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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 

As questões 01 a 03 são a respeito do texto abaixo:

“Durante muito tempo o único objetivo dos sinais era evitar colisões nos cruzamentos perigosos. Enquanto havia poucos 
veículos nas ruas, isso era válido;hoje, porém, a principal finalidade dos sinais luminosos é regularizar o tráfego, evitando 
ao máximo os transtornos dos congestionamentos. Os sinais luminosos se aperfeiçoaram bastante. Do sinal manual da 
Quinta-Avenida chegamos aos sinais controlados por computador que já existem no Brasil. O mais comum entre nós é o 
sinal em que cada uma das luzes fica aberta durante um tempo previamente determinado. Esse é o modelo americano,  
diferente de um aparecido inicialmente na Inglaterra, em que o tempo de abertura das luzes varia de acordo com a 
intensidade do tráfego: o controle geralmente, se faz por um dispositivo colocado sobre o pavimento e acionado pelas  
próprias rodas dos veículos. Mesmo com os modernos sinais de tempo prefixado ou os avançadíssimos controlados por 
computador – cujos modelos mais sofisticados usam até circuitos fechados de televisão para acompanhar a corrente do  
tráfego nos locais de intenso movimento – as formas antigas de controlar o trânsito continuam a ser usadas: dependendo 
do caso, são ainda mais seguras e/ou econômicas. Por isso vemos, em muitas cidades brasileiras e do mundo inteiro, 
guardas sinaleiros (às vezes atuando junto com o sinal), sinais luminosos manuais e até semáforos do tipo primitivo,  
manuais ou elétricos.”

1. Do texto se conclui que:
a) nas ruas de tráfego intensos sinais luminosos são acionados pelas próprias rodas dos veículos.
b) nas ruas de tráfico intenso guardas sinaleiros substituem os sinais luminosos.
c) o modelo inglês de sinal luminoso foi adotado há alguns anos pelo governo da Guanabara.
d) o modelo americano de sinal luminoso é muito usado no Brasil.

2. Do texto se infere que:
a) os programas de televisão de grande audiência são utilizados para melhor controle do tráfego.
b) os dispositivos de controle do tráfego não podem ser acionados pelos guardas sinaleiros.
c) o aperfeiçoamento dos sinais luminosos não levou a sofisticação das técnicas de controle de tráfego.
d) com a maior intensidade do tráfego, o objetivo dos sinais luminosos mudou.

3. De acordo com o texto, o sinal luminoso pode ser definido:
a) como um invento que superou as formas antigas de controle de tráfego.
b) como um invento ultrapassado, que foi superado pelo computador eletrônico.
c) como um invento destinado a evitar colisões e regularizar o tráfego.
d) como um invento destinado a auxiliar o trabalho dos guardas sinaleiros.

4. Observe a grafia dos verbos a seguir e assinale o que está CORRETAMENTE grafado.
a) analizar.
b) paralizar.
c) pesquizar.
d) parabenizar.

5. Preencha corretamente as lacunas a seguir e marque a opção CORRETA: Ele encontrava-se ______ naquele dia, em 
que foi sacar o ______ que recebeu pelo trabalho feito no ______.
a) anciozo, cheque, serão.
b) ancioso, xeque, serão.
c) ansiozo, cheque, cerão.
d) ansioso, cheque, serão.

6. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas das seguintes frases: Informamos, ______ quem interessar,  
que estão ______ disposição do público normas para o concurso. A idade já não é um ______ para o candidato ______  
na empresa.
a) a / à / empecilho / ingressar.
b) a / à / impecilho / ingressar.
c) à / a / empecilho / engressar.
d) há / à / empecilho / engressar.

7. Ele é um ______ funcionário, comporta-se ______ e dá ______ exemplo. A alternativa que completa a frase é:
a) mau - mau – mau.
b) mau - mal – mau.
c) mal - mau – mau.
d) mal - mau – mal.

8. A alternativa que apresenta pontuação INCORRETA é:
a) Os passantes chegam, olham, perguntam e prosseguem.
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b) Olha, José, não precisa mais voltar hoje.
c) A História, diz Cícero, é a mestra da vida.
d) Jorge Amado, um dos autores brasileiros mais conhecido mundialmente publicou mais um livro.
e) Casa de ferreiro, espeto de pau.

9. A forma verbal sublinhada está empregada no modo subjuntivo em:
a) Tais depoimentos levarão à demissão dos deputados.
b) O presidente certamente errou ao avaliar as nossas reações.
c) Mesmo que ele polemize muito, não lhe obedeceremos.
d) Saia agora da minha casa e não volte mais.

10. O vocábulo PRESCINDIR tem seu antônimo representado pela palavra:
a) indispensável.
b) inaugurar.
c) envolvia.
d) permitido.

ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS

11. Fidel Castro, como figura política latino-americana, chamou a atenção da opinião pública internacional, no início de  
2008, por ter tomado a decisão de:
a) comandar a resistência dos guerrilheiros colombianos.
b) deixar o posto de chefe de Estado da República de Cuba.
c) pressionar o governo equatoriano a ceder espaço às FARC.
d) negociar com os governos da Venezuela e da Colômbia contra as FARC.

12.  Em discurso realizado no dia 05/05/06, o Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,  
sobre sua condução nas negociações para por fim ao impasse com o Presidente boliviano Evo Morales, acerca das  
questões da nacionalização das instalações petrolíferas na Bolívia, declarou o seguinte:
“Tem gente que acha que ser duro resolve o problema, às vezes, acho que ser carinhoso resolve melhor.
A Bolívia é um país pobre, que quer tirar seu sustento do gás. Somos um país rico perto da Bolívia.”

Jornal O Globo, 06 maio 2006.
Nessa frase, é possível afirmar que o Presidente brasileiro, utilizando-se de figura de linguagem, citou um dos princípios 
que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil, que é o da “solução pacífica dos conflitos”.
Dentre as opções abaixo, assinale aquela que prevê outro desses princípios.
a) Promoção do bem de todos, sem preconceitos e sem quaisquer formas de discriminação.
b) Garantia do direito de propriedade.
c) Constituição de uma sociedade livre, justa e solidária.
d) Cooperação entre os povos para progresso da humanidade.

13. Segundo o 4º relatório do IPCC (sigla, em inglês, para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), não  
há mais incerteza sobre a origem antropogênica do aquecimento global.  Foi proposto um grande plano onde estão  
listadas as ações que gerariam uma redução, até 2050, das emissões ao nível de 40% apenas do total emitido em 2000. 
NÃO está incluída, nestas ações, a de:
a) aumentar a reciclagem em todos os níveis da cadeia produtiva e no consumo.
b) aumentar a proporção de energias de origem fóssil em detrimento das energias renováveis (tais como, eólica e solar).
c) reduzir e mesmo parar o desmatamento que hoje representa 18% das emissões globais.
d) incrementar o reflorestamento de áreas desmatadas e tornar áreas apropriadas florestas de crescimento rápido.

14. A aprovação do Projeto de Lei Ficha Limpa, no Senado, ocorrida no dia 19 de maio de 2010, foi considerada um 
avanço na política brasileira, no sentido de criar mecanismos para combater a corrupção no país. 

(http://educacao.uol.com.br/atualidades, 28.05.2010) 
Sobre essa Lei, pode-se afirmar que:
I. foi um projeto de lei apresentado pela iniciativa popular, contendo assinaturas de mais de 1 milhão de brasileiros;
II. impede a candidatura de políticos suspeitos de terem praticado crimes de corrupção; 
III. entrará em vigor somente a partir das eleições de 2012.
Está correto o contido apenas em:
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.

15. Uma pesquisa inovadora promete consolidar a posição estratégica do Brasil como um grande produtor mundial de  
biocombustíveis. Pesquisadores da Petrobras e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desenvolveram uma 
tecnologia para a obtenção de etanol a partir do bagaço da cana-de-açúcar, o que poderá aumentar em 40% a produção  

Processo Seletivo para Contratação de Estagiários                                                                                          Direito – fl. 3



nacional desse biocombustível e incrementar a participação das fontes renováveis na matriz energética do país.
Disponível em: http://ciênciahoje.uol.com.br

A vantagem ecológica de melhorar a produção de álcool, a partir do produto vegetal que já é obtido, é:
a) diminuir a mortandade de aves dos leitos fluviais adjacentes à refinaria.
b) reduzir a emissão de CO2 pela combustão do álcool.
c) aumentar a produção de álcool, sem haver necessidade de expandir a área cultivada.
d) incrementar a eficiência do álcool como combustível, comparado à gasolina.

16. Analise as afirmativas a seguir, que tratam da agricultura no Brasil e marque a alternativa FALSA..
a) O processo de modernização da agricultura foi marcado pela desigualdade em sua distribuição, refletindo seu caráter 
parcial e sua articulação ao processo de internacionalização da economia.
b) A modernização da agricultura favoreceu a concentração fundiária e a incorporação de pequenas propriedades a 
estabelecimentos de médio e grande porte.
c) O desenvolvimento de áreas de agricultura intensiva em capital mostrou-se capaz de gerar os empregos necessários 
para absorver a oferta de trabalho rural.
d) A estratégia de modernização da agricultura significou a afirmação do modelo dos complexos agroindustriais, que 
resultou na supressão do distanciamento antes existente entre agricultura e indústria.

17. Pela primeira vez na história da humanidade, a porção de população que vive em áreas urbanas ultrapassou, entre  
2007 e 2008, a daquela que vive em zonas rurais.
Projeções da ONU apontam para um aumento significativo da taxa de urbanização nas próximas décadas, que deve 
atingir 59,7% em 2030 e 69,6% em 2050.
Essa transformação não vai ocorrer com a mesma intensidade no espaço mundial.  As regiões onde o processo de  
urbanização deve ocorrer de forma mais expressiva são: 
a) nas regiões desenvolvidas, principalmente na Europa. 
b) nas regiões pobres e emergentes mais populosas. 
c) nos países da América Latina, sobretudo no Brasil, Argentina,Chile e México. 
d) em alguns países mais desenvolvidos do extremo oriente como Japão,Coreia do Sul e Austrália. 

18. Dados alarmantes contrastam com discursos tranquilizadores no que se refere à produção de biocombustíveis. A 
falta de consenso dificulta a diversificação da matriz energética mundial, atualmente dominada pelos hidrocarbonetos.
Com relação à produção dos biocombustíveis, assinale a afirmativa que NÃO apresente um argumento correto. 
a) O uso de grandes superfícies agrícolas para a produção de energia pode reduzir, no curto prazo, a quantidade de 
cereais destinados à alimentação, o que pode influir na alta dos preços dos alimentos. 
b)  Não  existe  uma  relação  biunívoca,  direta  e  universal  entre  a  produção  de  biocombustíveis  e  o  aumento  da 
insegurança alimentar: ela varia de acordo com a capacidade e a característica de cada país e o sistema de produção 
usado. 
c) O uso da bioenergia contribuiria para a redução de gases de efeito estufa, possibilitaria a inserção produtiva e a  
melhoria  da  renda  de  pequenos  produtores  e  permitiria  que  muitos  países  em  desenvolvimento  reduzissem  sua 
dependência do petróleo importado. 
d) O aumento da produção é o resultado do uso de tecnologia mais avançada e de práticas mais intensivas por área  
produzida, o que preserva os ecossistemas e as florestas nativas. 

19. Definições legais de meio ambiente e poluição:
Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, 
abriga e rege a vida, em todas as suas formas. 
Poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente: (I) prejudique a 
saúde, a segurança e o bem-estar da população; (II) crie condições adversas às atividades sociais e econômicas; (III) 
afete desfavoravelmente a biota; (IV) afete condições estéticas ou sanitárias do meio- ambiente; (V) lance matérias ou 
energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 

DALLARI Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo. ed. moderna. p. 81
A partir dessas definições podemos afirmar que garantia de um meio ambiente sadio: 
a) pressupõe coibir o mau governo e a má administração pública. 
b) inviabiliza o desenvolvimento econômico e o progresso. 
c) faz da China o exemplo atual a ser seguido.
d) exige a revogação do Protocolo de Kyoto.

20. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, e é celebrado no dia 5 
de Junho. A data se tornou um catalizador de ações em defesa da preservação ambiental e da conscientização política  
sobre a defesa do meio ambiente. Assinale a alternativa correta em relação ao tema meio ambiente. 
a) Um dos temas de relevância no Brasil é a preservação da Mata Atlântica. A construção de 2 hidrelétricas de grande 
porte nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo nos últimos 5 anos acelerou o processo de desmatamento na 
região.
b) O efeito estufa tem contribuído com a redução da temperatura no globo terrestre nas últimas décadas e aumento  
considerável das calotas polares. 
c) Um dos grandes desafios do milênio em relação ao meio ambiente é evitar a falta de água, pois parte muito reduzida  
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de água disponível no planeta é doce e apropriada para uso humano.
d) O crescente uso de garrafas PET foi incentivado pelo fato de serem fabricadas com plástico facilmente absorvido pela  
natureza, podendo inclusive ser usado para adubo em plantações de grãos. 

DIREITO CONSTITUCIONAL

21. A inconstitucionalidade por omissão compreende:
a) omissões ocorridas no texto legal.
b) falta de quórum.
c) omissão da iniciativa do poder competente.
d) omissão de medida para tornar efetiva a norma.

22. Sobre os direitos políticos é CORRETO afirmar:
a) os analfabetos podem votar e ser votados.
b) podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
c) a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto.
d) a lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor à data de sua publicação, aplicando-se a todas as eleições que 
ocorram após a data de sua vigência.

23. São formas de governo:
a) monarquia e república.
b) unitária e federativa.
c) parlamentarista e presidencialista.
d) bicameral e unicameral.

24. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe:
a) da Câmara dos Deputados, Senado Federal e Supremo Tribunal Federal.
b) da Câmara dos Deputados e Senado Federal.
c) do Senado Federal, Tribunal de Contas da União e Procuradoria Geral da República.
d) da Câmara dos Deputados e Superior Tribunal de Justiça.

25. É órgão do Poder Judiciário:
a) Advocacia-Geral da União.
b) Tribunal de Contas da União.
c) Superior Tribunal Militar.
d) Polícia Militar, quando investida em atividades de investigação criminal.

DIREITO CIVIL

26. O prazo de vacância legislativa, também chamado de período de vacatio legis, é o lapso que medeia a publicação da 
lei e o momento em que a mesma lei entra em vigor. No âmbito nacional, se a própria lei for omissa quanto ao prazo de 
sua vacância, o prazo da vacatio legis será de:
a) noventa dias.
b) cento e oitenta dias.
c) quarenta e cinco dias.
d) trinta dias.

27. É certo que a personalidade civil do homem começa:
a) na data em que foi feito o registro de seu nascimento.
b) quando ele atinge os dezoito anos de idade.
c) com a sua emancipação.
d) do seu nascimento com vida.

28. As associações são:
a) pessoas jurídicas de direito privado.
b) pessoas jurídicas de direito público interno.
c) pessoas naturais.
d) entes despersonalizados.

29. Quanto a prova do negócio jurídico, é CORRETO afirmar que:
a) não é possível ter como testemunha um primo de uma das partes.
b) o Juiz pode admitir o depoimento de um menor impúbere para prova de fatos que só ele conheça.
c) os cegos jamais poderão ser testemunhas.
d) um terceiro não interessado pode confessar a respeito de fato que tenha conhecimento em determinado processo, 
ainda que este não seja representante de uma das partes.
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30. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda  
que exclusivamente moral, comete:
a) ato falho.
b) ato ilícito
c) ato impróprio.
d) ato decisório.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

31. São elementos que identificam a ação:
a) o mesmo Juiz, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
b) somente a causa de pedir e o pedido.
c) as partes, a causa de pedir e o pedido.
d) somente as partes e o pedido.

32. Correm em segredo de justiça os processos:
a) somente quando o exigir o interesse público.
b) que dizem respeito a casamento, filiação, alimentos e guarda dos menores.
c) apenas quando se tratar de ação de estado.
d) qualquer que seja a matéria neles tratados, se as partes, de comum acordo, requererem a manutenção do sigilo.

33. Com relação aos princípios do processo civil, pode-se dizer que:
a) o princípio do contraditório alcança expressamente apenas o processo penal e, indiretamente, o processo civil.
b) a garantia do jus actionis é manifestação do devido processo legal.
c) a existência do tribunal é fundamental para a caracterização do “tribunal de exceção”, face ao princípio do juiz natural.
d) a Constituição Federal dispõe expressamente a respeito da garantia absoluta do duplo grau de jurisdição.

34. Em se tratando de partes e seus procuradores, serão representados em juízo, ativa e passivamente:
a) a União, pelo Presidente da República.
b) o Município, por seu Prefeito ou procurador.
c) a massa falida, pelo juiz de paz.
d) o condomínio, pelo curador.

35. São princípios da jurisdição:
a) juiz natural, ampla defesa, investidura.
b) investidura, juiz natural, contraditório.
c) juiz natural, improrrogabilidade, indeclinabilidade.
d) imparcialidade, investidura, fundamentação das decisões.

DIREITO PENAL

36. Um fato é praticado sob a vigência da lei ‘A’, contudo, no momento em que o juiz vai proferir o julgamento, ela não  
está mais em vigor, tendo sido revogada pela lei ‘B’, apesar de ser a lei “A” mais benéfica para o agente. Qual lei deve  
ser aplicada?
a) a lei “B” por ser a lei por ser a mais recente.
b) a lei “A” que irradiará efeitos mesmo após a cessação de sua vigência, alcançando o fato cometido ao seu tempo.
c) a lei “B”, que retroage e alcança o fato cometido antes de sua entrada em vigor.
d) deve ser aplicada a lei mais gravosa, no caso a lei “B”.

37. Dentre os conceitos de Concurso de Pessoas quando o sujeito, sem ter o dever jurídico de agir, omite-se durante a  
execução do crime, quando tinha condições de impedi-lo, é:
a) conivência ou participação negativa (crimen silente).
b) participação por omissão.
c) participação sucessiva.
d) autoria colateral.

38. Para haver responsabilidade penal, como fato tipificado, é ainda necessário que exista relação de causalidade entre 
a conduta e o resultado. Deve, portanto, existir sempre o nexo causal para a atribuição de uma conduta típica ao agente,  
reconhecendo-se, juridicamente, como nexo de causalidade apenas o seguinte caso:
a) na morte natural da vítima de uma agressão.
b) na explosão de um forno com relação ao gerente responsável pelo seu funcionamento.
c) na morte da em acidente de ambulância quando transportada após agressão.
d) no ferimento da vítima quando fugia de agressão.
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39. O Direito Penal consentirá a interpretação analógica somente quando:
a) a norma não satisfizer, sendo complementada simplesmente por outra.
b) a lei for omissa, exigindo outra que discipline matéria análoga.
c) o próprio dispositivo legal expressamente determinar sua aplicação, mas de forma genérica.
d) for exigido um raciocínio que parta do geral para o particular.

40. O Princípio da Legalidade é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes princípios, e, em Direito Penal:
a) é matéria apenas doutrinária e jurisprudencial.
b) o ordenamento brasileiro admite a incriminação de conduta grave não tipificada.
c) é matéria específica do Código Penal.
d) é matéria expressa da Constituição Federal e do Código Penal.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

41.  “O Processo  Penal  é  regido  por  uma série  de  princípios  e  regras  que  outra  coisa  não  são  senão postulados 
fundamentais da política processual penal de um Estado. Quanto mais democrático for o regime, o processo penal mais 
se apresenta como um notável instrumento a serviço da liberdade individual .”  (TOURINHO Filho, Fernando da Costa.  
Manual de Processo Penal. 9. ed. São Paulo : Saraiva, 2007. P. 16). São, portanto, princípios informadores regentes do 
Processo Penal, dentre outros:
a) verdade real, da legalidade, da verdade convencional e da iniciativa das partes.
b) verdade convencional, da oficialidade, da iniciativa das partes e do contraditório.
c) verdade real, da identidade física do juiz, do contraditório e da publicidade.
d) verdade formal, da obrigatoriedade, da iniciativa das partes e do contraditório.

42. Quanto à interpretação da lei processual penal e sua aplicação no tempo e no espaço é CORRETO afirmar:
a) a lei processual penal, excepcionalmente, pode ser estadual.
b) a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, porém apenas nos processos que se iniciaram após a sua publicação, 
pois ela não pode atentar contra o direito adquirido.
c) no processo e julgamento de crime previsto em tratado firmado pelo Brasil, cometido em território brasileiro, aplica-se 
o Código de Processo Penal, ainda que existam regras processuais penais naquele acordo internacional.
d) a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios 
gerais de direito.

43. De acordo com o Código de Processo Penal, após a notitia criminis a autoridade policial, através da polícia judiciária, 
dá início a um conjunto de diligências para a apuração da infração penal e de sua autoria, dando início ao inquérito  
policial, o qual:
a) apenas terá seguimento após manifestação do Ministério Público.
b) deverá terminar no prazo de quinze dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante.
c) será iniciado, nos crimes de ação pública, exclusivamente mediante requisição do Ministério Público ou requerimento  
do ofendido ou de seu representante legal.
d) não poderá ser arquivado pela autoridade policial, ainda que fique comprovada a inexistência do fato ou que o fato  
não constituía crime. 

44. Ao analisar os autos de um inquérito policial, o Promotor de Justiça, apesar de constatar ter havido fato tipificado 
legalmente como crime de extorsão, não vislumbrou que os indiciados, que estavam soltos, tivessem praticado o delito,  
mesmo após a devolução dos autos com o resultado das diligências complementares que solicitou, inclusive com as 
acareações, realizadas pela Polícia. Em face de seu não convencimento, ao invés de denunciá-los, requereu que os 
autos  fossem  arquivados,  não  tendo  sido  deferido,  seu  pedido,  pelo  juiz.  Com  relação  a  estes  procedimentos  é 
VERDADEIRO afirmar:
a)  o  juiz estava obrigado a atender  ao requerimento do promotor  de justiça,  conforme lhe determina o Código de  
Processo Penal, porém, deveria submeter o assunto ao Chefe do Ministério Público.
b) o promotor usou de uma faculdade assegurada no Código de Processo Penal, ao requerer o arquivamento dos autos  
de  inquérito  policial,  ante  o  que,  o  juiz,  sem estar  obrigado  ao  deferimento,  teria  que  encaminhar  o  assunto  ao 
Procurador Geral de Justiça.
c) errou o juiz, ao indeferir o pedido de arquivamento dos autos de inquérito policial, porque estava obrigado a determinar 
essa providência, à luz do Código de Processo Penal.
d) mesmo não estando pessoalmente convencido quanto a serem os indiciados os autores do crime, o promotor deveria 
tê-los denunciado, em razão do fumus boni juris e do periculum in mora.

45. O direito de pedir ao Estado-Juiz a aplicação do direto penal objetivo a um caso concreto, constitui a Ação Penal, 
sendo também um direito público subjetivo do Estado-Administração, único titular do poder-dever de punir, de pleitear ao  
Estado-Juiz a aplicação do direito penal objetivo, com a consequente satisfação da pretensão punitiva, logo, com relação 
à Ação Penal, é CORRETO afirmar:
a) seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a  
ação penal será pública.
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b) a ação penal, nas contravenções, em regra, será iniciada através de portaria expedida pelo Procurador Geral de 
Justiça.
c) será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, sendo vedado ao 
Ministério Público aditar a queixa.
d) no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará 
exclusivamente aos ascendentes e descendentes.

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

46. São órgãos do Tribunal de Justiça:
a) Secção Única, Câmara Única, Conselho de Justiça, Tribunal Pleno, Conselho de Magistratura e Juizados Especiais.
b) Tribunal Pleno, Conselho de Magistratura, Secção Única, Câmara Única e Conselho Superior dos Juizados Especiais.
c) Tribunal Pleno, Conselho de Magistratura, Conselho de Justiça, Câmara Única e Conselho Superior.
d) Conselho Superior de Justiça, Conselho da Magistratura, Conselho de Secção Única, Câmara de Secção Única e 
Conselho Superior dos Juizados Especiais.

47. Compete ao Tribunal Pleno, EXCETO:
a) elaborar, por iniciativa do seu Presidente, o Regimento Interno.
b) processar e julgar, originariamente o habeas data contra atos de autoridades diretamente submetida à sua jurisdição.
c) propor ao Poder Legislativo, privativamente, a regulamentação da Justiça de Paz e da eleição dos Juízes de Paz.
d) representar ao Presidente ou ao Corregedor-Geral, conforme o caso, quando constatar em processo a prática de falta 
disciplinar por parte do Magistrado ou Serventuário.

48. A antiguidade dos Juízes será apurada em cada Entrância, obedecendo aos seguintes critérios, EXCETO:
a) pelo efetivo exercício na Entrância.
b) pela data da posse na Entrância.
c) pelo tempo de exercício da Magistratura.
d) pelo tempo de serviço público efetivo

49. É CORRETO dizer que:
a) os deveres e sanções a que estão sujeitos os Magistrados são os definidos na Constituição Federal e na Lei Orgânica 
da Magistratura Estadual.
b)  os deveres e sanções a que estão sujeitos os Magistrados são os definidos na Constituição Estadual  e na Lei  
Orgânica da Magistratura Nacional.
c) os deveres e sanções a que estão sujeitos os Magistrados são os definidos na Constituição Federal e na Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional.
d) os Juízes de Direito Substitutos, fazem parte da composição da Justiça do Estado do Amapá, automaticamente após 
sua ascensão à titularidade.

50. Os serviços Auxiliares da Justiça são executados:
a) pelas Secretarias do tribunal de Justiça,  pelos Ofícios Judiciais,  pelos Ofícios Extrajudiciais,  pelos Serventuários 
subordinados às Diretorias dos Fóruns.
b) pelos oficiais de Secretarias dos Fóruns de Justiça, pelos Oficiais Judiciários e pelos Oficiais Extrajudiciais.
c) pelos oficiais de Justiça.
d) pelos oficiais de Justiça dos Fóruns, pelos Ofícios Judiciais e pelos Ofícios Extrajudiciais. 

REDAÇÃO

“Só serve se for com a Dilma”
“Shirin Ebadi é advogada, ex-juíza e ativista dos direitos humanos, razão pela qual recebeu o Nobel da Paz em 2003.  
Ela vive exilada no Reino Unido, em função de perseguição aos cidadãos iranianos que criticam o regime de Teerã.
Em visita ao Brasil disse que gostaria de se reunir com a presidenta Dilma para agradecer pessoalmente os esforços do 
governo brasileiro no caso da iraniana Sakineh Mohamadi –Ashtiani.
O Planalto tinha escalado seu assessor especial Marco Aurélio Garcia para atendê-la, nesta quinta-feira, mas Shirin  
declinou: 'Só vim ver a Dilma, não vou ver mais ninguém'. “

Fonte: Blog Mulheres no Poder – Disponível em: http://www.mulheresnopoder.com.br/2011/06/page/2/ 
Indubitavelmente inéditas são as mudanças ocorridas, no Brasil, no que tange às mulheres, após a eleição da presidente 
Dilma Rousseff, que já nomeou 10 ministras para seu governo. Nunca o Poder Executivo brasileiro teve tantas mulheres  
nos seus postos mais altos.

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 chegada das mulheres aos postos mais altos do Poder Executivo podem ser considerados como “novos ventos” ou  
simplesmente uma “brisa passageira” trazida pela eleição da presidente Dilma?
2.  Haverá  repercussões na  cultura  sócio-político-econômica  do  poder  masculino  na  sociedade,  na  economia  e  na 
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política?
3. A participação das mulheres passará a ser mais efetiva no processo de desenvolvimento brasileiro? 

Sua dissertação deverá ter no máximo 50 linhas.

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