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ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

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

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 

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: Estava ______ para 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.

11. Uso do "por que, por quê, porquê, porque". Assinale emprego INCORRETO.
a) Trabalho muito porque preciso.
b) Trabalhas tanto, por quê? 
c) Você precisa saber o porque disso. 
d) Falei dele porque o conheço.

12. A circunstância está corretamente associada em:
a) Ela trabalha PELOS POBRES. - causa.
b) NUNCA vi um disco voador. - tempo.
c) Ele insiste em falar DE POLÍTICA. - conformidade.
d) No verão, todos suávamos DE CALOR. - consequência.

13. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso do verbo.
a) O guarda interviu na discussão. 
b) Espero que você reavenha o documento perdido.
c) Todos esperavam que ele se precavesse contra esse tipo de perigo.
d) Só os adultos manteram a calma.

14. Assinale a alternativa que contém os sinais de pontuação adequados.
a) João, todo sábado; segue a mesma rotina: praia; futebol; jantar em família. 
b) João, todo sábado, segue a mesma rotina, praia, futebol, jantar em família. 
c) João, todo sábado; segue a mesma rotina, praia, futebol, jantar em família. 
d) João, todo sábado, segue a mesma rotina: praia, futebol, jantar em família. 

15. É provável que ______ vagas na academia, mas não ______ pessoas interessadas: são muitas as formalidades a 
______ cumpridas.
a) hajam - existem – se.
b) hajam - existe – ser.
c) haja - existem – serem. 
d) haja - existe – ser.

16. Observe atentamente as frases reescritas nos itens a seguir.
I. O pobre menino ganhou uma bolsa de estudo.
O menino pobre ganhou uma bolsa de estudo.
II. Certos homens serão convocados para a reunião.
Homens certos serão convocados para a reunião.
III. Ele é verdadeiramente um grande homem.
Ele é verdadeiramente um homem grande.
A posposição das palavras sublinhadas implicou mudança de sentido em:
a) I e II apenas.
b) I e III apenas.
c) II e III apenas.
d) I, II e III.

17.  Muito  ______,  disse  ela.  Vocês  procederam  ______,  considerando  ______  meu  ponto  de  vista  e  minha 
argumentação.
a) obrigada, certo, sensatos.
b) obrigado, certo, sensato.
c) obrigada, certos, sensatos.
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d) obrigados, certo, sensatos.

18. Há animais que se fingem de mortos. Esta frase, escrita no singular, fica:
a) Há animal que se fingem de morto.
b) Há animal que se finge de morto.
c) Há animais que se finge de mortos.
d) Hão animais que se fingem de mortos.

19. Há alguns animais que se fingem de mortos. Se esta frase for escrita no tempo passado, os verbos ficarão:
a) haverá – fingiram.
b) haverá – fingirão.
c) houveram – fingirão.
d) houve – fingiram.

20. Assinale a alternativa correta quanto ao uso de porque/porquê/por que/por quê.
a) Porquê você estava tão alegre?
b) Estava alegre por que vencera.
c) Você estava tão alegre por quê?
d) Por que amava, estava alegre.

ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS

21. 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.

22.  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.

23. 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.

24. 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. 

25. Uma pesquisa inovadora promete consolidar a posição estratégica do Brasil como um grande produtor mundial de  
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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  
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.

26. 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.

27. Apenas quatro países da América Latina apresentam 78% do PIB total dessa região, Possuem 60% da população  
latino-americana  e  recebem quase  70% dos  investimentos  estrangeiros  na  área.  Essas  características  podem ser 
aplicadas aos emergentes:
a) Venezuela, Peru, Colômbia e Brasil.
b) Cuba, Costa Rica, México e Argentina.
c) Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina.
d) México, Brasil, Argentina e Chile.

28. Analisando-se a distribuição da água no planeta, pode-se afirmar que:
a) os países ricos têm as maiores reservas de água.
b) o Brasil lidera a distribuição de água doce, com o maior volume.
c) os países do Oriente Médio não têm problema de disponibilidade de água.
d) a distribuição de água é desigual, concentrando-se nos países asiáticos.

29. O serviço alemão de cooperação técnica e social (DED) e a cooperação técnica alemã (GTZ) apóiam, desde o final  
do ano de 2005, o plantio de mamona para a produção de biodiesel no nordeste brasileiro. O projeto, que faz parte do  
Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), tem por objetivo:
a) oferecer uma nova fonte de renda a pequenos agricultores da região mais pobre do país.
b) favorecer o desenvolvimento agrícola nas grandes propriedades improdutivas na região.
c) produzir um combustível limpo da importação de matérias-primas e insumos derivados de petróleo.
d) possibilitar a redução da importação de matérias–primas e insumos derivados de petróleo.

30. A Presidente Dilma Vana Roussef é nascida em:
a) Curitiba e formada em ciências sociais. 
b) Porto Alegre e formada em arquitetura. 
c) Belo Horizonte e formada em economia. 
d) Natal e formada em medicina. 

31. Assinale a alternativa que contém Estado não integrante da Região Norte:
a) Maranhão.
b) Tocantins.
c) Rondônia.
d) Amapá.

32. 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.
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d) I e II.

33. O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) concedeu ontem [26/01/2011] a  
licença para a instalação do canteiro de obras da usina, no Pará. O licenciamento, esperado desde meados do segundo 
semestre do ano passado, era fundamental para que a usina pudesse sair do papel. Caso a licença não fosse dada 
agora, o consórcio construtor perderia a chamada janela hidrológica, época antes das chuvas na Região Norte, e o início  
das obras da usina teria que ser adiado para 2012, atrasando o trabalho em cerca de um ano.

(Adaptado de http://clippingmp.planejamento.gov.br)
O nome da usina que será construída no Pará é:
a) Santo Antônio.
b) Jupiá.
c) Furnas.
d) Belo Monte.

34.  O presidente  do Brasil,  em seu  último dia  de  mandato  [31/12/2010],  decidiu  negar  a  extradição  do  ex-ativista 
condenado à prisão perpétua por quatro assassinatos em seu país, nos anos 70. Teve início uma crise diplomática entre 
o Brasil e este país europeu:

(Adaptado de O Estado de São Paulo, 01/01/2010. p. A4)
a) Grécia. 
b) França.
c) Espanha. 
d) Itália

35.  Dados preliminares do Censo 2010, divulgados em novembro do mesmo ano pelo  IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), confirmam que:
a) predominam as crianças e jovens no conjunto da população.
b) o número de homens é maior do que o de mulheres.
c) a população brasileira atingiu 190 milhões de habitantes. 
d) dobrou o número de habitantes da zona rural. 

36.  Oito  dias após a tragédia  causada pelas fortes chuvas na região,  o número de mortos chega a 715,  segundo 
informações das prefeituras dos municípios mais afetados. Ainda segundo a Defesa Civil, as fortes chuvas afetam um 
total de 94.926 pessoas no Estado. Destas, 21.500 estão desabrigadas (perderam suas casas) e desalojadas (em casas 
de parentes), e ainda há 207 pessoas desaparecidas.

(http://noticias.uol.com.br)
Em janeiro de 2011, a tragédia relatada no texto ocorreu no Estado:
a) de Minas Gerais. 
b) do Rio de Janeiro. 
c) da Bahia. 
d) do Rio Grande do Sul. 

37. Na última semana de abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve, por 7 votos a 2, a validade da Lei da 
Anistia,  promulgada  em  1979.  O  julgamento  foi  feito  a  pedido  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  (OAB),  que 
questionava a amplitude da lei. Relativamente aos aspectos que envolvem a decisão tomada pela mais alta corte da 
justiça brasileira, assinale a opção correta:
a) Com esse julgamento, fica possibilitada a abertura de processo judicial contra torturadores que agiram durante o 
regime militar.
b) Militantes oposicionistas que cometeram crimes de sangue agora podem ser alvo de processos judiciais.
c) Nesse julgamento,  reconheceu-se que a anistia foi negociada entre civis e militares,  tendo integrado a transição 
democrática.
d) A anistia, com essa decisão, foi estendida aos militares que, leais a Goulart e à Constituição vigente, reagiram ao 
golpe de 1964.

38. Considerado o maior desastre ambiental da história dos Estados Unidos da América, o vazamento de petróleo no 
Golfo do México atingiu o estado da Louisiana e a foz do rio Mississipi, com danos inestimáveis para a flora e a fauna da 
região.  A empresa que opera a plataforma onde ocorreu a  explosão de uma sonda de perfuração assumiu “plena  
responsabilidade pela maré negra”.

Correio Braziliense, 1.º/5/2010, p. 28 (com adaptações).
Tendo o texto acima apenas como referência inicial, assinale a opção correta, considerando o papel do petróleo na 
economia contemporânea, além do atual cenário mundial:
a)  Sob  o  ponto  de  vista  econômico,  a  derrocada  da  antiga  União  das  Repúblicas  Socialistas  Soviéticas  (URSS),  
desprovida  de  reservas  petrolíferas,  pode  ser  explicada  pela  enorme  dependência  do  país  ao  petróleo  importado, 
colocando-o à mercê das oscilações de preço no mercado mundial.
b) Dificilmente um acidente como o mencionado no texto ocorreria no Brasil, pois o país detém, por intermédio da estatal 
PETROBRÁS,  avançada  tecnologia  de  prospecção  do  petróleo  em  águas  profundas,  fato  que  lhe  confere  
reconhecimento geral e prestígio mundial.
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c) A decrescente importância do petróleo no sistema produtivo contemporâneo, substituído em larga escala por outras 
fontes de energia consideradas limpas, teve início com a crise dos anos 70 do século passado, com a vertiginosa subida  
do preço do barril determinado pelo cartel produtor, a Organização de Países Exportadores de Petróleo.
d) Tradicional produtor e exportador de petróleo, o Oriente Médio permanece vivendo sob tensão e em meio a uma 
potencialmente perigosa instabilidade política,  devido,  entre outras razões,  à não implantação efetiva do Estado da 
Palestina e aos múltiplos interesses que atuam na região.

39. Em processo de visível isolamento por parte da comunidade internacional, o governo do Irã está, na atualidade, sob 
suspeição. A esse respeito, assinale a opção CORRETA:
a)  Acredita-se  que  o  Irã  esteja  aproximando-se  de Israel,  cuja  própria  existência  sempre  questionou,  com o  firme  
propósito de assumir a liderança inconteste entre os países árabes da região.
b) Teme-se que o Irã esteja colocando em curso um ambicioso programa de enriquecimento de urânio com fins não  
pacíficos, ou seja, que lhe permita obter armas nucleares.
c) Ao aumentar consideravelmente o preço do barril de petróleo que exporta, o Irã ameaça desestabilizar perigosamente 
a economia mundial.
d) Ao tomar a recente decisão de desligar-se da Organização das Nações Unidas, possivelmente o Irã procurou libertar-  
se dos mecanismos de controle de que fazem uso regular as instâncias multilaterais.

40. Al-Qaeda e Talibã são nomes que ganharam notoriedade nos tempos atuais em face de ações que protagonizam em 
diversas regiões do mundo e que são comumente identificados como:
a) grupos radicais paquistaneses que apelam à violência em protesto contra a presença militar norte-americana em seu  
país.
b) organizações xiitas que defendem a expansão islâmica, sustentada pela crença no poderio da persuasão religiosa.
c) grupos extremistas islâmicos que, a partir de bases estabelecidas em vários países, praticam atos terroristas.
d) instituições de fundo religioso que pregam, por meios distintos, a aproximação entre as civilizações do Oriente e do 
Ocidente.

41. Sobre a preservação do meio ambiente, analise as afirmativas correlatas:
I.  “Há cerca  de duas décadas,  sentindo  a necessidade de preservação ambiental,  foi  criada  a Agenda 21  Global  
elaborada de forma consensual entre governos, instituições e sociedades civis de mais de 150 países num processo  
longo que resultou na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada  
em 1992 no Rio de Janeiro.” 
II.  “Na  realidade,  a  Agenda  21  não  se  restringe  a  ser  apenas  um documento;  é  um processo  de  planejamento  
participativo que traduz em ações o conceito de desenvolvimento sustentável e seus compromissos foram reafirmados  
dez anos depois, em 2002, na Cúpula de Johanesburgo.” 
Assinale a alternativa correspondente: 
a) Ambas as afirmativas estão incorretas. 
b) Apenas a afirmativa I está correta.
c) As duas afirmativas estão parcialmente corretas.
d) Ambas as afirmativas estão corretas. 

42. Muito foi comentado nos últimos anos acerca dos interesses do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em conquistar 
uma vaga permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, sobre o qual pode-se afirmar, EXCETO:
a) Segundo a Carta das Nações Unidas, o Conselho tem o dever de manter a paz e a segurança mundial, inclusive com 
o uso da força, quando necessário.
b) O Conselho é uma força multinacional para manutenção da paz, devendo os países membros da ONU, aceitar e 
conduzir suas resoluções.
c) O Conselho é composto por 15 membros permanentes que são escolhidos pela Assembleia Geral da ONU de quatro 
em quatro anos.
d) Cada país membro do Conselho possui direito a um voto nas resoluções, sendo estes permanentes ou não.

43. “A reorganização política mundial e suas transformações impostas após a Guerra Fria vêm incentivando os países a  
se congregarem em blocos econômicos objetivando tornar a economia dos participantes mais competitiva no cenário  
globalizado em que vivemos hoje.” Sobre o tema, NÃO é correto afirmar que: 
a) No Mercosul, os países membros praticam entre si a livre circulação total de bens e serviços, além de incentivos 
conjuntos ao desenvolvimento e integração educacional e cultural.
b) A Área de Livre Comércio das Américas – Alca – é uma proposta norte-americana que envolve todos os países da 
América, com exceção de Cuba, mas que ainda não se concretizou.
c) A União Europeia foi criada pelo Tratado de Roma, em 1957, mas somente na década de 1990 passou a utilizar sua 
moeda própria, o Euro, dispondo de instituições como o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Conselho da 
União Europeia, entre outros.
d) A Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico – APEC – formou um imenso mercado internacional 
composto por países da Ásia, América e Oceania, como Japão, EUA e Austrália.

44. “Um pacote habitacional vem sendo anunciado como um dos elementos-chave da estratégia governamental para 
impulsionar o crescimento da economia brasileira. O modo de produção de moradias populares para além dos limites da  
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cidade tem consequências graves que acabam prejudicando a todos...”
(Le Monde Diplomatique Brasil – Março 2009. Pg 4)

Entre as consequências negativas desse tipo de ocupação, pode-se destacar: 
a) aumento da favelização e da autoconstrução em loteamentos precários, redução da arrecadação de impostos como o 
IPTU, ocupação de imóveis públicos.
b) custo elevado para desenvolver atividades agrárias próximas, degradação ambiental,  ocupação de encostas com 
aumento de riscos de deslizamentos. 
c) diminuição do número de empregos no setor industrial, aumento de mão de obra em setores informais e diminuição da  
renda familiar. 
d) encarecimento para estender infraestrutura urbana, afastamento dos locais de trabalho, custo do deslocamento e 
segregação socioespacial. 

45. A produção agrícola e pecuária do Brasil  continua a crescer, e as exportações foram pouco afetadas pela crise 
econômica mundial.
O agronegócio é responsável por cerca de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) e tem grande participação nos  
seguidos superávits da balança comercial. O agronegócio abrange a cadeia produtiva de indústria a serviços ligada aos 
produtos da agropecuária: produção de equipamentos e serviços para o campo e a transformação dos produtos, como 
as indústrias de alimentos e os frigoríficos.
Apesar de sua importância para a economia do país, o setor do agronegócio apresenta algumas 'deficiências', entre elas, 
destaca-se: 
a)  elevado custo da terra quando comparado a outros grandes produtores agrícolas como EUA e Argentina, o que 
requer grandes investimentos iniciais. 
b) os baixos investimentos e concessão de créditos e empréstimos do governo ao proprietário rural. 
c) insuficiência de infraestrutura no setor de transporte que acaba encarecendo produtos brasileiros. 
d) o custo elevado da mão de obra na zona rural, em virtude da grande demanda, sobretudo em período de colheita. 

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. 
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REDAÇÃO

“Só serve se for com a Dilma”
“Shirin Ebadi é advogada, ex-juiza 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 
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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