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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção�correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas

marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das

suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos

os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que

expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que

não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 3

A premissa fundamental da vida é simples: para viver, um1

organismo precisa de energia. Se essa energia não puder ser retirada

do ambiente, precisa ser retirada de outros seres vivos. Portanto,

para viver é essencial procurar por alimento. Nasce aqui a4

polaridade da presa e do predador. Uma árvore se alimenta da luz

do Sol e dos nutrientes do solo. Parasitas se alimentam da árvore.

Para que a árvore sobreviva precisa captar energia do Sol e7

nutrientes do solo. Ao mesmo tempo, precisa também se proteger

dos predadores.

Dadas as condições ambientais e a dinâmica presa-predador,10

as espécies mais bem adaptadas são as que conseguem maximizar

seus objetivos: encontrar alimentos, multiplicar-se e sobreviver.

Marcelo Gleiser. Por que girafas não são prateadas. In:

Folha de S. Paulo, 19/2/2006 (com adaptações).
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De acordo com o texto,

A a dinâmica da relação entre presa e predador é uma questão de

busca de sobrevivência.

B predadores são nocivos à vida e o objetivo de uma boa qualidade de

vida é a sua extinção.

C não pode haver árvores — e, portanto, florestas — sem os parasitas

que fecundam o solo.

D as condições ambientais ideais são as que não permitem a

sobrevivência dos predadores.
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Assinale a opção em que os termos associados são tratados

como sinônimos no texto.

A “vida” (R.1) e “organismo” (R.2)

B “energia” (R.2) e “alimento” (R.4)

C “presa” (R.5) e “predador” (R.5)

D “multiplicar-se” (R.12) e “sobreviver” (R.12)
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Assinale a opção em que a alteração proposta para o texto

prejudica sua coerência ou provoca erro gramatical.

A Substituir “puder” (R.2) por pode.

B Eliminar a preposição “por” (R.4).

C Substituir o trecho “Para que a árvore sobreviva

precisa” (R.7) por: Para sobreviver, a árvore precisa.

D Inserir o sinal indicativo de crase em “as condições”

(R.10), resultando em Dadas às condições.
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Texto para as questões de 4 a 6

Pesquisa realizada em vários países mostra que1

a pobreza e a violência atingem especialmente os mais

jovens. Várias outras pesquisas revelam que, no Brasil,

os jovens são mais vítimas do que algozes da violência.4

A fixação de um limite menor de idade penal

não pode ser confundida com a idéia de

desresponsabilização da juventude. Ao seguir um7

critério essencialmente cultural e político, ela revela o

modo como uma sociedade lida com os conflitos e as

questões da adolescência, privilegiando uma lógica10

vingativo-repressiva ou uma lógica educacional.

Cleide de Oliveira Lemos. Reduzir a idade penal é a solução?

In: UnB Revista, dez./2003-mar./2004 (com adaptações).
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Depreende-se do texto que as pesquisas mencionadas

A buscam critérios culturais para a existência da pobreza.

B objetivam justificar a fixação de idade penal.

C mostram a relação entre juventude, pobreza e violência.

D desmistificam a lógica educacional com respeito à

violência.
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No desenvolvimento do texto, o pronome “ela” (R.8)

refere-se a

A “Pesquisa” (R.1).

B “violência” (R.4).

C “fixação de um limite menor de idade penal” (R.5).

D “desresponsabilização da juventude” (R.7).
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Assinale a opção correta a respeito das relações de

concordância no texto.

A Na linha 2, se, no lugar da conjunção “e”, fosse usada a

conjunção ou, no termo “a pobreza e a violência”,

a forma verbal “atingem” deveria, obrigatoriamente, ser

flexionada no singular: atinge.

B Na linha 3, se, em vez de “Várias”, fosse usada a

expressão Uma série de, a forma verbal “revelam”

poderia ser flexionada no singular: revela.

C Por concordar com “idade penal” (R.5), o particípio

flexionado “confundida” (R.6) deve ficar,

obrigatoriamente, no feminino singular.

D Seriam mantidas a coerência textual e a correção

gramatical ao se empregar privilegiam no lugar de

“privilegiando” (R.10).

Texto para as questões de 7 a 9

Está tudo errado. Segundo o consultor brasileiro Ricardo1

Neves, as idéias mais difundidas sobre pobreza, desenvolvimento

e corrupção no Brasil são falsas. Neves diz que o Brasil não é

pobre, são apenas os números que desaparecem em meio à4

informalidade da economia. Descarta a idéia do país como

campeão da desigualdade social. Desmente a tese de que a classe

média está encolhendo. E contesta a visão da criminalidade como7

fruto da miséria.

Época, 6/2/2006 (com adaptações).
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De acordo com a argumentação do texto, as idéias “são falsas” (R.3)

porque

A não há corrupção entre todas as camadas sociais.

B já deixou de existir desigualdade social no Brasil.

C a criminalidade está diminuindo, especialmente, na classe média.

D a informalidade da economia não deixa transparecer que o Brasil

não é pobre.
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Considerando os devidos ajustes nas letras maiúsculas e minúsculas e

na pontuação, as idéias e a correção gramatical do texto serão

mantidas, caso se proceda

I ao deslocamento do trecho “Segundo o consultor brasileiro Ricardo

Neves” (R.1-2) para logo após “pobreza” (R.2).

II ao deslocamento do último período sintático do texto para

imediatamente depois do período inicial: “Está tudo errado”  (R.1).

III à troca de lugar entre os períodos iniciados por “Descarta” (R.5) e

por “Desmente” (R.6).

Assinale a opção correta.

A Todos os itens estão certos.

B Apenas o item I está certo.

C Apenas o item II está certo.

D Apenas o item III está certo.
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Assinale a opção em que a proposta de acrescentar a conjunção a um

período sintático do texto mantém a coerência da argumentação e a

correção gramatical.

A segundo período: Pois, segundo o consultor (...)

B terceiro período: No entanto, Neves diz que (...)

C quarto período: Embora descarta a idéia do (...)

D quinto período: Portanto, desmente a tese de (...)
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Desconsiderando a necessidade do espaçamento padrão, assinale a
opção correta a respeito da simulação de escrita de documentos
oficiais.

A Vocativo de ofício:
Prezado Senhor Manuel de Manuel,
Chefe de gabinete do deputado Carlos de Carlos:

B Fecho de memorando:
Atenciosamente,

Maurício de Maurício
Maurício de Maurício

Chefe de Serviços Gerais

C Cabeçalho de ofício:

Ofício no. 1234/DAJ/2006
[Timbre do

MINISTÉRIO DA MÚSICA]
Brasília, 29 de abril de 2006

D Texto de memorando:
De acordo com entendimento telefonico já mantido solicito
providências urgentes para o arrancamento das cercas invasoras
de minha propriedade.

Texto para as questões de 11 a 13

A figura a seguir mostra uma janela do Word 2003, com um
documento em processo de edição.
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Com relação à janela do Word 2003 mostrada no texto, assinale a
opção correta.

A Ao se clicar qualquer um dos botões , o tamanho da janela vai
aumentar, na direção horizontal.

B Ao se clicar o botão , será impresso o conteúdo do arquivo
denominado Notícia. As marcas de parágrafo —  — serão
também impressas, a não ser que se clique o botão , que irá
suprimir esses símbolos.

C Por meio de funcionalidades do botão , é possível enviar o
documento em edição como corpo de uma mensagem de e-mail.

D Para se abrir um novo arquivo, em branco, é suficiente clicar o

botão .
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Ainda com relação à janela do Word 2003 mostrada no texto,

assinale a opção correta.

A O botão  permite a visualização de como será a

aparência de páginas do documento quando ele for

impresso. 

B Para se inserir uma planilha do Excel 2003

automaticamente no início do documento em edição, é

suficiente clicar .

C Para se minimizar a janela mostrada, é suficiente aplicar

um clique duplo em uma área vazia da barra de títulos.

D Para se alterar o tamanho da fonte usada de 12 para 10 na

palavra “Adolescentes”, é suficiente selecionar essa palavra

e clicar duas vezes em , no lado direito da

ferramenta .
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Ainda tendo o texto como referência, assinale a opção correta.

A O termo , no campo ,

corresponde ao nome da pasta em que o arquivo

denominado Notícia está armazenado.

B Ao se aplicar um clique duplo em qualquer palavra do

parágrafo iniciado em “Adolescentes”, todo o parágrafo

será selecionado.

C É correto inferir da janela do Word 2003 que o documento

em edição possui mais de uma página.

D Para se copiar a palavra “Adolescentes” para a área de

transferência, é suficiente selecionar essa palavra,

pressionar e manter pressionada a tecla �, em seguida

teclar �, e, finalmente, liberar a tecla �.
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A figura acima mostra uma janela do Excel 2003, com uma

planilha contendo tarifas de um serviço em determinado órgão

público. Com relação a essa janela e ao Excel 2003, assinale

a opção correta.

A Para se selecionar o grupo de células não-adjacentes

formado pelas células B2 e B4, é suficiente clicar a célula

B2, clicar  e, em seguida, clicar a célula B4.

B O Excel 2003 disponibiliza botão que permite adicionar

borda inferior em cada uma das células de um conjunto de

células previamente selecionadas, sem alterar a formatação

das outras bordas dessas células.

C Ao se clicar a célula A1 e, em seguida, se clicar , a cor

da fonte usada no conteúdo dessa célula será alterada.

D Ao se clicar a célula B1 e se clicar , o conteúdo dessa

célula será formatado como negrito, e ao se clicar

novamente , o conteúdo continuará formatado como

negrito e com tamanho de fonte maior que o original.
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A figura acima mostra uma janela do Excel 2003 com uma planilha
em processo de edição. Considere que um usuário realize a seguinte
seqüência de ações nessa janela: clicar a célula C2; digitar =A$1+$B2

e teclar �; clicar novamente a célula C2; clicar ; clicar a

célula D3; clicar . Após a execução dessas ações, os conteúdos
das células C2 e D3 serão, respectivamente,

A 5 e 5. C 8 e 8.
B 8 e 5. D 5 e 8.
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A figura acima mostra uma janela do Windows XP. Com relação a
essa janela e ao Windows XP, assinale a opção correta.

A Para se copiar o arquivo associado ao ícone  para a
desktop do Windows, é suficiente realizar a seguinte seqüência

de ações: clicar o referido ícone; clicar o menu  e, em

seguida, clicar Copiar; clicar sucessivas vezes o botão , até
que seja exibida a pasta denominada Desktop clicar o menu

, clicando então a opção Colar. 
B O seguinte procedimento permite a criação de uma pasta em A:

e a transferência do arquivo associado ao ícone  para a

nova pasta: clicar o botão , o que fará aparecer a nova pasta,
cujo nome deve, então, ser digitado; após a digitação do nome da

nova pasta, teclar �; arrastar o referido ícone para essa nova
pasta.

C Ao se clicar o botão , é aberta a janela denominada Zoom,
cuja função é permitir alterar as dimensões da janela em
exibição.

D Ao se clicar  no campo , é exibida uma lista
contendo todos os arquivos correntemente abertos.
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Ao se clicar o botão Iniciar do Windows XP é exibido o menu

que está parcialmente mostrado na figura acima. Com relação

às funções disponibilizadas por meio das opções desse menu,

assinale a opção correta.

A A opção  permite executar apenas

programas escritos especificamente para o sistema

operacional MS-DOS.

B Ao se ter selecionado um ícone do Excel 2003 que estiver

contido na desktop do Windows, o ato de clicar

 fará que as planilhas contidas no arquivo

correspondente ao referido ícone sejam impressas.

C Ao se clicar , é aberta uma janela com

ferramentas que podem auxiliar na localização de pastas e

arquivos de diversos tipos, tendo como base, entre outros

critérios, o nome do arquivo ou palavras contidas no

mesmo.

D Para se abrir, usando o Windows Media Player, um

arquivo do tipo MPEG cujo ícone esteja sendo exibido na

desktop do Windows, é suficiente clicar ,

tendo previamente selecionado o referido ícone.

Texto para as questões 18 e 19

A janela do Internet Explorer 6 (IE6) ilustrada abaixo

apresenta uma página do sítio www.tj.pa.gov.br, que disponibiliza

um hyperlink —  — para se assistir ao vivo

sessões do plenário ou do júri do TJE/PA. A referida janela

encontra-se em execução em um computador PC cujo sistema

operacional é o Windows XP.
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Considerando as informações apresentadas no texto, assinale a opção

correta com relação a conceitos de Internet.

A Para que informações de vídeo possam trafegar pela Internet e

ser visualizadas por usuários da rede, é necessário que esses

usuários estejam conectados à Internet por meio de uma conexão

em banda larga do tipo dial-up.

B O vídeo das “sessões do plenário ou do júri” para trafegar na

Internet deverá estar no formato digital e as informações

referentes às sessões serão transportadas utilizando-se protocolos

da família TCP/IP.

C Informações de vídeo que trafegam pela Internet são imunes às

pragas virtuais atualmente existentes.

D Para que um usuário possa visualizar informações de vídeo

distribuídas pela Internet, é necessário que ele disponha, em seu

computador, de uma placa de vídeo de alta resolução.
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Ainda considerando as informações apresentadas no texto,
assinale a opção correta com relação à janela do IE6 ilustrada.

A As informações contidas na janela do IE6 são suficientes para
se concluir que a página web mostrada foi definida como
página favorita do IE6.

B As informações contidas na janela do IE6 são suficientes para
se concluir que pop-ups presentes na página web visualizada
foram bloqueados pelo IE6.

C Ao se clicar o botão , é aberta uma nova janela do IE6

contendo, em sua área de páginas, a página web visualizada na
figura do texto.

D Os recursos disponibilizados ao se clicar o botão  são
igualmente disponibilizados por opção encontrada no menu

.
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Considerando a janela do Outlook Express 6 (OE6) ilustrada
acima, assinale a opção correta.

A Ao se clicar , será aberta uma janela do Internet
Explorer que dará início ao acesso a uma página da Microsoft,
que disponibiliza recursos de pesquisa de endereços
eletrônicos de usuários da Internet, em todo o mundo.

B Caso, após editar uma mensagem de correio eletrônico, a
instrução concursos@http://www.gmail.com seja inserida no

campo  e seja clicado o botão , será enviada

uma mensagem de e-mail a uma página web que consiste em
um gerenciador de grupos de discussão, que distribuirá a
mensagem enviada aos membros do grupo denominado
“concursos”.

C O botão  permite que arquivos sejam anexados à

mensagem de correio eletrônico que for enviada. Entre os
arquivos que podem ser anexados, encontram-se os arquivos
de documentos Word e planilhas Excel e os arquivos PDF.

D O botão  permite que se definam estratégias que
impedirão que a mensagem de correio eletrônico que for
enviada seja contaminada no transporte pela Internet por vírus
de computador.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Acerca das relações humanas no ambiente organizacional,

assinale a opção incorreta.

A A valorização dos relacionamentos vem-se destacando,

atualmente, no ambiente organizacional, mas não em

detrimento da excelência técnica.

B Refletir acerca da forma de agir com as pessoas é uma

habilidade comportamental que pode auxiliar na maneira de

lidar com as diferenças individuais.

C A instauração de um ambiente negativo no trabalho impacta

no crescimento profissional, sem interferir nos resultados

organizacionais.

D As situações conflituosas no local de trabalho podem ser

evitadas com intervenções que possibilitem uma mudança

cultural mais favorável a diálogos francos.
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Desenvolver um bom nível de relacionamento com as pessoas é

uma responsabilidade individual e organizacional. É preciso criar

um ambiente de confiança que possibilite uma boa comunicação

entre as pessoas e contribua para o crescimento e a transparência

nos relacionamentos. Quanto ao papel da comunicação para

relações mais eficientes, assinale a opção correta.

A Ouvir atentamente o que as pessoas dizem não facilita a

comunicação, é uma perda de tempo pois prejudica a

agilidade nos serviços e não contribui para uma boa relação

interpessoal.

B Pessoas com pontos de vista diferentes têm comunicação

mais eficiente e apresentam relacionamentos melhores.

C A comunicação por escrito, mais que a face a face, torna a

inter-relação mais fácil e envolvente, permitindo uma

proximidade maior entre as pessoas.

D Todas as relações interpessoais envolvem comunicação, daí

a importância do desenvolvimento de certas aptidões para o

diálogo para uma relação mais eficiente com o outro.



UnB/CESPE – TJPA CADERNO 25 – 7 –

Cargo 21: Auxiliar Judiciário – Área: Judiciária É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

��������
�

Acerca do direito constitucional, assinale a opção incorreta.

A É esse ramo do direito que se preocupa com a tripartição dos

poderes políticos.

B A esse ramo do direito se subordinam todos os demais, pois é

ele a base e fundamento de todo o ordenamento jurídico.

C É um ramo do direito privado.

D É esse o ramo do direito que estuda as normas que estruturam,

basicamente, o Estado.
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A respeito dos direitos e garantias fundamentais, na forma como

previstos constitucionalmente, assinale a opção correta.

A Os direitos e garantias fundamentais só têm aplicação nas

relações entre os particulares e o Estado, não tendo

aplicabilidade nas relações privadas.

B O anonimato é vedado pela Constituição em decorrência de

que o desconhecido não poderá responder pelos abusos que

cometer.

C Um policial pode invadir a moradia de uma pessoa por achá-la

suspeita.

D Ao assegurar o livre exercício de qualquer trabalho, a

Constituição permite que qualquer profissão seja exercida sem

qualquer restrição.
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Ao Congresso Nacional não compete

A autorizar a instauração de processo contra o presidente da

República.

B resolver definitivamente sobre acordos internacionais que

acarretem compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

C autorizar o presidente da República a se ausentar do país,

quando a ausência exceder a quinze dias.

D sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem

do poder regulamentar.

��������
�

A respeito da sucessão do presidente da República em casos de

impedimento ou vacância, assinale a opção correta.

A O primeiro a ser convocado para a substituição será o

presidente da Câmara dos Deputados. 

B Os ministros do Supremo Tribunal Federal podem ser

chamados a suceder o presidente, por ordem de antiguidade.

C O presidente do Senado Federal não integra a lista de

sucessão em caso de impedimento do presidente da

República.

D A lista de convocação de autoridades tanto no caso de

impedimento quanto no de vacância obedece à mesma ordem.
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Acerca das partes e dos procuradores, assinale a opção correta.

A Quando uma pessoa absolutamente incapaz ajuíza uma ação,

representada por seu curador, a parte autora, por substituição

processual, será o representante legal, no caso, o curador.

B Capacidade processual significa a aptidão para praticar atos

processuais. Tem legitimidade para ser parte aquele que

afirma ser titular da relação jurídica de direito material

discutida em juízo em face de quem se afirma essa

titularidade. 

C Quando o juiz verificar, no curso da demanda, que o autor

não possui capacidade processual ou que sua representação

é irregular, deverá liminarmente indeferir a petição inicial e

determinar a extinção do processo. 

D Os atos praticados pelo advogado como representante da

parte não podem ser controlados pelo juiz que dirige o

processo. No entanto, em caso do uso de expressões

injuriosas nos escritos apresentados ou de embaraço ao

cumprimento de ordem judicial, o juiz, de ofício, aplicará ao

advogado a multa por litigância de má-fé.
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A respeito da competência no processo civil, assinale a opção
correta. 

A Se uma ação foi proposta perante juízo relativamente
incompetente, o juiz, ao receber a petição inicial,
independentemente de requerimento de qualquer das partes,
tem de declinar de sua competência e remeter o processo ao
juízo competente.

B Quando o autor propõe, sucessivamente, duas ações idênticas
contra o mesmo réu, requerendo em ambas o pagamento de
quantia representada por um único cheque, em comarcas
diferentes, ocorre um conflito de competência, que será
resolvido pelo critério da prevenção, ou seja, o juízo
competente para processar e julgar a causa será aquele que
primeiro determinar a citação do réu. 

C Foro é a circunscrição judiciária em que deve processar-se
determinada causa, pelo que a competência de foro é a
competência territorial, ou seja, o juízo competente é o do
domicílio do réu, exceto quando este não tiver residência fixa,
ou que possua mais de um domicílio ou residência, ou que não
tiver residência nem domicílio no Brasil.

D A prorrogação da competência pressupõe competência
relativa, pois o juiz absolutamente incompetente não se
legitima para a causa, ainda que haja conexão ou continência,
ou mesmo acordo expresso entre os interessados.
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A respeito das comunicações dos atos processuais no processo
civil, assinale a opção correta. 

A Na intimação feita pelo correio, só se considera intimada a
parte depois que o aviso de recebimento da carta retorna e é
juntado aos autos. E o prazo para a prática do ato a que foi
intimada a parte só começa a correr da referida juntada. 

B Quando for proposta uma ação ordinária de cobrança contra
pessoa jurídica de direito público com sede em comarca
diversa da sede do juízo onde tramita a ação, a citação será
feita na pessoa que tenha poderes estatuários para
representá-la em juízo, por carta registrada com aviso de
recebimento.

C O representante do Ministério Público, quando atua nos autos
como fiscal da lei, é intimado de todos os atos do processo
pelo Diário Oficial do estado. No entanto, quando atua como
autor ou réu, deve ser intimado pessoalmente para a prática de
qualquer ato processual.

D A citação nula que atinge o seu objetivo, que é o de trazer aos
autos a pessoa do réu, é convalidada pelo comparecimento
espontâneo do mesmo aos autos, ainda que para alegar apenas
a respectiva nulidade. Assim, o vício da citação não pode ser
reconhecido e não será restabelecido o prazo para a
apresentação da contestação.

����������

A respeito dos prazos processuais no processo civil, assinale a

opção correta.

A Os prazos processuais são contínuos, ou seja, desde que

iniciados, não se suspende nem se prorroga o seu curso por

nenhum motivo. Assim, se o último dia do prazo coincidir

com um feriado, a parte deverá cumprir a determinação

judicial no dia anterior ao mesmo, sob pena de ocorrer a

preclusão. 

B Às partes e ao juiz não é permitido renunciar ou reduzir os

prazos dilatórios ou os peremptórios. Assim, se fixado um

prazo judicial ou legal para a prática de determinado ato, ou

seja, um limite temporal fixado, este não pode ser alterado

pela vontade das partes ou por determinação judicial. 

C Os prazos próprios são aqueles atribuídos às partes para o

cumprimento do ato processual, sendo que seu

desatendimento impossibilita a sua prática posterior, em face

da ocorrência da preclusão pelo vencimento de seu termo

final. O prazo é fixado pela lei ou pelo juiz. Quando o juiz

não estabelecer prazo para o cumprimento de um

determinado ato processual, aplica-se a regra do prazo

ordinário de cinco dias.

D Quando um prazo processual sofrer interrupção em seu curso

pela morte do advogado de uma das partes, cessa a contagem

do prazo até que seja regularizada a representação, ocasião

em que o prazo é restabelecido integralmente, isto é, desde o

início.

���������	

A respeito dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do

juiz, assinale a opção correta.

A Ao juiz cabe dirigir o processo, competindo-lhe fiscalizar e

controlar a atuação dos sujeitos processuais, as partes, seus

advogados e o membro do Ministério Público, exercendo,

ainda, poder hierárquico sobre os mesmos. 

B O princípio do livre convencimento motivado do juiz

significa que o juiz é soberano na análise das provas

produzidas nos autos e que deve decidir fundamentadamente

de acordo com o seu convencimento. 

C O juiz que concluiu a audiência de instrução e julgamento,

colhendo toda a prova em audiência, fica obrigado a julgar a

lide, ainda que transferido ou promovido. 

D O juiz não poderá, de ofício, determinar a inquirição de

testemunhas, ainda que o depoimento das mesmas seja

importante para o deslinde da causa, pois cabe ao autor o

ônus da prova e as partes devem ser tratadas com igualdade.
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Acerca dos auxiliares da justiça e dos procuradores, assinale a

opção incorreta. 

A A procuração geral para o foro, outorgada a advogado,

habilita-o a transigir pela parte, a receber, em nome do réu, a

citação para o processo.

B Independentemente de determinação judicial, o escrivão deve

fornecer, a quem requerer, certidão de qualquer ato ou termo

do processo, exceto quando este tramitar em segredo de

justiça. 

C Com exceção dos casos em que correm em segredo de justiça,

o advogado tem o direito de examinar quaisquer autos de

processo judicial. No entanto, para retirá-los do cartório, a lei

exige que o advogado seja procurador constituído de alguma

das partes.

D Os bens apreendidos por ordem judicial devem ser

conservados por depositário ou administrador judicial,

nomeado pelo juiz para esse mister.  

����������

A respeito da citação no processo penal brasileiro, assinale a

opção incorreta.

A A ausência de citação válida é causa de nulidade absoluta do

processo.

B No processo penal, são modalidades de citação: pessoal, ficta

ou por edital e por hora certa.

C Se o réu for devidamente citado e não comparecer, será

decretada a sua revelia, prosseguindo o processo sem a sua

presença.

D A citação do militar será feita mediante requisição.
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Acerca das modalidades de citação, assinale a opção correta.

A No processo penal, a precatória tem caráter itinerante, assim,

se o juiz deprecado verificar que o réu se encontra em

território sujeito à jurisdição de um terceiro juiz, a este

remeterá os autos para a efetivação da citação, desde que haja

tempo.

B A citação por carta rogatória tem lugar quando o réu encontra-

se em local certo e sabido, no estrangeiro. Se estiver em

legações estrangeiras, será citado por carta precatória.

C Em caso de citação por carta rogatória, não se suspende o

curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento.

D Ocorrerá citação por edital, com prazo de 15 dias, quando for

incerta a pessoa do réu a ser citado.
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De acordo com a classificação doutrinária dos atos processuais,

exibição de coisa apreendida, denúncia, oitiva de testemunha de

defesa e defesa prévia correspondem, respectivamente, a atos

A real, postulatório, probatório e postulatório.

B instrutório, probatório, real e postulatório.

C postulatório, real, real e instrutório.

D probatório, real, instrutório e real.
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Assinale a opção incorreta com relação a atos processuais.

A Atos postulatórios são os que têm por objetivo obter do juiz

um pronunciamento sobre o mérito.

B Os atos postulatórios se materializam apenas sobre a forma de

petição.

C São exemplos de atos postulatórios a denúncia, a queixa e a

defesa prévia.

D Atos instrutórios são os que têm por finalidade convencer o

magistrado quanto à veracidade da afirmação sobre

determinado fato.
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Com relação aos atos do juiz, assinale a opção correta.

A Despachos de mero expediente são todas as decisões

judiciais, exceto as sentenças de mérito.

B A decisão que decreta a extinção da punibilidade do acusado

é uma modalidade de sentença absolutória.

C A decisão que reconhece a incompetência do juízo é uma

decisão interlocutória mista terminativa de mérito.

D Sentença absolutória imprópria é a que absolve o réu, mas

impõe a ele medida de segurança.

����������

Com referência a atos e comunicações processuais, assinale a

opção incorreta.

A O ato do auxiliar da justiça que se destina ao andamento do

processo é um ato de movimentação.

B O ato do auxiliar da justiça que dá a sua fé quanto à

realização de um ato determinado pelo juiz é ato de

documentação.

C A intimação do defensor nomeado será feita pessoalmente.

D O ato do auxiliar da justiça que cumpre a determinação do

juiz é ato de documentação.
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Quanto à organização e à composição do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará (TJPA), assinale a opção incorreta.

A O TJPA é composto pelos seguintes órgãos de julgamento:

tribunal pleno, conselho de magistratura, câmaras cíveis

reunidas, câmaras criminais reunidas, câmaras cíveis isoladas

e câmaras criminais isoladas.

B O acesso ao cargo de desembargador do TJPA é permitido aos

juízes de direito de última entrância, que se alternarão

segundo os critérios de antiguidade e merecimento.

C O TJPA não está submetido à regra da reserva de um quinto

dos seus lugares a advogados e membros do ministério

público.

D O prazo para a posse no cargo de desembargador é de

trinta dias, contados da data da publicação no diário da justiça,

podendo ser prorrogável por igual prazo.
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Relativamente aos órgãos de direção do TJPA, assinale a opção

correta.

A O corregedor-geral do TJPA é a única autoridade responsável

pelo funcionamento regular e pela disciplina dos serviços do

Poder Judiciário na primeira e na segunda instâncias.

B O vice-presidente do TJPA integrará o plenário e o conselho

de magistratura na qualidade de presidente.

C Ao presidente do TJPA cabe, por indicação do vice-

presidente, presidir a comissão de concurso de juiz substituto.

D O vice-presidente do tribunal pode vir a ser substituído pelo

desembargador mais antigo na ordem de antiguidade.
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