
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

PROVA Áreas: Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade, 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 

Cimento armado

Batem estacas no terreno morto.
No terreno morto surge vida nova.
As goiabeiras do velho parque
E os roseirais, abandonados,
Serão cortados
E derrubados.
Um prédio novo de dez andares,
Frio e cinzento,
Terá seu corpo de cimento armado
Enraizado no velho parque
De goiabeiras
De roseirais.

Batem estacas no terreno morto.
Século vinte...
Vida de aço...
Cimento armado!
Batem estacas
No prédio novo de dez andares,
Terraços tristes
Pássaros presos,
Rosas suspensas
Flores da vida,
Rosas de dor

(Paulo Bonfim)                           

1. O texto está estruturado em:
a) Prosa.
b) Verso. 
c) Parágrafos.
d) Drama.

2. A ideia desenvolvida pelo autor diz respeito:
a) A devastação e destruição da natureza causada pelo homem. 
b) A preservação dos recursos naturais.
c) A necessidade de se conservar os ambientes urbanos.
d) O contexto de um jovem morador do campo.

3. No texto o poeta fala do prédio como se ele fosse uma pessoa no seguinte trecho:
a) Um prédio de dez andares.
b) Terá seu corpo de cimento armado. 
c) Vida de aço...
d) Batem estacas no terreno morto.

4. O poeta se refere a pássaros presos, terraços tristes, porque:
a) Os terraços são pintados de preto e cinza.
b) Os terraços ocuparam o espaço da vegetação, a alegria dos animais e com o agravante de que nas  cidades, as 
pessoas costumam prender os pássaros em gaiolas. 
c) A visão do terraço é bucólica.
d) Os pássaros vivem presos, no entanto, tal fato não afeta o seu comportamento.

5.  Analise as afirmações acerca do texto e assinale a alternativa CORRETA:
a) O autor utiliza a palavra “enraizado” como se o prédio fosse uma árvore. 
b) As goiabeiras e os roseiras foram conservadas após a construção do novo prédio. 
c) No texto a história é fato imaginário, pois jamais destruiriam a natureza de forma irracional. 
d) Os pássaros eram muito felizes. 

6. De acordo com a separação silábica, qual o grupo de palavras abaixo está totalmente CORRETO:
a) As-si-na-da, chei-ro, ma-de-i-ra.
b) Ex-ces-so, cac-to, des-cer. 
c) Avi-so, per-spi-caz, em-pa-pa-da, pa-i-nei-ra.
d) Extra-or-di-ná-rio, ve-lha, fel-ds-pa-tomi-nha, in-fân-cia.

7. Assinale a sentença VERDADEIRA:
a)Todas as proparoxítonas são acentuadas. 
b)As oxítonas terminadas em i ou u que não sejam acompanhadas de hiato são acentuadas.
c)As paroxítonas terminadas em a , e ou o são acentuadas.
d)Nem todas as proparoxítonas são acentuadas.

8. Marque o item que apresenta palavras escritas de forma ERRADA:
a) Estádio-escola-extração.
b) Péssimo-vassoura- assunto.
c) Desça-cresça-apareça.
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d) Excelente-excepcional-excência. 

9. Indique a frase gramaticalmente CORRETA:
a) Voltamos a fim de cumprimentá-lo. 
b) Eles não estão ao par do assunto.
c) Moro há cerca de duas quadras do Tribunal de Justiça.
d) A tempo que não te vejo.

10. Uma outra maneira igualmente correta de reescrever-se a frase “Os riscos da inflação podem ser calculados, e o  
prejuízo financeiro deles, previsto”, mantendo-se o seu sentido original é: 
a) Podem ser calculados e previstos os riscos da inflação e seu prejuízo financeiro.
b) Os riscos da inflação e seu prejuízo financeiro podem ser calculados e previstos.
c) Podem ser calculados os riscos da inflação e pode ser previsto seu prejuízo financeiro.
d) Podem ser calculados os prejuízos financeiros advindos dos riscos inflacionários.

11.  “O governo afirma que a inflação está  sob controle;  mas,  considerando o aumento de preços no varejo,  essa 
afirmação parece eleitoreira”, a frase sublinhada tem valor semântico de:
a) Tempo.
b) Modo.
c) Condição. 
d) Comparação.

12.  “A grande maioria das pessoas é a favor  de eleições limpas e honestas”;  sobre essa frase,  a afirmação mais 
CORRETA é:
a) Significa que as pessoas são a favor de eleições limpas e honestas.
b) Significa que muito mais da metade das pessoas é a favor de eleições limpas e honestas. 
c) Há uma incongruência na ideia exposta.
d) Podemos inferir que apenas 50% das pessoas é a favor de eleições limpas e honestas.

13. Assinale a opção que completa CORRETAMENTE as lacunas da frase abaixo:
Não sei  ________ ela está com os olhos vermelhos, talvez seja ________ chorou.
a) Porquê/porque.
b) Por que/porque. 
c) Porque/por que.
d) Por que/por quê.

14. Assinale a opção em que o uso do acento grave indicativo da crase está CORRETO:
a) Fez uma proposta à diretora.
b) Fez uma proposta à ele.
c) Fez uma proposta à elas.
d) Fez uma proposta à Eduardo.

15. Na frase “suas palavras foram duras e amargas, mas meus botões disseram-me que ficasse calmo”, as expressões  
“duras e amargas” e “meus botões disseram-me” representam, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem:
a) Hipérbole e metonímia.
b) Comparação e hipérbole.
c) Sinestesia e personificação.
d) Sinestesia e metonímia. 

16. Aponte a alternativa em que há confusão entre mal e mau.
a) Falar no mau, preparar o pau.
b) Os agentes sanitários interditaram o bar porque estavam mau-cheirosos.
c) Ao disputar uma bola o zagueiro caiu de mau jeito.
d) De um mau espera-se todo o mal.

17. Assinale a opção CORRETA em relação à pontuação.
a) Precisando de mim procure-me; ou melhor telefone que eu venho.
b) Precisando de mim procure-me, ou, melhor, telefone, que eu venho.
c) Precisando, de mim, procure-me ou melhor, telefone, que eu venho.
d) Precisando de mim, procure-me; ou melhor, telefone, que eu venho.

18. Observe os períodos a seguir e marque a que melhor atende as regras de pontuação.
a) Eram frustradas, insatisfeitas; além disso, seus conhecimentos eram duvidosos.
b) Eram frustradas, insatisfeitas, além disso seus conhecimentos eram duvidosos.
c) Eram frustradas; insatisfeitas, além disso, seus conhecimentos eram duvidosos.
d) Eram frustradas insatisfeitas além disso seus conhecimentos eram duvidosos.
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19. Marque a questão que apresenta pontuação CORRETA.
a) Hoje, eu daria o mesmo conselho, menos doutrina e, mais análise.
b) Hoje eu daria o mesmo conselho: menos doutrina e mais análise.
c) Hoje, eu, daria o mesmo conselho menos doutrina e mais análise.
d) Hoje eu daria o mesmo conselho menos doutrina e mais análise.

20. Assinale a sequência que preenche corretamente as lacunas: 
A __________ de cancelamento do concurso provoca grande________ entre  os candidatos e os deixa _________ 
quanto ao rumo do certame.
a) Expectativa – tensão – exitante.
b) Espectativa – tenção – hesitante.
c) Expectativa – tensão – hesitante. 
d) Expectativa – tenção – hezitante. 

21. Todas as palavras estão corretamente grafadas na seguinte frase: 
a) O êxito de manifestações em prol da revisão das leis relacionadas à posse de fósseis dependerá de muitos fatores.
b) O menospreso para com bens culturais excede o tolerável, chegando à atingir níveis desesperadores.
c) Estavam anciosas para ver o resultado da pesquisa, que dei a ela autorização para estender o expediente.
d) O filme Tropa de Elite 2 está em cartaz na seção das 19h.

22. Os sinônimos das palavras conserto e discriminação são, respectivamente:
a) Reparo e distinção.
b) Espetáculo e preconceito.
c) Apresentação e inocentar.
d) Distinção e reparo.

23. Indique a alternativa CORRETA:
a) O ladrão foi apanhado em flagrante.
b) O professor ratificou o erro cometido na prova.
c) As despesas de mudança serão vultuosas.
d) Assistimos a uma violenta coalizão de caminhões.

24. Uma das alternativas abaixo está ERRADA quanto à correspondência no emprego dos tempos verbais. Assinale-a.
a) Porque arrumara carona, chegou cedo.
b) Se tivesse arrumado carona, chegaria cedo.
c) Se arrumar carona, chegaria cedo.
d) Embora arrume carona, chegará tarde.

25. Analise as orações e assinale a que apresenta a concordância CORRETA.
a) Ontem houve muitos acidentes. 
b) Daqui ao centro, são 10 km.
c) Hoje são 27 de maio.
d) Todas as alternativas anteriores.

ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS

26. Atualmente,  um dos assuntos mais relevantes da educação nacional é o ProUni -  Programa Universidade para 
Todos. Sobre este programa, analise as afirmativas seguintes e marque a alternativa CORRETA:
I- A finalidade do ProUni é conceder bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduações em instituições 
privadas de educação superior.
II- Um dos requisitos para concorrer às bolsas do ProUni é ter renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.
III-  Para concorrer  a uma bolsa do ProUni,  o candidato precisa fazer vestibular  na instituição em que pretende se 
inscrever, devendo efetuar, inclusive, o pagamento de taxa.
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

27. Diante das mudanças climáticas que o planeta vem sofrendo e de suas consequências futuras, o homem começa a  
se  conscientizar  da  importância  da  preservação  ambiental  para  a  sobrevivência  da  espécie  humana.  A legislação 
ambiental, apesar de severa, só será eficaz se o próprio homem tomar consciência da participação individual nesse 
esforço de preservação. São medidas de preservação e respeito ao meio ambiente: 
I - Respeitar e preservar todas as formas de vida. 
II - Usar racional e responsavelmente todos os recursos naturais como a água e o ar. 
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III - Somente efetuar a queima de lixo, se nele não houver a presença de materiais plásticos, borrachas ou pneus. 
IV - Nunca jogar óleos combustíveis nos esgotos, apenas óleo de cozinha, pois este não contamina o lençol freático. 
V - Não jogar lixo nas ruas, pois os bueiros ficam entupidos, alagando as vias públicas em época de chuvas. 
Estão corretas APENAS as medidas 
a) I, II e III. 
b) I, II e V. 
c) I, IV e V. 
d) II, III e IV. 

28. No final do século XIX, o Brasil e a França envolveram-se numa disputa com relação à demarcação dos limites entre 
o Amapá e a Guiana Francesa - a chamada Questão do Amapá. A argumentação brasileira estava centralizada na 
localização de um rio e no texto de um tratado.
O rio e o tratado são, respectivamente:
a) Calçoene e Westfália. 
b) Oiapoque e Utrecht. 
c) Araguari e Madrid. 
d) Oiapoque e Santo Ildefonso. 

29. Segundo o IBGE, a Região Amazônica vive hoje um novo período graças à adoção do modelo de desenvolvimento 
socioambiental, conceitualmente estruturado sob a égide do desenvolvimento sustentável.
Com relação aos objetivos desse modelo, analise as afirmativas a seguir.
I. Reduzir o desmatamento e promover a adoção das práticas de manejo florestal.
II. Desenvolver os múltiplos usos dos ambientes florestais em beneficio das populações locais.
III.  Promover o desenvolvimento de sistemas agro-florestais  por meio da criação de Reservas Extrativistas de Uso 
Sustentável.
Assinale: 
a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 
b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 
c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
d) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

30. Os ocupantes tradicionais da floresta estão sendo substituídos por novas atividades que adotam escalas altamente 
predatórias. O desmatamento para instalação de grandes latifúndios agropecuários acarreta graves impactos ambientais.
Com relação às consequências desses impactos analise as afirmativas a seguir.
I. Destruição da biodiversidade - o desmatamento elimina de uma só vez grande contingente de espécies, muitas vezes  
desconhecidas.
II.  Ruptura do equilíbrio biomassa/solo -  a derrubada da floresta interrompe a eficiente reciclagem dos estoques de 
nutrientes armazenados na biomassa e expõe o solo diretamente à erosão das chuvas.
III. Mudanças climáticas - a derrubada da cobertura florestal diminui a evapo-transpiração o que elimina a fonte injetora 
de vapor d´água na atmosfera, responsável pelas condições climáticas regionais.
Assinale: 
a) Se apenas a afirmativa I estiver correta. 
b) Se apenas a afirmativa II estiver correta. 
c) Se apenas a afirmativa III estiver correta. 
d) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

31. No período de outubro de 2008 a fevereiro de 2009, o governo brasileiro adotou, uma vez mais, o horário de verão, 
em quase todo o território nacional. Esse horário alternativo é adotado no Brasil porque o:
a) Governo atende a uma orientação internacional. 
b) Governo se promove frente a outros países latinoamericanos. 
c) Brasil é tropical, condição para adotar esse horário. 
d) País economiza energia e dinheiro no período. 

32. A expressão lavagem de dinheiro ganha incômoda notoriedade na atualidade. Entre outras possíveis conceituações, 
uma forma simples de defini-la é: 
a) Forma pela qual os governos calculam o montante de riquezas produzidas pelo país em um determinado período de  
tempo. 
b) Método utilizado pelo sistema financeiro mundial para a elaboração de seus balanços anuais, de modo a garantir a 
distribuição dos lucros obtidos entre seus acionistas. 
c) operação realizada de tempos em tempos pelas autoridades financeiras de um país para tirar de circulação moedas e 
cédulas falsas. 
d) Processo que tem por objetivo tornar legal dinheiro de origem duvidosa ou de difícil explicação, como, por exemplo, o 
oriundo do tráfico de armas e de drogas ilícitas. 

33. A maioria das pessoas ainda acredita que a floresta amazônica é o pulmão do planeta. Que, se ela desaparecer, o  
aquecimento global vai se acelerar de modo calamitoso. Quanto a isso, vale uma ressalva. Para merecer o título de  
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pulmão do planeta, a região precisaria parar de envenenar a atmosfera com gases de efeito estufa. [...] Manaus abriga  
uma das experiências mais bem sucedidas de desenvolvimento sustentável, a Zona Franca, que produz riquezas sem 
precisar destruir um só graveto da floresta. (In: Veja Especial Amazônia, set./2009, p. 43.)
Tomando o texto como referência inicial, assinale a alternativa correta.
a) Não há relação entre um eventual desaparecimento da floresta amazônica e as alterações climáticas no planeta,  
razão pela qual é falsa a afirmação de que aquela região é o "pulmão do planeta". 
b) A área comumente denominada Amazônia circunscreve-se à região Norte do Brasil. 
c) A Amazônia é o segundo bioma em área do Brasil, sendo menor apenas que o cerrado. 
d) O envenenamento da atmosfera com gases de efeito estufa a que o texto se refere ocorre por meio das queimadas e  
do uso de grande número de usinas termelétricas, geralmente movidas a óleo diesel. 

34. No dia 21 de julho deste ano, a imprensa divulgou uma lista de seis magistrados indicados pela Associação dos  
Juízes Federais do Brasil (Ajufe) para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Nela constava o nome do 
juiz Fausto De Sanctis. Esse juiz ficou conhecido pela sua participação na operação que:
a) Determinou a prisão do banqueiro Daniel Dantas, dono do Banco Opportunity. 
b) Resultou na condenação de 114 traficantes, em um ano de trabalho em Pontaporã (MS). 
c) Afastou dois juizes maranhenses acusados de vender sentenças. 
d) Fechou rádios comunitárias irregulares no estado de Sergipe. 

35. Entre os dias 7 e 14 de dezembro de 2009, aconteceu, em Copenhague, capital da Dinamarca, a 15.ª Conferência 
das  Partes  da  Convenção  das  Nações Unidas  sobre  Mudança  do  Clima,  mais  conhecida  como COP-15.  No que 
concerne aos resultados dessa conferência, assinale a opção correta. 
a) Os EUA reafirmaram a posição de George W. Bush de duvidar da existência do aquecimento global. 
b) A China sugeriu cortes agressivos de carbono para países em desenvolvimento, mas o Brasil se recusou a cumpri-los. 
c) O documento final da conferência tem validade, mas não tem força de cumprimento obrigatório entre os signatários. 
d)  O  principal  embate  se  deu  entre  os  EUA e  a  União  Europeia,  porque  os  europeus  não  quiseram cumprir  as  
recomendações norte-americanas. 

36. A respeito da gripe A (H1N1), analise as afirmativas a seguir: 
I. A preocupação com uma epidemia da gripe começou após mais de 50 mortes no México em 2009. 
II. A gripe deixou de ser chamada "gripe suína" porque se identificou corretamente o vírus que causava a doença. 
III. Com a vacinação contra a gripe iniciando-se no Brasil em 2010, a expectativa é de que mais de 90 milhões de  
pessoas sejam vacinadas.
Assinale
a) Se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
b) Se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
c) Se todas as afirmativas estiverem corretas.
d) Se nenhuma afirmativa estiver correta.

37.  Em abril  de 2010, a entrada em atividade do vulcão Eyjafjallajokull,  na Islândia,  provocou degelo das encostas  
nevadas da montanha e obrigou as autoridades a evacuar centenas de pessoas das cidades próximas pelo iminente  
risco de enchentes. As estradas ficaram alagadas e colocaram em risco as pontes dos rios daquele país. Uma nuvem de 
cinzas vulcânicas ficou por vários dias sobre boa parte da ilha e
a) Foi responsável por grande número de internações de pessoas com problemas respiratórios nos países do leste  
europeu. 
b) Provocou a morte de centenas de pessoas dos bairros pobres da capital do país, Reykjavik. 
c) Causou o cancelamento de milhares de voos, principalmente com destino ao norte e ao centro da Europa. 
d) As lavas soterraram o lago Kleifarvatn, um dos pontos turísticos mais visitados daquele país. 

38.  Recentemente,  a  mídia  brasileira  mostrou  algumas  catástrofes  associadas  ao  meio  ambiente  brasileiro, 
especialmente no Rio de Janeiro. Existem uma série de fatores que podem produzir esses fatos. Com relação às chuvas 
intensas que ocorreram nesse local, entre os responsáveis estão:
a) A política urbanística dos órgãos governamentais que favorecem aos mais pobres. 
b) Uma combinação da chegada de uma massa fria pelo litoral e a evapotranspiração local. 
c) Exclusivamente o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. 
d) Um processo de urbanização intenso provocando uma diminuição de temperatura, e, como consequência, chuvas 
abundantes. 

39. Após duas semanas de negociações, com a participação de líderes de cerca de 190 países e com a intervenção  
direta do secretário geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, na 15ª Conferência das Nações Unidas sobre mudança  
climática (COP 15), realizada em Copenhague, em dezembro de 2009:
a) Foram tomadas decisões que invalidaram o protocolo de Kyoto. 
b) A maioria dos países optou pela redução na emissão de agentes poluentes na atmosfera, mediante tratado que entrou 
em vigor a partir de janeiro de 2010. 
c) Não houve a produção de qualquer documento referente à redução dos agentes poluentes da atmosfera. 
d) Houve um acordo, fechado entre Estados Unidos, Brasil, China, Índia e África do Sul, que foi apenas "anotado" pelos  
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demais países, mas não aprovado. 

40. A petroleira responsável pela plataforma que explodiu recentemente no Golfo do México, causando um vazamento  
gigante de petróleo é de nacionalidade:
a) Americana.
b) Mexicana.
c) Brasileira.
d) Britânica.

41. Ultimamente, uma epidemia assombrou diversos estados brasileiros, sobretudo o estado do Rio de Janeiro. Assinale 
a alternativa que representa corretamente a epidemia citada:
a) AIDS.
b) Dengue.
c) Hepatite B.
d) Tuberculose.

42. Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa que aponta as corretas. São diretamente influenciados pela  
poluição ambiental: 
I. Aquecimento global.
II. Aumento do efeito estufa.
III. Chuva ácida.
IV. Terremoto
V. Tsunami 
a) Apenas I e V.
b) Apenas I, IV e V.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas I, II e IV.

43. Nas eleições de 2010 o candidato a Deputado Federal recordista de voto pelo Estado de São Paulo, Francisco 
Everardo de Oliveira Silva, “O Tiririca”, foi investigado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo:
a) Por não ter filiação partidária.
b) Por ser analfabeto.
c) Por ser natural do Estado do Ceará, e não poder concorrer a vaga pelo Estado de São Paulo. 
d) Por não ter idade mínima para o cargo.

44. O filme Avatar, dirigido por James Cameron, com 09 indicações ao Oscar levou apenas 03 estatuetas: melhor direção 
de arte, melhor fotografia e melhores efeitos visuais, e, apesar de não receber o prêmio de melhor filme  é o recordista  
de bilheteria. Antes dele outro filme dirigido por James Cameron estrelava como o maior faturamento da história do 
cinema:
a) Titanic.
b) Senhor dos Anéis.
c) Tróia.
d) King Kong.

45. Nas eleições para Presidente 2010 houve polarização entre os candidatos Dilma Roussef do PT e José Serra PSDB,  
em que o Partido Social Democrático Brasileiro ganhou nas regiões sul e centro-oeste. E a candidata eleita do Partido 
Trabalhista teve a preferência dos eleitores do norte, nordeste e sudeste. O destaque na imprensa foi para o único  
estado do norte em que não ocorreu a vitória da sucessora de Luiz Inácio:
a) Amapá.
b) Bahia.
c) Acre.
d) Roraima.

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

46. O Tribunal de Justiça, com sede na Capital e Jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de:
a) 9 Desembargadores.
b) 8 Desembargadores.
c) 7 Desembargadores.
d) 6 Desembargadores.

47. A investidura no cargo de Desembargador far-se-á mediante:
a)  Promoção  de  Juiz  de  Direito  integrante  da  Entrância  Final,  pelos  critérios  de  antiguidade  e  merecimento,  
concomitantemente.
b)  Promoção  de  Juiz  de  Direito  integrante  da  Entrância  Inicial,  pelos  critérios  de  antiguidade  e  merecimento,  
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alternadamente.
c)  Promoção  de  Juiz  de  Direito  integrante  da  Entrância  Final,  pelos  critérios  de  antiguidade  e  merecimento, 
alternadamente.
d) Promoção de Juiz de Direito Auxiliar, pelos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

48. Compõe-se a Justiça do Estado do Amapá, EXCETO:
a) Conselhos de Justiça Militar, Permanente e Especial.
b) Juizes de Paz.
c) Juizes de Direito Auxiliares.
d) Juizes Auditores Militares.

49. Constitui direito do Magistrado:
a) Gozo de férias de no máximo trinta dias consecutivos por ano.
b) Nos períodos de férias, os Magistrados farão jus a gratificação de um quarto da remuneração do mês concessivo, 
paga antecipadamente.
c) Licença especial de cinco meses após cinco anos de judicatura no Estado ou de serviço público efetivo, averbado em 
seus assentamentos funcionais.
d) A aposentadoria, com proventos integrais, é compulsória, por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativa aos  
trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura.

50. São requisitos para a criação e instalação de uma Comarca, EXCETO:
a) População mínima de cinco mil habitantes.
b) Movimento forense anual de, no mínimo, cento e cinquenta feitos.
c) Disponibilização de recurso financeiro do Município que irá receber a Comarca.
d) Existência de edifícios públicos com capacidade e condições para acomodação do Fórum, Cadeia Pública e
Destacamento Policial Militar.

REDAÇÃO

1. Atente para os textos abaixo:

O padrão hierárquico utilizado no jornalismo tradicional, no qual um escreve e divulga a informação, enquanto todos os  
cidadãos recebem passivamente o que lhes foi dito, deixa de ser frequente na internet. Nesse cenário, o padrão utilizado  
passa ser igualitário, ou seja, qualquer indivíduo pode produzir e distribuir conteúdos na rede. Os mecanismos da web  
permitem mudanças no contexto social, na maneira de se relacionar e nas trocas de informações. A interatividade e o  
compartilhamento de informações propiciaram a migração de comunidades para o universo virtual. O fluxo informacional  
nas  mídias  sociais  são  energizadas  por  ferramentas  como  o  Twitter.  Esse  mecanismo  une  cibercultura,  troca  de  
informações e banco de dados dentro de um mesmo espaço cibernético.

Nascimento, G; Ribeiro, L. Produção Jornalística: as práticas do jornalismo no Twitter. Universidade de Cuiabá/MT, 2010.

A mídia como ambiente pode ser bem representada pela ilustração acima, que mostra como o ambiente digital permeia  
o nosso dia-a-dia. A introdução de novas tecnologias resignificam o que está ao nosso redor, o nosso mundo, altera a  
nossa forma de apreender e perceber o mundo. Temos, assim, a nossa cognição impactada. Como podemos observar,  
não há mais um momento apartado para estar em contato com a mídia,  já que estamos imersos nela,  tornando a  
delimitação de barreiras algo complexo.

Dramali, Bianca Leite. Internet: plataforma de mídia ou ambiente de sociabilidade? Revista Eletrônica do Programa de Pós-graduação da Faculdade 
Cásper Líbero, vol. 2, n. 1, Junho/2010.

2. Com base nos textos apresentados acima, escreva uma dissertação, expondo de modo claro e coerente, a revolução 
que a inclusão digital trouxe aos meios de disseminação de informação e as consequências do exagero no uso dessa 
ferramenta de integração social, cultural e educacional, na atual conjuntura social, bem como de que forma os meios de  
comunicação via internet afetam a percepção, a compreensão, os sentimentos e valores humanos, não esquecendo de 
apresentar seu ponto de vista a respeito do tema.
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3. Sua dissertação deverá ter no máximo 50 linhas.

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