

32. Assinale a opção CORRETA: 
 
     o re  isitos especiais para instala  o de  ma  omarca a exist ncia de  casas de 
propriedade p blica para moradia do   i  de  ireito, dotadas das condi  es de 
habitabilidade e con orto   e a sit a  o local permita, sem prejuízo da   li a  o de 
instala  es de habita  o pri adas na hip tese de o Magistrado residir na  omarca com a 
 amília, obedecendo  s especi ca  es  xadas por pro imento da  orregedoria. 
II. A Comarca de Ferreira Gomes, além desse Município sede, abrange, dentre outras 
localidades, o Município de Itaubal. 
      ons t i-se o  istrito da s bdi is o territorial de  ma  omarca estabelecida por lei. 
 
a) Somente a opção I está correta. 
b) Somente a opção II está correta. 
c) Somente a opção III está correta. 
d) As opções II e III estão corretas. 
 

33. Assinale a opção CORRETA: 
 
a) O Posto Avançado do Bailique integra a Comarca de Amapá. 
b) O Posto Avançado de Tartarugal Grande integra a Comarca de Tartarugalzinho. 
c) O Posto Avançado do Distrito de Lourenço integra a Comarca de Calçoene. 
d) O Posto Avançado do Mazagão Velho integra a Comarca de Mazagão. 
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34. Assinale a opção CORRETA: 

 
a) O provimento de Magistrado na Comarca criada ou ele ada se  ará necessariamente 
por remoção, na forma do Regimento Interno. 
b) Nos termos do Decreto nº 069, de 15 de maio de 1991, existe pelo menos uma 
Comarca de entrância intermediária. 
c    o re  isitos especiais para cria  o de  ma  omarca a exist ncia de pop la  o 
mínima de cinco mil habitantes e mo imento  orense an al de, no mínimo, cento e 
cinquenta feitos. 
d) Atualmente, comp e a estr t ra   diciária de primeiro gra  as  omarcas 
correspondentes a todos os Municípios do Estado do Amapá. 
 
 

35. Assinale a opção INCORRETA: 
 
a    ons t i-se a  omarca de  m o  mais M nicípios,  ormando área con n a, tendo por 
sede a do M nicípio   e lhe der o nome. 
b   omente será ele ada de entr ncia a  omarca c  o mo imento an al s pere o de 
 omarca de entr ncia imediatamente s perior, na  orma pre ista na  ons t i  o do 
Estado do Amapá. 
c    M nicípio   e  ier a ser criado  cará agregado    omarca a   e pertence o 
M nicípio do   al  oi desmembrada a maior por  o de se  territ rio. 
d    ex n  o de  omarca, com a anexa  o de se  territ rio a o tra o  o tras comarcas, 
sa s eito o re  isito de con n idade de área, será determinada pelo Tribunal quando se 
verificar ter ela deixado de satisfazer os requisitos legais, mas a presta  o   risdicional se 
reali ará mesmo com a ex n  o. 
 
 

36. Assinale a opção CORRETA: 
 
      rib nal de   s  a, com sede na Capital e j risdi  o em todo o territ rio do  stado do 
Amapá, será dirigido por um de seus membros, como Presidente, enquanto dois o tros 
 esembargadores exercer o as   n  es de  ice-Presidente e Corregedor-Geral. 
      promo  o para  aga de   i  de  ireito será reali ada pelo crit rio de an g idade e a 
promoção para vaga de Desembargador será realizada pelo critério de merecimento, nos 
termos do Decreto nº 091, de 16 de maio de 1991, que dispõe sobre a organização e 
divisão judiciárias do Estado do Amapá. 
III. Somente Juiz de Direito de entrância final pode concorrer à promoção para vaga de 
Desembargador, desde que respeitados os requisitos constitucionais e legais 
correspondentes. 
 
a) As alternativas I e II estão corretas 
b) As alternativas I e III estão corretas. 
c) As alternativas II e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
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37. Assinale a opção CORRETA: 
 
I. O Conselho Nacional de Justiça integra a   s  a do  stado do  mapá. 
II. Na sistemática atual, um quinto dos lugares do Tribunal é composto por membros do 
Minist rio P blico estad al com mais de de  anos de carreira e por  d ogados de not rio 
saber   rídico e rep ta  o ilibada, com mais de de  anos de e e  a a  idade pro ssional, 
indicados em listas s xt plas elaboradas pelos  rg os de representa  o das respec  as 
classes   estes casos, o  rib nal Pleno, recebidas as indica  es,  ormará lista tríplice, em 
sess o especí ca, en iando-a ao  o ernador do  stado, para nomea  o. 
        rg o do  rib nal de   s  a, dentre outros, a  ec  o  nica. 
 
a) Somente a alternativa I está correta. 
b) Somente a alternativa II está correta. 
c) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
d) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
 
 

38. Assinale a opção CORRETA: 
 
I. A antiguidade dos Magistrados será ap rada, em ig aldade de condi  es, entre os 

Juízes de Direito Auxiliares,   anto aos integrantes da entr ncia final. 
II.    rib nal de   s  a, por meio do se  Pleno, em sess o p blica e por escr  nio 

secreto, decidirá se de e indicar   promo  o o Magistrado mais an go. 
      omente por dois ter os dos se s membros poderá o  rib nal de   s  a rec sar a 
indica  o do Magistrado mais an go, no caso de promoção pelo critério de an g idade, 
hip tese em   e se repe rá o escr  nio em rela  o ao Magistrado imediatamente mais 
an go, e assim por diante, at  se  xar a indica  o. 
 
a) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
b) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
c) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 

39. Assinale a opção INCORRETA: 
 
a) Compete ao  rib nal Pleno processar e   lgar, originariamente, a a  o direta de 
incons t cionalidade de leis o  atos norma  os m nicipais   e a rontem a  ons t i  o 
 stad al, nos termos do art     da  ons t i  o Federal. 
b) Compete ao Tribunal Pleno, pri a  amente, homologar os conc rsos para ingresso na 
Magistrat ra estad al, indicando ao Presidente do  rib nal, para nomea  o, os 
candidatos neles aprovados. 
c) Compete ao Tribunal Pleno julgar, em grau de recurso, dentre outras, as causas 
decididas em primeiro grau de jurisdição. 
d   ompete ao  rib nal Pleno, pri a  amente, apro ar a cria  o de no as  aras e 
Comarcas. 
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40. Assinale a opção INCORRETA: 
 
a) Compete ao Tribunal Pleno processar e julgar, originariamente, o Vice-Governador e os 
Secretários de  stado, nos crimes com ns e de responsabilidade, exceto, em rela  o a 
estes  ltimos, quando forem os atos conexos com eventuais delitos imputados ao 
Governador do Estado, os Prefeitos Municipais, os Juízes de Direito Estaduais e os 
membros do Minist rio P blico estad al, com exce  o do Proc rador- eral de   s  a, 
nos crimes de responsabilidade, ressal ada a compet ncia da   s  a  leitoral. 
b   ompete ao  rib nal Pleno processar e   lgar, originalmente, a exec   o de ac rd os 
nas ca sas de s a compet ncia originária,  ac ltada a delega  o de atrib i  es para a 
prá ca de atos process ais n o decis rios. 
c   ompete ao  rib nal Pleno processar e   lgar, originariamente, o mandado de 
seg ran a contra atos do  o ernador do  stado, da Mesa e do Presidente da  ssembl ia 
Legisla  a, do pr prio  rib nal o  de se s  rg os dire  os e colegiados, dos  ecretários 
de Estado e do Tribunal de Contas do Estado, inclusive de seus respectivos Presidentes, do 
Procurador-Geral de Justi a e do  d ogado-Geral do Estado. 
d) Compete ao Tribunal Pleno processar e julgar, originariamente, dentre outras 
autoridades, o Governador do Estado, nos crimes responsabilidade, respeitados os termos 
da Constituição Estadual do Amapá. 
 


