
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

PROVA Áreas: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências 
Sociais,  Serviço  Social,  Jornalismo,  Webdesigner,  Engenharia  Elétrica, 
Psicologia, Sistemas de Informação e Tecnologia de Rede.

Nome do Candidato Assinatura

Curso Instituição de ensino

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 07. 

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-verde, 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. Na frase “e tu acendes-me, patrão” (linha 5), o termo destacado classifica-se como:
a) Aposto.
b) Adjunto adnominal.
c) Vocativo.
d) Pronome pessoal.

7. A figura de linguagem é uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras em sentido figurado, isto é, em 
um sentido diferente daquele em que convencionalmente são empregadas. Um dos termos utilizados desta forma na  
produção é:
a) carvão.
b) brutalmente.
c) exploração.
d) chão.
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8. Observe a conversa abaixo e marque a alternativa CORRETA:
- Hello. Blz?
- Td ok beshooo!
- E fds?
- Naum vô p night...

a) Trata-se de uma conversa corriqueira de fácil compreensão por qualquer pessoa.
b)  Reprodução de conversa,  com palavras utilizadas nas redes sociais.  Compreensível  pelos que dela  se utilizam, 
apesar de não acatar a norma culta.
c) Conversa formal entre duas pessoas, utilizando adequadamente as regras gramaticais.
d) Diálogo incompreensível.

9. 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.

10. 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.
As formas verbais que, na sequência, completam CORRETAMENTE as frases acima são:
a) entreveu, predisposse.
b) entreviu, predispusesse.
c) entreviu, predispora.
d) entreveu, predispusesse.

11. 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.

12. 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.

13. Marque a alternativa em que todas as palavras estão grafadas CORRETAMENTE:
a) ancioso, exceção, com certeza, de repente, menas, 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.

14. Assinale a alternativa CORRETA:
a) O trabalho foi feito da melhor maneira, mais não atingiu o resultado esperado.
b) Cheguei no horário mais não consegui entrar no local do evento.
c) Ele foi mais eficiente do que o seu concorrente, mas não conseguiu a vaga por não possuir os requisitos.
d) Para mim ele foi tudo! Mais para ele eu não representei nada.

15. Quanto ao uso do MAU e MAL, assinale a alternativa CORRETA:
a) O mau que fazes aos outros retornará.
b) O mal médico não cumpre o horário.
c) É sabido que o mau aluno não progredirá.
d) Ele estava, financeiramente, mau assessorado.

16. Observe as frases abaixo:
I   – Ele me ligou _______ me ama.
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II  – Gostaria de saber o _______ de tanta hipocrisia.
III – _______ ele a defendeu com tanta certeza?
Assinale a sequência CORRETA para o preenchimento das lacunas.
a) porque, porquê, por que.
b) por que, porque, por que.
c) porque, por que, porque.
d) por que, por que, por que.

17. Na frase “Chamem um médico” o perfeito entendimento é: 
a) Chamar um médico específico, visto que pode inferir qual profissional.
b) Acionar um médico cardiologista.
c) Contatar qualquer médico, em razão de haver um artigo indefinido antes do substantivo.
d) Telefonar para um médico e não para outro.

18. A palavra destacada NÃO é advérbio em:
a) Quantos foram aprovados no processo seletivo?
b) Por que tantos faltaram?
c) Como vocês conseguem descobrir? 
d) Onde está a verdade dos fatos?

19. Considerando o uso do pronome indefinido TODOS, marque a alternativa CORRETA:
       I - Todos os cinco alunos passaram       II - Todos cinco passaram. 
a) As duas frases estão grafadas de forma errada.
b) As duas frases utilizaram de forma correta. 
c) A primeira está correta e a segunda errada.
d) A primeira está errada e a segunda correta.

20. Qual a sequência CORRETA para completar as lacunas?
Era para  ______ falar _______ ontem, mas não ________ encontrei em parte alguma.
a) mim, consigo, o
b) eu, com ele, lhe
c) mim, consigo, lhe
d) eu, contigo, te

21. Na frase “Quando você vier a nossa cidade poderemos passear.” O verbo em destaque está no:
a) Modo indicativo.
b) Modo alternativo.
c) Modo imperativo condicional.
d) Modo subjuntivo.

22. Assinale a única construção em que, com certeza, o elogio é para ambas as realizações: 
a) Realizaste maravilhoso trabalho e pesquisa.
b) Realizaste maravilhosa pesquisa e trabalho.
c) Realizaste trabalho e pesquisa maravilhosos. 
d) Realizaste pesquisa e trabalho maravilhoso.

23. Observe o período abaixo e analise se ele necessita de correção gramatical. Marque a alternativa CORRETA.
A testemunha não lhe viu avançar o sinal, mas assistiu o desrespeito ao policial, que visava apenas o cumprimento 
dessa elementar norma de trânsito.
a) A testemunha não o viu avançar o sinal, mas assistiu o desrespeito ao policial, que visava apenas o cumprimento  
dessa elementar norma de trânsito.
b) A testemunha viu avançar o sinal, mas assistiu com desrespeito ao policial, que visava apenas do cumprimento dessa 
elementar norma de trânsito.
c) A testemunha não lhe viu avançar o sinal, mas assistiu o desrespeito ao policial, que visava apenas o cumprimento 
dessa elementar norma de trânsito.
d) A testemunha não o viu avançar o sinal, mas assistiu ao desrespeito ao policial, que visava apenas ao cumprimento 
dessa elementar norma de trânsito.

24. Marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE os espaços em branco:
Não há analogia ____ os fatos_____deparou durante a leitura do depoimento____ procedera.
a) com, com que, que
b) entre, que, a que
c) entre, com que, a que
d) com, que, que
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25. Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas:
       I  – Irei __ Macapá daqui ___ cinco dias.
       II  – Esta roupa é semelhante____ que comprei.
       III – Aprecio muito andar____ pé
       IV – Ele chegou___ dias.
a) a, a, a,a,a
b) a, a, à, a, há
c) a, há, a, à, há
d) à, à, à, à, há   

ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS

26. Texto publicado na página especial da RIO+20 no portal 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 Canada 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.  

27. São Municípios do Estado do Amapá:
I – Oiapoque, Calçoene, Tartarugalzinho e Pracuúba 
II – Vitória do Jari, Serra do Navio, Afuá e Ferreira Gomes
III – Amapá, Santana, Porto Grande e Cutias do Araguari
IV – Laranjal do Jari, Monte Dourado, Breves e Mazagão
a) II e IV
b) I e III
c) II e III
d) I e II

28. Em sua mais recente visita à Cuba, o Papa Bento XVI encontrou-se com o líder revolucionário Fidel Castro  e criticou 
o embargo imposto pelos Estados Unidos à ilha: "Que ninguém se sinta impedido de somar-se a esta apaixonante tarefa  
(de criar uma sociedade reconciliada) pela limitação de suas liberdades fundamentais, nem eximido dela por uma falta  
de recursos materiais".
Marque a alternativa CORRETA acerca do embargo econômico infligido pelo governo Americano à Cuba. 
a) Teve sua origem em divergências de crenças religiosas entre os dois países. 
b) Possui total e irrestrito apoio da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).
c) Nasceu com o objetivo de asfixiar economicamente a ilha caribenha, após a revolução cubana.
d)  Apesar do seu longo período de vigência  (cerca de 50 anos),  causou pouquíssimo prejuízo  econômico ao país 
caribenho.

29. Marque a alternativa INCORRETA quanto à utilização de sacolas plásticas:
a) Como medida para diminuir o impacto causado pelas sacolas plásticas no meio ambiente alguns Estados brasileiros já 
possuem leis regulando a sua distribuição pelos estabelecimentos comerciais. 
b) Não acarretam prejuízo significativos ou danos ambientais consideráveis, posto que a sua reutilização é uma prática 
bastantes difundida nas grandes e pequenas cidades.  
c) As sacolas plásticas são compostas por um derivado do petróleo, a resina de polietileno de baixa densidade, que  
demora séculos para se dissolver no meio ambiente.
d)  Diversos países estão incentivando o uso de outros meios para carregar produtos como alternativa ao uso das  
sacolas plásticas.

30.  A Primavera Árabe (conjunto de manifestações realizadas com objetivo de questionar os regimes autoritários e 
centralizadores que ocorreram em diversos países do Oriente Médio), foi deflagrada em dezembro de 2010, tendo como 
marco inicial:
a) A divulgação nas redes sociais de fotos de um baile custeado com verbas públicas no Egito.    
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b) O ato desesperado de um jovem tunisiano que, apesar do grau universitário não conseguiu emprego especializado e 
vendia frutas para sustentar sua família, ateou fogo ao próprio corpo após ter seu carrinho confiscado.
c) O atentado terrorista idealizado e liderado por Osama Bin Laden que culminou com o ataque ao World Trade Center  
em Nova York (EUA).
d) A tentativa de assassinato contra o Chefe de Estado da Líbia, Muammar al-Gaddafi, em uma de suas raras aparições 
públicas.

31. 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.

32. São Unidades de Conservação localizadas em áreas do Município de Macapá, EXCETO:
a) Reserva Particular do Patrimônio Natural Aldeia Ekinox.
b) Área de Proteção Ambiental do Curiaú.
c) Estação Ecológica do Jari.
d) Área de Proteção Ambiental da Fazendinha.

33. 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. 

34. 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.

35. Sobre a Amazônia Azul, é INCORRETO afirmar:
a) Mede quase 4,5 milhões de Km², acrescentando ao Brasil uma área equivalente a mais de 50% de sua extensão  
territorial. 
b)  A Marinha brasileira  passou  a utilizar  a  denominação Amazônia  Azul  com o objetivo  de alertar  a  sociedade da 
importância estratégica e econômica da região. 
c) É constituída pela extensão de mar brasileiro (soma da Zona Econômica Exclusiva com a Plataforma Continental 
estendida). 
d)  Sua  vigilância  e  fiscalização  são  feitas  exclusivamente  pela  Aeronáutica  brasileira  e  pode ser  economicamente 
explorada por qualquer país. 

36. Em 26/03/2012, o Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, Desembargador Mário Gurtyev de Queiroz, realizou a 
cerimônia de instalação da Vara do Juizado Especial Virtual da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e das 1ª,  
2ª e 3ª Varas dos Juizados Centrais Cíveis Virtuais. O evento obteve destaque na imprensa especializada nacional. 
Assinale a alternativa INCORRETA acerca dos benefícios da implantação dos Juizados Virtuais. 
a) O avanço tecnológico e a metodologia utilizada na execução dos trabalhos resultará em um melhor atendimento da  
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população. 
b)  A  economia na aquisição de papel,  tinta,  carimbos,  capas,  colchetes e outros materiais,  e  ainda a redução do 
desgaste dos equipamentos das serventias contribuem para a preservação do meio ambiente.   
c)  Ainda não existe  lastro  científico  em relação a utilização da metodologia  dos Juizados Virtuais  que garantam a 
segurança jurídica necessária. 
d) O procedimento dos Juizados Virtuais possibilitam maior agilidade na prestação jurisdicional reduzindo a taxa de 
congestionamento dos processos. 

37. A respeito da crise política e financeira na Europa marque a alternativa CORRETA:
a) A Europa, região de alto desenvolvimento econômico e bem-estar social, agora, em razão da crise, passou a ter sua  
imagem associada a turbulências de mercado. 
b) Os países da União Europeia que se encontram em situação de risco são: Noruega, França e Dinamarca. 
c) A Grécia não vem sofrendo as consequências da crise por seu modelo de eficiência na administração dos gastos 
públicos e total ausência de endividamento externo. 
d) Alguns países da zona do euro como a Irlanda, Grécia e Portugal vêm se mantendo praticamente alheios à crise na 
Europa devido ao seu grau de desenvolvimento político e econômico.

38.  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.
d) As estimativas indicarem que as reservas brasileiras de petróleo sequer devem duplicar.

39. 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. 

40. 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. 

41. 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 na praça central da Capital Oslo. 
d) Organizar evento na Capital Oslo para protestar contra a política de contenção de imigração.

42. 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.
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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.

43.  O projeto de lei nº 6853/2010 proposto pelo Deputado Federal Wladimir Costa (PMDB-PA) pretende obrigar que 
imagens utilizadas em peças publicitárias ou publicadas em veículos de comunicação, que tenham sido modificadas com 
o intuito de alterar características físicas de pessoas retratadas, tragam mensagem de alerta acerca da modificação. Na 
França e Grâ-Bretanha também tramitam projetos de lei similares. A proposição de tais projetos de lei vem causando  
polêmica e se jutificam em razão de:
a) Um grupo restrito de fotógrafos de moda na França ter lançado uma tendência de manipulação de imagens que logo 
foi suprimida ante a realização de uma onda de protestos da sociedade civil organizada. 
b) A veiculação cada vez mais constantes de imagens extremamente retocadas vir reforçar a imposição de um padrão 
estético irreal e de excessiva valorização da magreza absoluta, contribuindo entre outras situações para o aumento dos 
casos de transtronos alimentares (anorexia, bulimia e vigorexia) entre os adolescentes.  
c) A questão dos retoques em campanhas publicitárias, ante a sua irrelevância, sequer entram na pauta de  discussões  
do  Conselho  Nacional  de  Auto-Regulamentação Publicitária  –  CONAR  e/ou  de  outros  órgãos  de  fiscalização  da 
propaganda.  
d) O uso de programas de alteração/retoque de imagens em campanhas publicitárias e pela indústria da moda ainda que 
tivesse relação com o aumento da ocorrência de disturbios físicos ou psicológicos principalmente em jovens não figura  
entre os temas a serem objeto de proposições de lei pois não se inclui na esfera de competência dos legisladores  
federais.   

44. Morto em 05/10/2011, Steve Jobs, co-fundador da Apple e ex-diretor dos estúdios Pixar, reconhecidamente um dos 
maiores gênios criativos e visionários da atualidade, exerceu forte influência no avanço das pesquisas e popularização 
das tecnologias de informação. Marque a alternativa INCORRETA:
a) Steve Jobs criou notoriedade por levar a cabo uma política industrial que valoriza a inovação e o design de seus 
produtos.
b) Desde 1997 até a data de seu falecimento ocupou o cargo de presidente da Apple, mesmo após o diagnóstico de 
câncer no pâncreas.
c) Em parceria com a Disney, a Pixar, à época dirigida por Steve Jobs, produziu “Toy Story” o primeiro longa-metragem 
realizado totalmente com tecnologias de computação.
d)  Em 2007  a  Apple  passou  a  comercializar  telefones  celulares,  batizados  de  iPhone,  com  tecnologia  de  toque,  
revolucionando e redirecionando definitivamente o mercado de telefonia móvel.  

45. Um forte terremoto de magnitude 7 devastou o Haiti em 12 de janeiro de 2010, o epicentro foi a poucos quilômetros 
da capital, Porto Príncipe. Estima-se que pelo menos 200 mil pessoas morreram, 300 mil ficaram feridas e cerca de um 
um milhão ficaram desabrigadas. Deixando ainda mais caótica a situação do país, o mais pobre das Américas.
Acerca da tragédia assinale a opção INCORRETA:
a) A ajuda internacional providenciada pelas Nações Unidas foi um modelo de eficácia e organização, proporcionando a 
reconstrução quase que completa da capital do país em um período de um ano.  
b) O então Presidente do Brasil,  Luiz Inácio Lula da Silva,  anunciou em março de 2010 um pacote de ajuda para 
reconstrução do país. 
c) Uma das vítimas fatais do terremoto foi a médica brasileira e fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arns. 
d)  A presença  das  tropas  militares  brasileiras,  que  desde  o  ano  de  2004  atuavam  na  missão  da  ONU  para  a 
Estabilização do Haiti, foi de fundamental importância no socorro e auxílio às vítimas.

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 a assertivas  CORRETAS acerca da  DA DIVISÃO JUDICIÁRIA do 
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TJAP (Título II do Decreto nº 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 nº 
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) Juízes 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 
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?
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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 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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