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PROVA Área: Direito
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INSTRUÇÕES

1. Verifique se este caderno:
a) contém 50 questões, numeradas de 1 a 50.
b) contém a proposta e o espaço para o rascunho da redação. Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro 
caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
3. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
4. Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu.
5. O candidato deverá:

a) Procurar, no CARTÃO-RESPOSTA, o número da questão que você está respondendo.
b) Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D) da resposta que você escolheu.
c) Marcar essa letra no CARTÃO-RESPOSTA.
d) Ler o que se pede na Prova de Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

6. Atenção:
a) Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
b) Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
c) Responda a todas as questões.
d) Não será permitida qualquer espécie de consulta.
e)  Você  deverá  transcrever  a  redação,  a  tinta,  na  folha  apropriada.  Os rascunhos não serão  considerados em 
nenhuma hipótese.
f) Você terá 3 horas para responder a todas as questões, preencher o Cartão-Resposta e fazer a Prova de Redação 
(rascunho e transcrição).
g) Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com seu Cartão-Resposta e a folha 
de transcrição da Prova de Redação.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

- Leia o texto a seguir para responder as questões de 01 a 05. 

Grito negro
José Craveirinha

Eu sou o carvão!
E tu arrancas-me brutalmente do chão
E fazes-me tua mina, patrão.
Eu sou carvão!
e tu acendes-me, patrão
para te servir eternamente como força motriz
mas eternamente não, patrão.

Eu sou carvão
e tenho que arder, sim
e queimar tudo com a força da minha combustão.
Eu sou carvão
tenho que arder na exploração
arder até às cinzas da maldição
arder vivo como alcatrão, meu irmão
até não ser mais a tua mina, patrão.
Eu sou carvão
Tenho que arder queimar tudo com o fogo da minha 
combustão.
Sim!
Eu serei o teu carvão, patrão!

(In: Mário de Andrade, org. Antologia temática de poesia africana. 3. Ed. Lisboa: Instituto Cabo-verdeano do Livro, 1980. 
v.1.p.180) 

1. O texto “Grito negro” é:
a) Narrativa moderna.
b) Narrativa antiga.
c) Prosa contemporânea.
d) Poema.

2. No texto “Grito negro” predomina:
a) Aspectos sociais.
b) Aspectos individuais.
c) Aspectos ilusórios.
d) Aspectos da vida prática.

3. No trecho “até não ser mais a tua mina...” (linha 15), a palavra destacada tem o mesmo significado denotativo em:
a) O paulista aproximou-se e disse “mina, você é linda”.
b) Uma mina de diamantes foi encontrada no Amapá.
c) A falta de discernimento mina a sociedade.
d) O que mina a mente do apaixonado é a lembrança do amado.
 
4. Percebe-se que o autor José Craveirinha utilizou para construção de seu texto:
a) Linguagem conotativa.
b) Linguagem coloquial.
c) Linguagem aleatória.
d) Linguagem denotativa.
 
5. Que sentido tem a palavra carvão na produção literária?
a)  O  autor  chama  a  si  mesmo  de  carvão,  como  forma  de  recriar  a  realidade  vivenciada  pelos  negros  quando 
escravizados.
b) Produto utilizado para produzir energia.
c) Representa a figura de quem explora para produzir riquezas, sem levar em consideração o ser humano que está 
sendo explorado.
d) Pedaço de madeira queimado, que não serve para alimentar a produção de riqueza.

6. Substituindo o verbo destacado por outro, a frase, quanto à regência verbal, torna-se INCORRETA em:
a) O líder do grupo de estudos, finalmente, viu a apresentação do trabalho. / O líder do grupo de estudos, finalmente, 
assistiu à apresentação do trabalho.
b) O Policial Militar mesmo descordando acatou as ordens do seu superior. / O Policial Militar mesmo não concordando 
obedeceu às ordens do seu superior.
c) Gostava de recordar os fatos de sua infância. / Gostava de lembrar dos fatos de sua infância.
d) O candidato desejava uma melhor colocação no ranking. / O candidato aspirava a uma melhor colocação no ranking.

7. Considere as frases abaixo:
I. A candidata ____________________ a possibilidade de ingressar no Tribunal de Justiça, quando soube do resultado 
do certame do qual participou.
II. Conquanto ele se __________________ a ratificar o fato, sua posição foi rejeitada.

Processo Seletivo para Contratação de Estagiários                                                                                          Direito – fl. 2



As formas verbais que, na sequência, completam CORRETAMENTE as frases acima são:
a) entreveu, predisposse.
b) entreviu, predispusesse.
c) entreviu, predispora.
d) entreveu, predispusesse.

8. A concordância verbal está CORRETAMENTE estabelecida em:
a) Foi três horas de viagem para chegar ao destino.
b) Há de existir prováveis situações para que chegasse ao fim da relação.
c) O trabalho de Direito Civil só foi recebido pelo coordenador quando deu cinco horas no relógio.
d) Fazia dias que participavam do Seminário de Criminalística.

9. Há ERRO quanto ao emprego dos sinais de pontuação em:
a)  Ao  falar  tais  palavras,  levantou-se,  despediu-se  dos  convidados  e  retirou-se  da  sala:  era  o  final  da  leitura  do 
testamento.
b) Hoje, enquanto eu terminava o trabalho, ela saiu silenciosamente.
c) Quando criança, era amável e obediente; na juventude, tornou-se revoltada e arredia; na velhice, descobriu o meio 
termo.
d) Estava sempre dizendo coisas de que mais tarde se arrependeria. Prometia a si própria que da próxima vez, tomaria  
cuidado com as palavras, o que entretanto, não acontecia.

10. Marque a alternativa em que todas as palavras estão grafadas CORRETAMENTE:
a) ancioso, exceção, com certeza, de repente, menos, quiz.
b) ansioso, exceção, com certeza, derepente, menas, quis. 
c) ansioso, exceção, com certeza, de repente, menos, quis.
d) ancioso, exceção, com certeza, de repente, menos, quis.

ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS

11. Sobre o documento denominado de Minuta Zero ou Esboço Zero da Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre  
Desenvolvimento Sustentável a ser realizada no Rio de Janeiro entre os dias 13 a 22 de junho de 2012, marque a  
alternativa CORRETA: 
a) A Minuta Zero ou Esboço Zero da Rio+20 possui conteúdo sigiloso e está sendo construído sem a possibilidade de 
participação dos Estados e Sociedade Civil Organizada.
b) O referido documento determina a ordem das palestras, mesas e debates a serem realizados na conferência Rio+20.
c) A Minuta Zero ou Esboço Zero constitui uma proposta de conteúdo da declaração final da Rio+20. 
d) O documento traz a lista dos países participantes da conferência Rio+20. 

12. Texto publicado na página especial da RIO+20 do site da Revista Veja, informa:

“A especialista da ONU em água e Saneamento, a jurista portuguesa Catarina de Albuquerque, fez em Nova York um 
alerta, aproveitando o Dia Mundial da Água, que certamente vai repercutir em junho no Rio de Janeiro, quando líderes  
mundiais e cientistas estarão reunidos na cidade na Rio+20. “Alguns países, incluindo Canadá e Reino Unido, estão 
aparentemente propondo a retirada de uma referência explícita ao direito à água e ao saneamento para todos da Minuta 
Zero da Rio+20,” alertou.” (Disponível em: www.veja.abril.com.br)

Quanto à preocupação da Jurista com a inclusão expressa do direito à água e ao saneamento na Minuta Zero da Rio+20 
é INCORRETO afirmar que:  
a) O desperdício da água na atividade humana precisa ser controlado para assegurar o seu uso racional e sustentável. 
b)  O uso da água,  recurso natural  inesgotável,  não constitui  uma pauta a  ser  incluída nas discussões dos fóruns  
mundiais de proteção ao meio ambiente.  
c)  Há  atualmente  uma  necessidade  de  afirmação  do  direito  universal  ao  acesso  à  água,  ante  a  possibilidade  de 
ocorrência de longos períodos de secas e escassez desse recurso natural o que poderia inclusive causar instabilidade  
política.
d) Os governantes precisam voltar os olhos para a parcela da população mundial que enfrenta extrema dificuldade para  
ter acesso à água, muitas vezes poluída, e vive em condições precárias de saneamento.  

13.  O Pré-sal,  camada de petróleo localizada em grandes profundidades,  sob as águas oceânicas,  abaixo de uma 
espessa camada de sal, ocupa posição de destaque econômico e político no Brasil em razão de:
a) possuir uma extensa e valiosa reserva de petróleo e gás natural, em uma faixa que se estende por 800km entre o  
Espírito Santo e Santa Catarina.
b) a qualidade do petróleo da camada pré-sal ser inferior ao da camada pós-sal, não sendo possível extrair dele gasolina  
e diesel.
c)  o  petróleo  confinado  e  extraído  diretamente  do  pré-sal  apresentar  desvantagens  em  relação  ao  encontrado  a  
pequenas profundidades, pois fica a uma temperatura acima de 80ºC, o que o esteriliza e prejudica a sua qualidade.
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d) as estimativas indicarem que as reservas brasileiras de petróleo sequer devem duplicar.

14. Segundo especialistas o Bullying é uma das formas de violência que mais cresce no mundo e pode ocorrer em 
diversos contextos sociais como escola, universidade, família, vizinhança e ambientes de trabalho, sendo INCORRETO 
afirmar que:
a) o Bullying se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, por um ou mais  
indivíduos contra uma ou mais pessoas específicas.
b) pode ser confundido com atitudes ou brincadeiras inofensivas, e, no entanto, afetar emocional e fisicamente o seu 
alvo.
c) uma de suas consequências mais frequentes é a queda do rendimento escolar ou da produtividade no trabalho. 
d) trata-se de assunto afeto somente à esfera privada, não sendo necessário elaborar políticas públicas voltadas para a 
sua prevenção e combate. 

15. Acerca do papel das redes sociais nos eventos denominados de Primavera Árabe a Jornalista Mariana Barbosa  
escreveu em matéria para a Folha.com, publicada em 24/11/2011:

“As mídias sociais foram cruciais para a derrubada de governos autoritários e ditaduras no mundo árabe, mas seu papel  
talvez tenha sido superestimado. Para Muzammil M. Hussain, professor do Centro de Comunicação e Engajamento Civil  
da Universidade de Washington, se os protestos e a mobilização na internet não tivessem repercutido nas grandes  
emissoras como BBC, CNN, o resultado teria sido outro.” (Disponível em:www.folha.uol.com.br).

Sobre a importância das Redes Sociais na divulgação/exposição das manifestações populares da Primavera Árabe 
marque a alternativa INCORRETA:
a) As redes sociais desempenharam sozinhas e com maior amplitude e velocidade o trabalho de divulgação dos eventos 
da Primavera Árabe do que os meios de comunicação tradicionais (Redes de Televisão e Jornais Impressos).  
b) A divulgação das informações dos eventos da Primavera Árabe realizada pelas redes ou mídias sociais através da 
rede mundial de computadores contribuíram para sensibilizar e mobilizar a comunidade internacional.  
c) Os protestos e manifestações populares da Primavera Árabe divulgados via internet chamaram a atenção mundial  
para o caráter de utilidade pública das mídias sociais.
d)  As  mídias  ou  redes  sociais  contribuíram  de  modo  crucial  não  somente  para  a  articulação  e  divulgação  das 
manifestações da revolta popular contra os governos autoritários e ditatoriais do mundo árabe como também para a sua  
exposição em meios de comunicação de grande alcance e influência.

16. Acerca da energia nuclear, que completa 30 anos de utilização no Brasi, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Vem ganhando o apoio da comunidade internacional e da opinião pública, principalmente após os acidentes nas 
Usinas de Chernobil e Fukushima.  
b) No Brasil representa 30% de toda a energia consumida pelo Rio de Janeiro, gerados pelas Usinas Angra 1 e Angra 2.
c) Enfrenta a oposição dos ambientalistas por se tratar de uma fonte de energia que não é considerada limpa (tanto pela 
manipulação e produção de material radioativo quanto pela possibilidade de acidentes), apesar de ser renovável.
d)  Exige  maturidade tecnológica e  financeira  para ser  implementada,  em razão de seu  alto  custo  de instalação e  
exigência de pessoal altamente qualificado.

17. Assinale a alternativa CORRETA acerca da divisão política do Estado do Amapá:
a) O Estado do Amapá possui 15 Municípios.
b) O Município mais populoso do Estado é Macapá e o menos populoso é Pracuúba.
c) A Capital do Estado é o município de Amapá, embora Macapá seja o município mais economicamente desenvolvido.
d) Dentre os 25 Municípios do Estado do Amapá, Santana é o segundo mais populoso. 

18. Sobre a crise econômica de 2008 é INCORRETO afirmar que:
a) A causa da crise econômica de 2008 foi o desequilíbrio na maior economia do mundo, os Estados Unidos.
b)  O  fechamento  do  quarto  maior  banco  de  crédito  dos  Estados  Unidos,  o  Lehman  Brothers,  causou  pânico  e  
instabilidade econômica.
c) A crise econômica iniciada nos Estados Unidos em 2008 atingiu outros países, causando abalo de crédito, queda nas 
exportações e recessão na economia mundial.
d) Embora tenha assolado a economia dos Estados Unidos, a crise econômica de 2008 não estendeu tentáculos para a 
economia de outros países, representando assim um evento isolado. 

19. Anders Behring Breivik, nacionalista de extrema direita, chamou a atenção da imprensa mundial em 22 de julho de  
2011 e ficou conhecido como “atirador da Noruega” após:
a) um ato de protesto contra medidas anti-crise tomadas pelo governo norueguês.  
b) realizar um duplo atentado, iniciado com a explosão de um carro bomba em Oslo, seguido de um tiroteio na ilha de 
Utoeya onde ocorria um acampamento para jovens.
c) promover um ataque a tiros durante um ato público de protesto anti-islâmico promovido na praça central da Capital 
Oslo. 
d) organizar evento na Capital Oslo para protestar contra a política de contenção de imigração.
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20. O engenheiro e pesquisador Eduardo José Gomes Gonçalves, autor do livro “Para onde vamos? Uma abordagem 
moral para a crise do meio ambiente.” alerta sobre os maus hábitos do ser humano e os riscos de destruição da natureza  
e extinção da vida no planeta."O meio ambiente já está comprometido. As alterações já registradas são, em sua maioria, 
irreversíveis. Da mesma forma, essas alterações já estão prejudicando a vida das pessoas - um exemplo simples, é o 
aumento na quantidade e severidade de fenômenos como secas, enchentes e furacões." 

(Disponível em: www.folha.uol.com.br).

Sobre o impacto das atividades humanas no meio ambiente marque a opção INCORRETA:
a) Um dos hábitos humanos que mais resulta em degradação ambiental é o consumismo desenfreado, baseado no 
individualismo e egoísmo.
b) A matriz energética fóssil, baseada em um recurso natural esgotável, causa severos danos ambientais em razão dos 
resíduos gerados e emissão de elementos poluentes.  
c) Fatores como a poluição, a extinção de espécies e o aquecimento global podem resultar em uma reação em cadeia  
que poderá inviabilizar as condições necessárias à manutenção da vida no planeta.
d) Apesar do alardeado nos meios de comunicação, pesquisas científicas comprovaram que o aquecimento global é um 
processo natural pelo qual passa o planeta Terra e não possui qualquer influência da ação humana. 

DIREITO CONSTITUCIONAL

21. As Constituições, quanto a forma, classificam-se em:
a) material e formal.
b) dogmática e histórica.
c) sintética e analítica.
d) escrita e não escrita.

22. No campo dos Direitos e Garantias Fundamentais são remédios constitucionais:
a) habeas corpus, mandado de segurança, mandado de busca e apreensão.
b) mandado de injunção, ação popular, ação de execução.
c) habeas data, habeas corpus, mandado de segurança.
d) mandado de segurança, ação monitória, ação civil pública.

23. São brasileiros natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de 
seu país.
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileiros, desde que ambos estejam a serviço da República  
Federativa do Brasil.
c) os nascidos dentro dos limites territoriais da República Federativa do Brasil.
d) os nascidos no estrangeiro de pai e de mãe brasileiros, que venham a residir na República Federativa do Brasil um 
ano após o seu nascimento.

24. Sobre os direitos políticos, são condições de elegibilidade:
a) nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, filiação partidária.
b) pleno exercício dos direitos políticos, idade mínima de 16 anos, brasileiros naturalizados.
c) domicílio eleitorial na circunscrição, alfabetização, filiação em sindicato.
d) possuir domícilio no Brasil, filiação em sindicato, brasileiro nato.

25. São órgãos do Poder Judiciário:
a) Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Congresso Nacional.
b) Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais e Juízes Eleitoriais.
c) Superior Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas da União.
d) Tribunais Militares, Tribunais do Trabalho, Associação dos Magistrados.

DIREITO CIVIL
26. É considerado(a) fonte autêntica, precípua e primígena do direito:
a) Lei.
b) Costume.
c) Jurisprudência.
d) Doutrina.

27. Se a própria lei for omissa quanto ao prazo de sua vacância, em regra, o prazo de vacatio legis em território nacional 
será de:
a) 15 dias.
b) 30 dias.
c) 45 dias.
d) 60 dias.
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28. A personalidade civil da pessoa começa:
a) do nascimento.
b) do nascimento com vida.
c) da fecundação do óvulo.
d) do registro de nascimento.

29. Os elementos necessários para a existência do negócio jurídico são:
a) agente capaz, objeto lícito, forma prescrita em lei, bem fungível.
b) condição, forma prescrita em lei, bem divisível, objeto lícito.
c) finalidade negocial, agente capaz, vontade humana.
d) vontade humana, idoneidade do objeto, forma de contratação, finalidade negocial.

30. Sobre a decadência é correto afirmar:
a) O prazo corre contra o absolutamente incapaz.
b)  O representante do incapaz pode ser  demandado por  conta da desídia  em relação ao prazo que favorece seu 
representado.
c) A renúncia fixada em lei é nula de pleno direito por ser de interesse público a extinção do direito.
d) As partes não podem estipular prazo convencional em relação ao direito sobre o qual se trata determinada relação 
jurídica.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

31.  Tratando-se  de  princípios  constitucionais  do  processo  civil,  marque  a  alternativa  que  corresponde  ao  texto 
constitucional sobre o princípio da proibição das provas ilícitas:
a) “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
b) “Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.
c) “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.
d) “São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.

32. Sobre a legitimidade (condições da ação) é correto afirmar:
a) A legitimidade ordinária ocorre quando alguém, em nome próprio, defende direito ou interesse próprio.
b) A legitimidade extraordinária  ocorre quando alguém, em nome alheio, defende direito ou interesse alheio.
c) A representação processual ocorre quando alguém, em nome alheio, defende direito ou interesse próprio.
d) A representação processual ocorre quando alguém, em nome próprio, defende direito ou interesse alheio.

33. As ações de conhecimentos se classificam em:
a) ação de alimentos, mandado de segurança, ação monitória, ação reinvidicatória de posse.
b) declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental, executiva lato sensu.
c) habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e mandado de segurança.
d) ação declaratória de direitos, ação de caução, ação civil pública.

34. A oposição ocorre quando:
a) terceiro ingressa na ação para auxiliar uma das partes a obter tutela jurisdicional favorável, desde que demonstre 
interesse jurídico.
b) o réu pretende retirar-se da relação processual, nomeando o terceiro para que ele ingresse na ação.
c) terceiro ajuiza uma nova ação contra o autor e o réu da ação já existente, pleiteando o direito ou a coisa objeto do 
processo.
d) o réu traz ao processo o terceiro, para que ele ingresse como litisconsorte na ação.

35. O art. 9º do Código de Processo Civil determina que o juiz dará curador especial:
a) ao incapaz, mesmo que tenha representante legal, ou se os interesses deste não colidirem com os daqueles.
b) ao réu solto, bem como ao revel citado por edital ou com hora certa.
c) ao incapaz, mesmo que tenha representante legal, bem como ao réu solto.
d) ao réu preso, bem como ao revel citado por edital ou com hora certa.

DIREITO PENAL

36. Qual dos crimes abaixo NÃO é considerado hediondo:
a) Genocídio.
b) Estupro de vulnerável.
c) Homicído simples.
d) Epidemia com resultado morte.

37. O concurso formal pressupõe:
a) a prática de dois ou mais crimes, idênticos ou não, mediante mais de uma ação ou omissão.
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b) a prática de dois ou mais crimes, idênticos ou não, mediante uma só ação ou omissão.
c) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma ação ou omissão, reputando-se os 
subsequentes continuação do primeiro em razão das condições de tempo, lugar e maneira de execução.
d) a prática de dois ou mais crimes, idênticos ou não, que por erro ou acidente na execução produzem resultado diverso 
do pretendido pelo agente.

38. A culpabilidade penal é excluída pelo:
a) erro de tipo.
b) estrito cumprimento do dever legal.
c) arrependimento eficaz.
d) coação irresistível.

39. O princípio penal da fragmentariedade pressupõe que:
a) o direito penal não deve sancionar as condutas lesivas a todos os bens jurídicos, mas apenas as condutas mais  
graves e perigosas praticadas contra bens mais relevantes.
b) nenhuma pena privativa de liberdade tenha a finalidade de atentar contra a dignidade da pessoa condenada.
c) a tipificação criminal provém de condutas que a sociedade considera socialmente inadequadas.
d) a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário à proteção de determinado bem jurídico.

40. Crime plurissubjetivo é aquele:
a) cuja ação é representada por vários atos, formando um processo executivo que pode ser fracionado, assim admitindo 
a tentativa.
b) que exige concurso necessário de pessoas para ser praticado.
c) que contém várias modalidades de conduta, havendo um único crime ainda que mais de uma seja praticada.
d) cuja consumação se alonga no tempo, segundo a vontade do agente.

PROCESSO PENAL

41. A súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações  
penais em curso para agravar a pena-base. Qual dos princípios constitucionais abaixo inspirou a edição da súmula?
a) Devido processo legal.
b) Não incriminação.
c) Estado ou presunção de inocência.
d) Intranscendência.

42. Assinale a alternativa INCORRETA:
a)  O inquérito  policial  é  indispensável  ao oferecimento da denúncia  ou queixa,  constituindo falta  de justa  causa a 
propositura da ação penal desacompanhada dessa peça inquisitiva.
b) O inquérito policial deve ser concluído no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso e no prazo de 30 dias se 
estiver solto, admitindo-se a prorrogação apenas nos casos de difícil elucidação e desde que o indiciado não esteja  
cumprindo prisão provisória, a exemplo de flagrante ou preventiva.
c) A autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito policial.
d) Nos crimes de ação penal pública condicionada o inquérito policial não pode ser iniciado sem a representação do  
ofendido.

43. Assinale o princípio característico da ação penal privada:
a) Oficialidade.
b) Indivisibilidade.
c) Obrigatoriedade.
d) Indisponibilidade.

44. Sobre a competência, é INCORRETO afirmar:
a) No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri.
b) A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz 
igualmente competente.
c) Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu.
d) A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo 
lugar em que for praticado o primeiro ato de execução.

45. Sobre o procedimento comum ordinário é CORRETO afirmar:
a) Oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado 
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. 
b) Citado o réu por edital, o juiz nomeará defensor para o réu e determinará que a resposta seja apresentada nos 10 dias  
subsequentes à nomeação.
c)  Na  audiência  de instrução  e julgamento,  proceder-se-á  inicialmente  ao  interrogatório  do acusado,  à  tomada de  
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declarações  do  ofendido,  à  inquirição  das  testemunhas  arroladas  pela  acusação  e  pela  defesa,  bem  como  aos 
esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, encerrando-se em seguida o ato.
d) Não é admissível a absolvição sumária do acusado mesmo se verificado pelo juiz a presença de causa excludente da  
ilicitude do fato, da culpabilidade do agente, que o fato narrado não constitui crime ou que a punibilidade esteja extinta.

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

46. Sobre a eleição do  Presidente, Vice-Presidente, e o Corregedor-Geral do TJAP previsto no  Art. 6º do Decreto nº 
0069/1991 é CORRETO afirmar:
a) O Presidente, o Vice-Presidente, e o Corregedor-Geral serão eleitos por seus pares e Juízes titulares, na forma da Lei  
Orgânica da Magistratura  Nacional,  e,  subsidiariamente,  do Regimento Interno,  pelo  período de dois  anos,  vedada 
reeleição ou recondução.
b) O Presidente, o Vice-Presidente, e o Corregedor-Geral serão eleitos por seus pares, na forma da Lei Orgânica da  
Magistratura Nacional,  e, subsidiariamente, do Regimento Interno, pelo período de cinco anos, vedada reeleição ou 
recondução.
c) O Presidente, o Vice-Presidente, e o Corregedor-Geral serão eleitos por seus pares, na forma da Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional, e, subsidiariamente, do Regimento Interno, pelo período de dois anos, permitida a reeleição ou 
recondução por apenas uma vez.
d) O Presidente, o Vice-Presidente, e o Corregedor-Geral serão eleitos por seus pares, na forma da Lei Orgânica da  
Magistratura  Nacional,  e,  subsidiariamente,  do Regimento Interno,  pelo  período de dois  anos,  vedada reeleição ou 
recondução.

47. Marque apenas a alternativa que corresponde à assertivas  CORRETAS acerca da  DA DIVISÃO JUDICIÁRIA do 
TJAP (Título II do Decreto n 0069/1991):
I. São Comarcas de Entrância Final: Macapá, Santana e Laranjal do Jari.
II. O Município que vier a ser criado ficará agregado à Comarca a que pertence o Município do qual foi desmembrada a 
maior porção de seu território.
III. A Comarca de Laranjal do Jari, abrange os Municípios de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Monte Dourado.
IV.  São  Comarcas  de  Entrância  inicial:  Laranjal  do  Jari,  Oiapoque,  Amapá,  Calçoene,  Ferreira  Gomes,  Mazagão, 
Tartarugalzinho, Porto Grande, Serra do Navio e Vitória do Jari.
V. Constitui-se o Distrito da subdivisão territorial de Comarca, estabelecida por lei.
a) I, IV e V
b) II, IV e V
c) I, III e IV 
d) III, IV, V

48. Marque apenas a alternativa INCORRETA acerca do que compete ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá (Art. 14 do Decreto nº 0069/1991):
a) Presidir as sessões do Tribunal Pleno e as do Conselho da Magistratura.
b) Representar o Poder Judiciário do Estado em suas relações com os outros Poderes ou com outras autoridades.
c) Determinar a suspensão dos serviços judiciários, mesmo que não exista motivo relevante.
d) Nomear e dar posse aos Magistrados e aos Serventuários da Secretaria do Tribunal e dos Ofícios judiciais.

49. É CORRETO afirmar que compete ao Tribunal Pleno, privativamente, segundo o que dispõe o Art. 9º do Decreto n 
0069/1991:
a)  Homologar  os  concursos  para  ingresso  na  Magistratura  estadual,  indicando  ao  Presidente  do  Tribunal,  para  
nomeação, os candidatos neles aprovados em ordem aleatória.
b) Indicar à nomeação, pelo Presidente do Tribunal, o Juiz de Direito que deva ser promovido por antiguidade e, em lista  
tríplice, os que devam sê-lo por merecimento.
c) Organizar suas secretarias, seus serviços auxiliares e o dos juízos que não lhes forem vinculados, velando pelo  
exercício da atividade correicional respectiva.
d) Propor ao Poder Legislativo a alteração do número de membros da Casa Legislativa Municipal.

50.  Marque apenas a alternativa INCORRETA acerca do que compõe-se a Justiça do Estado do Amapá, segundo o que 
dispõe o Art. 2º do Decreto nº 0069/1991:
a) Juízes de Direito do Trabalho.
b) Tribunal de Justiça.
c) Juizados Especiais.
d) Juizes de Direito.

REDAÇÃO

“Não há privacidade em redes sociais”

"Claramente não existe privacidade nas redes sociais." Essa é a opinião de Mark Stephens, ex-advogado de Julian 
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Assange, o fundador do controverso WikiLeaks. Stephens é especialista em privacidade e, além de Assange, defende 
vítimas do escândalo dos grampos na Inglaterra. "Pense num cartão postal, que vai para o destinatário sem envelope e  
pode ser lido por qualquer pessoa. Só coloque na internet o que você colocaria num cartão postal", recomenda. 

(Fonte: http://tecnologia.terra.com.br/noticias).

“Língua portuguesa elimina candidatos a estágio”

A Jornalista Lígia Tuon em texto publicado no portal estadão.com.br, comentando a necessidade de falar ou escrever o  
português corretamente para a inserção no mercado de trabalho, escreveu: “ Segundo Gilberto Cavicchioli, professor da  
ESPM no curso de pós-graduação nas disciplinas de gestão de pessoas, a maioria dos erros é dos candidatos mais  
jovens e a tolerância das empresas para isso é bem pequena. “O problema com os jovens pode estar ligado ao ‘linguajar  
de computador’, ou seja, abreviações e gírias que usam para conversar nas redes sociais. São erros de português muito  
básicos, o que faz com que as empresas interpretem isso de forma muito negativa”.

(Fonte: http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/lingua-portuguesa-elimina-candidatos-a-estagio/) 

Faça uma dissertação, de modo claro e coerente, escolhendo, dentre os 3 (três) tópicos, a seguir, aquele que  
desejar, não esquecendo de apresentar seu ponto de vista a respeito do tema:

1.  A utilização da Língua Portuguesa nas redes sociais  aponta para  uma falta  de cuidado gramatical,  excesso  de 
abreviações, gírias e uso de estrangeirismos, costumes que já deixam marcas na linguagem coloquial e posteriormente 
na gramática oficial; todavia, ainda não se firmaram no padrão culto de linguagem aceito pelas instituições oficiais e  
empresas. No “território livre” da internet, que medidas poderiam ser tomadas para compatibilizar o uso correto da língua  
portuguesa com a simplicidade do “se fazer entender” das redes sociais?

2. A desistência voluntária da privacidade, divulgação de dados pessoais, financeiros, localização geográfica, datas e 
horários de viagens nas redes sociais são condições que vêm influenciando no aumento da ocorrência de crimes virtuais  
(principalmente os crimes contra a honra) e crimes comuns realizados ou planejados com a utilização de informações da 
internet  (sequestro,  assaltos,  crimes sexuais,  etc.),  ou estas  não são   consequências à  superexposição  nas  redes 
sociais? 

3.  As consequências dos novos padrões de comportamento social  e as mudanças culturais (tais como a perda da 
privacidade, a exclusão social de não-membros de redes sociais e a possibilidade de divulgação e troca de informações 
instantaneamente)  trazidas  pela  popularização  das  redes  sociais  são  irreversíveis  ou  tratam-se  apenas  de  uma 
tendência efêmera sem importância histórica? 

Sua dissertação deverá ter no máximo 50 linhas.

RASCUNHO

Não serão consideradas as inscrições neste espaço, somente no cartão resposta.
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