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Instruções  
 
 

1 . Este caderno de provas é composto de 50 (cinqüenta) questões objetivas e 5 (cinco) questões 

discursivas, conforme item 76 e anexo I do edital. Confira-o todo e solicite sua substituição, caso 

apresente falha de impressão ou esteja incompleto. 
2 . Leia cuidadosamente o que está proposto nas provas. 

3 . As instruções de preenchimento do cartão-resposta das questões objetivas, previstas nos ítens 77 

e 78 do edital, encontram-se no cartão-resposta.  

4 . As instruções de preenchimento do caderno de respostas da prova discursiva, previstas nos item 

85 do edital, encontram-se no caderno de respostas. 

5 . O candidato poderá utilizar os espaços de rascunho deste caderno de provas antes de transcrever 

as respostas definitivas para o caderno de resposta da prova discursiva. 

6 . Se desejar, poderá utilizar a folha intermediária de respostas, na página 14 deste caderno, para 

registrar as alternativas escolhidas.  

7 . Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se sem autorização prévia ou comunicar-

se com outros(as) candidatos(as). 

8 . Os fiscais NÃO estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova. 
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PROVA OBJETIVA  
 
 

 

 

Leia o texto abaixo. As questões de 1 a 3 referem-se a ele. 
 

TEXTO 1 

 

ANINHA E SUAS PEDRAS 

 

Não te deixes destruir... 

Ajuntando novas pedras 

e construindo novos poemas. 

 

Recria tua vida, sempre, sempre. 
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. 

 

Faz de tua vida mesquinha 

um poema. 

E viverás no coração dos jovens 

e na memória das gerações que hão de vir. 

 

Esta fonte é para uso de todos os sedentos. 

Toma a tua parte. 

Vem a estas páginas 

e não entraves seu uso 

aos que têm sede. 

 
CORALINA, Cora. Aninha e suas Pedras. In: ______. Vintém de cobre: meias confissões de Aninha. 7 ed. São Paulo: 

Global, 2001. p. 148.  

 

QUESTÃO 1 
 

Depreende-se, da leitura do poema de Cora Coralina, que: 
 

a) O trabalho doméstico é inferior à criação literária. 

b) A criação literária é algo individualista e não pode se estender a outros.  

c) A criação literária, nascida da simplicidade e de dificuldades, é uma forma de perpetuação. 

d) A criação literária é causa necessária da perpetuação da simplicidade e de dificuldades. 
 

QUESTÃO 2 
 

O título do poema, somado a informações biográficas da autora, mostra que o eu-lírico 
 

a) sente-se melancólico diante das dificuldades descritas.  

b) revela sua própria experiência e a estende aos outros. 

c) demonstra decepção ao perceber sua vida mesquinha. 

d) observa a vida ao seu redor de modo indiferente. 
 

QUESTÃO 3 
 

O uso dos verbos no imperativo reforça a idéia de 
 

a) ordem  literal para que todos bebam da fonte da escrita.  

b) solicitação metafórica para a destruição de todas as pedras. 

c) pedido literal para que todos removam pedras, plantem roseiras e façam doces. 

d) aconselhamento metafórico para uma vida menos sofrida. 
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Leia o texto abaixo. As questões de 4 a 10 referem-se a ele. 

 

TEXTO 2 
 

ABAIXO O JURIDIQUÊS 

 

Temos lido ultimamente em vários jornais da grande imprensa e em algumas publicações destinadas aos 

operadores do direito que não é aceitável manter-se o linguajar pomposo e rebuscado, posto que vetusto, dessas 

pessoas quando formulam seus pedidos, fazem suas acusações e julgam seus processos. Há que se ter, dizem 

os defensores do novo estilo, um canal de comunicação mais direto com a população que permita o 

entendimento desse linguajar por parte da cidadania a quem ele é dirigido. 

Reconheça-se que aqui e ali há algum exagero. Embora vernaculares, há palavras que extrapolam o 

limite do conhecimento do homem médio. Mas resolvemos aderir. Recebemos, em nosso escritório, a visita de 

uma dupla de cultores do funk  que nos apresentavam um problema de ordem familiar. O casal havia rompido de 

fato seus laços conjugais a partir do instante em que o varão descobrira estar sendo traído pela virago. 

Contratados, solicitamos ao marido que retornasse quarenta e oito horas depois para assinar conosco a peça 

vestibular que iríamos destinar ao magistrado. 

Passados os dois dias, retornou o varão a quem foi dado o exame da inicial e foi solicitado que ele 
apusesse sua firma na folha derradeira do pedido endereçado ao juiz. Furioso, o ilustre cliente instou-nos a fazer 

um trabalho mais acessível ao seu nível de compreensão. Após o decurso de uma semana, em que nos fizemos 

assessorar por diferentes ramos da juventude hodierna, eis como ficou a inicial: 

Ô da toga 

Mano 13, fanqueiro, tô pedindo um barato louco porque tô separando da distinta. 

Sô sangue bom. 

Sô sinistro, mas a chapa tá quente. 

A traíra se meteu com uns talarico. Tô na fita, num dá mais. 

A coisa tá irada, tá bombando e eu quero que teja tudo dominado. 

E aí, lixo? Se tocou? 

Fecha cum nóis. 

São Paulo, oje. 

Assinado: 

Adevogados. 
Ainda não tivemos coragem de submeter essa petição ao Poder Jurisdicional. Ficamos na torcida pela 

reconciliação. Estamos em dúvida sobre qual será a reação do ínclito magistrado. Quem sabe tenha ele se 

adaptado aos novos tempos… Mas pode ser que ele se limite a despachar: “Com tal petição vê -se que a parte 

está indefesa no processo. Remeta-se à Comissão de Ética da OAB para que tome as providências que o caso 

requer”. É como daquele ditado: “Cada terra com seu uso e cada roca com seu fuso”. 
 

ROLLO, Alberto; ROLLO, Janine. Abaixo o juridiquês. Disponível em: <http://blog.jus.uol.com.br/paginalegal/2008/03/08/abaixo-o-

juridiques/>. Acesso em: 20 maio 2008. [Adaptado]. 

 

QUESTÃO 4 
 

A tese defendida pelos autores é a de que 
 

a) o uso de um linguajar diferenciado é peculiar tanto dos profissionais do direito como de outros grupos 

profissionais e sociais.  

b) a linguagem jurídica deve necessariamente estabelecer um canal de comunicação mais direto com a 

população. 

c) não é aceitável manter-se um linguajar rebuscado por parte dos operadores do direito quando estes 
formulam seus textos. 

d) deve haver uma profunda mudança na linguagem do direito de modo que o “juridiquês” seja abolido. 
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QUESTÃO 5 
 

Considere o uso dos pronomes relativos nas seguintes orações: 
 

1. “que extrapolam o limite do conhecimento do homem médio” (segundo parágrafo), 
2. “que o caso requer” (último parágrafo). 

 

É CORRETO dizer que, em ambas, eles apresentam: 
 

a) Mesma função sintática e idéia de explicação. 

b) Funções sintáticas diferentes e idéia de explicação.   

c) Mesma função sintática e idéia de restrição. 

d) Funções sintáticas diferentes e idéia de restrição. 
 

QUESTÃO 6 
 

O uso da expressão verbal “havia rompido”, contida no segundo parágrafo, pressupõe que 
 

a) existe um relacionamento entre o casal.  

b) poderia existir um relacionamento entre o casal. 

c) existia um relacionamento entre o casal. 

d) deveria existir um relacionamento entre o casal. 
 

QUESTÃO 7 
 

As formas verbais “formulam”, “fazem” e “julgam”, contidas no primeiro parágrafo, concordam com 

a) sujeito simples no plural. 

b) sujeitos diferentes para cada uma no plural. 

c) sujeitos compostos no plural. 

d) sujeitos pospostos no plural. 
 

QUESTÃO 8 

A expressão “Ô da toga”, contida na petição feita na linguagem do casal “fanqueiro”, corresponde a um pronome 

de tratamento 

a) adequado numa situação formal. 

b) inadequado numa situação informal.  

c) aceitável pela norma padrão. 

d) inadequado numa situação formal. 
 

QUESTÃO 9 
 

No trecho “Ainda não tivemos coragem de submeter essa petição ao Poder Jurisdicional” (último parágrafo), o 
verbo “submeter” rege os seguintes grupos de palavras: 
 

a) “Ainda não tivemos” e “coragem de”. 

b) “essa petição” e “ao Poder Jurisdicional”. 

c) “coragem de” e “ao Poder Jurisdicional”. 

d) “Ainda não tivemos” e “essa petição”. 
 

QUESTÃO 10 

No segundo parágrafo, a palavra “Contratados” refere-se  

a) aos advogados e à idéia de que a ação já foi concretizada.  

b) ao casal de cultores do funk  e à idéia de que a ação já foi concretizada. 

c) ao casal de cultores do funk  e à idéia de que a ação está sendo concretizada. 

d) aos advogados e à idéia de que a ação será concretizada. 
 

QUESTÃO 11 
 

As divergências térmicas que ocorrem entre o norte e o sul do estado de Goiás são determinadas pelo seguinte fator: 

a) Cobertura vegetal 

b) Pluviosidade 

c) Latitude 

d) Maritimidade  
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QUESTÃO 12 
 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 1940 e 2000 a população 

brasileira deixou de ser predominantemente rural passando a ser predominantemente urbana. No caso do estado 

de Goiás, a população urbana que era de 18%, na década de 1940, alcançou 88% no ano 2000. Esse rápido 

processo de urbanização do estado de Goiás teve como uma de suas conseqüências: 
 

a) A concentração fundiária e a formação de latifúndios.  

b) A mudança na estrutura econômica do estado, que passou de agrícola a industrial. 

c) A concentração da população em pequenas cidades. 

d) O surgimento da região metropolitana de Goiânia. 
 

QUESTÃO 13 
 

A partir da década de 1970, o perfil da economia goiana sofreu fortes alterações. De uma economia agrícola com 

significativa produção de arroz e milho destinada ao mercado interno, passou-se para uma agricultura destinada 

à exportação, na qual a soja e os derivados da cana-de-açúcar despontam como os principais produtos. Dentre 

as conseqüências dessa transformação destaca-se: 
 

a) O aumento da biodiversidade  
b) O aumento da arrecadação tributária estadual  

c) A ampliação da utilização de mão-de-obra em virtude da mecanização agrícola 

d) A permanência da população no campo 
 

QUESTÃO 14 
 

Tradicionalmente, a economia brasileira é vislumbrada historicamente por meio do conceito de “ciclos 
econômicos”, que indica a preponderância de uma determinada atividade econômica em um dado período. Sobre 
esse fenômeno, é CORRETO afirmar: 
 

a) A extração do pau-brasil, iniciada com as capitanias hereditárias, possibilitou o povoamento efetivo do 
território brasileiro pelos portugueses. 

b) A produção de ouro no século XVIII possibilitou que Portugal desenvolvesse suas manufaturas, tornando 
uma das principais potências econômicas da época.  

c) O processo de industrialização iniciado durante o Estado Novo foi decorrência de uma conjuntura 
internacional favorável e de altos investimentos do Estado. 

d) Os lucros advindos da produção cafeeira foram responsáveis pela estabilidade social, econômica e 
política do país durante a chamada República Velha. 

 

QUESTÃO 15 
 

Durante o início da implantação da colonização portuguesa em Goiás, foi proibida a navegação dos rios Araguaia 

e Tocantins. Pode-se afirmar CORRETAMENTE que esta medida 

a) visava impedir o contrabando de ouro produzido em Goiás. 

b) visava proteger os aldeamentos indígenas localizados às margens desses rios das incursões dos 

bandeirantes paulistas. 

c) visava impedir o acesso dos emboabas às minas auríferas de Goiás. 

d) foi responsável direto pela estagnação econômica de Goiás no século XIX.  
 

QUESTÃO 16 
 

Dentre as principais personalidades religiosas de Goiás, destacam-se as figuras de Santa Dica e Padre Pelágio. 

Sobre elas, é INCORRETO afirmar: 

a) O prestígio de Padre Pelágio contribuiu para a consolidação da Romaria de Trindade como a principal 

festa católica de Goiás. 
b) Apesar de seu prestígio entre a população, Santa Dica enfrentou a resistência das elites goianas, 

chegando a ser combatida pelas forças armadas. 

c) A veneração de ambas as personalidades demonstra o quanto a religião é um fator de peso nos 

movimentos sociais camponeses de Goiás das primeiras décadas do século XX. 

d) Santa Dica, em reconhecimento do seu esforço na divulgação da fé católica, foi a primeira mulher 

canonizada no Brasil. 
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QUESTÃO 17 

O sistema operacional é o software responsável pelo gerenciamento do hardware e também atua como interface 

entre o homem e a máquina. O Linux e o Windows XP são bons exemplos de sistemas operacionais, e ambos 

possibilitam a manipulação de arquivos e diretórios, tais como criar, copiar, apagar e mover. Comuns em 

distribuição Linux, os seguintes comandos são usados para criar diretórios e copiar arquivos, respectivamente: 

a) md e copy  

b) mkdir e cp 

c) make e copy 

d) mdiretory e copyfile 
 

QUESTÃO 18 

O Microsoft Word 2003 e o BrOffice Writer são duas ferramentas muito difundidas atualmente para a elaboração 

de textos. Considerando essas ferramentas em suas configurações padrão, as teclas de atalho para a 

formatação de negrito, itálico e sublinhado são, respectivamente: 

a) <Ctrl>+<N>, <Ctrl>+<I> e <Ctrl>+<S> para o Microsoft Word e <Ctrl>+<B>,  <Ctrl>+<I> e <Ctrl>+<U> 

para o Open Office. 

b) <Ctrl>+<N>, <Ctrl>+<I> e <Ctrl>+<S> para o Microsoft Word e <Ctrl>+<N>, <Ctrl>+<I> e <Ctrl>+<S> 

para o Open Office. 

c) <Ctrl>+<B>, <Ctrl>+<I> e <Ctrl>+<U> para o Microsoft Word e <Ctrl>+<B>,  <Ctrl>+<I> e <Ctrl>+<U> 

para o Open Office. 

d) <Ctrl>+<B>, <Ctrl>+<I> e <Ctrl>+<U> para o Microsoft Word e <Ctrl>+<N>, <Ctrl>+<I> e <Ctrl>+<S> 

para o Open Office. 
 

QUESTÃO 19 
 

Para a construção de fórmulas no BrOffice Calc é importante saber a prioridade em que os operadores 

matemáticos básicos são executados, a qual é descrita por: 

a) Adição e subtração, depois exponenciação e radiciação e, finalmente, multiplicação e divisão. 

b) Multiplicação e divisão, depois exponenciação e radiciação e, finalmente, adição e subtração. 

c) Exponenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão e, finalmente, adição e subtração. 

d) Exponenciação e radiciação, depois adição e subtração e, finalmente, multiplicação e divisão. 
 

QUESTÃO 20 

As informações disponíveis na Web são disseminadas de forma desorganizada e sem muitos critérios de 

validação da qualidade do material postado. Isso possibilita o acesso a conteúdos diversificados e, por vezes, de 

origem e fundamentação duvidosas. Saber usar bem as ferramentas de busca, tais como o Google 

(www.google.com) e o Yahoo (www.yahoo.com.br), entre outras, pode ser fundamental na escolha de conteúdos 

da Internet. Sobre o Google, um dos mais conhecidos mecanismos de busca, é CORRETO afirmar: 

a) Facilita esse trabalho, pois oferece modo de pesquisa avançada que possibilita pesquisas por 

conteúdos que estejam disponibilizados em determinados formatos de arquivo: documentos portáveis 

(pdf), documentos Web, entre outros.   

b) Disponibiliza consulta simplificada gratuitamente, mas cobra para se fazer consultas avançadas e mais 

bem elaboradas. 

c) Garante a confiabilidade dos conteúdos que possuírem o seu selo de procedência, ou seja, seu serviço 

de autenticação de procedência. 

d) Disponibiliza gratuitamente, para usuários cadastrados, apenas um acesso diário a buscas avançadas e 

conteúdo com certificação de procedência. 
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QUESTÃO 21 

A segurança da informação em um ambiente de trabalho informatizado deve ser obtida, entre outros meios, 

através de um conjunto simples de atitudes que os usuários devem tomar, tais como: 

a) Receber e-mail apenas de remetentes conhecidos, utilizar antivírus atualizado e proibir o uso de 

disquetes (maior fonte de vírus) na máquina. 

b) Formatar regularmente o HD, utilizar antivírus atualizado e desabilitar a placa de rede quando a 

máquina não estiver em uso. 

c) Utilizar softwares licenciados, proibir o uso de cookies no servidor de e-mails e navegar apenas em sites 

seguros (https:\\...).  

d) Utilizar senhas para acesso aos recursos da máquina, manter controle das pessoas que podem acessar 

fisicamente as máquinas e executar sistematicamente backup dos dados existentes nas máquinas. 
 

QUESTÃO 22 

Serviços de e-mail são instrumentos fundamentais no desempenho das atividades profissionais das mais 

diversas áreas e ramos de atuação. No uso de serviços de e-mail, 

a) deve-se dar preferência a programas clientes como o outlook, pois oferecem maior nível de segurança e 

flexibilidade de uso e acesso remoto. 

b) pode-se optar por serviços de webmail gratuitos, como google, yahoo e hotmail que permitem, inclusive, 

criar catálogo de endereços que facilitam o trabalho do usuário. 

c) o usuário é livre em relação à administração de sua conta, já que se trata de correspondência pessoal e, 

por esse motivo, a organização não tem o direito de monitorá-lo. 

d) o usuário não tem de se preocupar com aspectos de segurança quando a conta for administrada pelo 

servidor da organização, já que compete a esta zelar pelo conteúdo que chega ao seu servidor. 
 

QUESTÃO 23 

Segundo a Constituição Federal, são considerados Tribunais Superiores: 

a) Supremo Tribunal Federal; Superior Tribunal de Justiça; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal 

Superior Eleitoral; Superior Tribunal Militar. 

b) Supremo Tribunal Federal; Conselho Nacional de Justiça; Superior Tribunal de Justiça; Tribunal 

Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral; Superior Tribunal Militar. 

c) Superior Tribunal de Justiça; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral; Superior 

Tribunal Militar.  

d) Superior Tribunal de Justiça; Tribunal Superior Federal; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior 

Eleitoral; Superior Tribunal Militar. 
 

QUESTÃO 24 

Constitui o quinto constitucional: 

a) A composição, por membros do Ministério Público e advogados, da quinta parte dos lugares do Superior 

Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal 

e Territórios. 

b) A composição, por membros do Ministério Público e advogados, da quinta parte dos lugares do 

Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, dos 

Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

c) A composição, por membros do Ministério Público e advogados, da quinta parte dos lugares dos 

Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito 

Federal e Territórios.  

d) A composição, por membros do Ministério Público e advogados, da quinta parte dos lugares dos 

Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 
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QUESTÃO 25 

A lei de organização judiciária será de iniciativa do 

a) Presidente do Tribunal de Justiça.  

b) Tribunal de Justiça. 

c) Tribunal Pleno. 

d) Órgão Especial. 
 

QUESTÃO 26 

O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, regendo-se pelos  

seguintes princípios institucionais: 

a) Unidade; indivisibilidade; independência funcional. 

b) Vitaliciedade; inamovibilidade; irredutibilidade de subsídio. 

c) Ingresso na carreira por concurso público; promoção por merecimento e antiguidade; acesso ao cargo 

de Procurador-Geral por promoção. 

d) Defesa da ordem jurídica e do regime democrático; defesa dos direitos difusos e coletivos; titularidade 

da ação penal pública. 
 

QUESTÃO 27 

Na organização judiciária do Estado de Goiás, as comarcas são classificadas da seguinte forma: 

a) Inicial; intermediária; especial; final.  

b) Inicial; intermediária; especial. 

c) Inicial; intermediária; especializada; final. 

d) Inicial; intermediária; final. 

QUESTÃO 28 

O Poder Judiciário do Estado de Goiás é exercido pelos seguintes órgãos: 
a) Tribunal de Justiça; Tribunal Pleno; Juízes de Direito; Juízes Substitutos; Juízes Militares.  

b) Tribunal de Justiça; Tribunal Pleno; Órgão Especial; Juízes de Direito; Juízes Substitutos; Juízes Militares. 

c) Tribunal de Justiça; Juízes de Direito; Juízes Substitutos; Juízes Militares. 

d) Tribunal de Justiça; Juízes de Direito; Juízes Substitutos; Juízes Militares; Juízes de Paz. 
 

QUESTÃO 29 

São órgãos administrativos integrantes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: 
 

a) Tribunal Pleno; Órgão Especial; Corregedoria; Seções Cíveis e Criminais.  

b) Tribunal Pleno; Órgão Especial; Presidência; Corregedoria. 

c) Tribunal Pleno; Órgão Especial; Presidência; Câmaras Cíveis e Criminais. 

d) Tribunal Pleno; Órgão Especial; Presidência; Corregedoria; Seções Cíveis e Criminais; Câmaras Cíveis e 

Criminais. 

QUESTÃO 30 

A Corregedoria-Geral da Justiça, exercida em todo o Estado por um desembargador, com a denominação de 

Corregedor-Geral da Justiça, constitui órgão de: 

a) Repressão, vigilância, punição.  

b) Fiscalização, coerção, orientação. 

c) Fiscalização, vigilância, orientação. 

d) Coerção, repressão, punição. 

QUESTÃO 31 

O servidor da Justiça está sujeito às seguintes penas: 

a) Advertência; censura; multa; suspensão, até 90 dias; demissão.  

b) Advertência; censura; multa; suspensão, até 90 dias; disponibilidade; demissão.  

c) Advertência; censura; multa; disponibilidade; aposentadoria compulsória; demissão.  

d) Advertência; censura; multa; suspensão, até 90 dias; disponibilidade; aposentadoria compulsória; demissão.  



 

  

10 
QUESTÃO 32 

Quando estiver prevista a pena de demissão para a falta imputada, será instaurado: 

a) Processo disciplinar 

b) Sindicância  

c) Investigação 

d) Processo administrativo 
 

QUESTÃO 33 

Todos os serviços do foro judicial e extrajudicial ficam sujeitos a correições. As correições serão: 

a) Permanentes; eventuais; ordinárias.  

b) Permanentes; ordinárias; extraordinárias. 

c) Permanentes; eventuais; especiais. 

d) Permanentes; especiais; ordinárias. 

QUESTÃO 34 

O escrivão será substituído: 

a) Por um escrevente indicado pelo titular e designado pelo Diretor do Foro, a critério do presidente do Tribunal 

de Justiça. 

b) Pelo escrevente mais antigo, designado pelo Diretor do Foro, a critério do presidente do Tribunal de Justiça. 

c) Por qualquer servidor, indicado pelo titular e designado pelo Diretor do Foro, a critério do presidente do 

Tribunal de Justiça.  

d) Por outro escrivão indicado pelo titular e designado pelo Diretor do Foro, a critério do presidente do Tribunal 

de Justiça. 
 

QUESTÃO 35 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) A Constituição Federal de 1988 é classificada como sintética quanto à extensão e histórica quanto ao 

modo de elaboração. 

b) Ante a formatação imposta à Constituição Federal de 1988 pelo poder constituinte originário, a doutrina 

tem proclamado que quanto à mutabilidade pode o texto ser classificado como rígido ou flexível. 

c) Dentre as principais características do direito constitucional contemporâneo tem-se a supremacia da 

Constituição, a normatividade do texto, a codificação e a sistematização em um único documento. 

d) No Brasil, de acordo com as diretrizes constitucionais vigentes, o controle da constitucionalidade é 

exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. 

QUESTÃO 36 

O Poder Judiciário, de acordo com a Constituição Federal de 1988, possui funções típicas jurisdicionais e 

atípicas executivo-administrativas, sendo exemplos das últimas: 

a) Processar e julgar os prefeitos municipais por crimes de responsabilidade e atos que configurem 

improbidade administrativa. 

b) Processar e julgar ações civis públicas, ações populares e mandados de segurança, quando tiverem por 

objeto atos administrativos. 

c) Decretar a indisponibilidade de bens nos casos em lei estabelecidos e conceder férias e licenças aos 

seus servidores.  
d) Prover os cargos de juiz de direito e editar normas regimentais que disponham sobre o funcionamento 

dos órgãos jurisdicionais e administrativos. 
 

QUESTÃO 37 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) A introdução do sistema parlamentarista no Brasil não constava do texto originário promulgado em 1988, 

sendo inserido posteriormente por meio de emenda constitucional. 
b) No âmbito estadual, o Poder Executivo é exercido pelo governador, auxiliado pelos secretários de Estado. 
c) Lide, inércia e indefinitividade são consideradas características básicas da jurisdição. 
d) A Justiça Desportiva é órgão administrativo integrante do Poder Judiciário.  
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QUESTÃO 38 
 

Assinale a alternativa INCORRETA:  
 

a) O atributo do ato administrativo que impõe coercibilidade para o seu cumprimento ou a sua execução é 

a imperatividade. 

b) Finalidade é o elemento do ato administrativo que exige seu direcionamento ao interesse público. 

c) Em face do poder de autotutela, somente a própria administração pode invalidar os atos administrativos 

inquinados de vício.  

d) Quando se tratar de atos discricionários, a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa. 
 

QUESTÃO 39 

Sobre as atribuições do Diretor do Foro, contidas no Código de Organização Judiciária Estadual, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) Dar posse aos juízes de paz e servidores de seu juízo. 

b) Organizar e manter a biblioteca do Fórum.  

c) Conceder licenças para tratamento de saúde quando o afastamento for superior a 30 dias. 

d) Determinar a época de férias dos servidores do juízo, cientificando o Tribunal de Justiça. 
 

QUESTÃO 40 

A respeito da Organização Judiciária do Estado de Goiás, é CORRETO afirmar: 

a) Compete às Câmaras Cíveis e Criminais processar e julgar os conflitos de competência entre juízes de 

direito do primeiro grau, bem como as suspeições.  

b) Compete ao Conselho Superior da Magistratura julgar as reclamações relativas à antiguidade dos 

Juízes de Direito e dos Juízes de Paz. 

c) O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é composto por 32 desembargadores. 

d) Compete ao Tribunal Pleno processar e julgar, originariamente, as ações diretas de 

inconstitucionalidade de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição Estadual, 

e os pedidos cautelares nelas formulados. 
 

QUESTÃO 41 
 

Considera-se domicílio da pessoa natural o lugar em que ela 

a) for encontrada, ainda que possua apenas uma residência. 

b) exerce as suas atividades profissionais.  

c) estabelece a sua residência com ânimo definitivo. 

d) estabelece a sua residência. 
 

QUESTÃO 42 
 

A impugnação do direito à assistência judiciária obedece às seguintes regras: 

a) Será feita em autos apartados e suspende o curso do processo.  

b) Será feita em autos apartados e não suspende o curso do processo. 

c) Será feita dentro do próprio processo, suspendendo o seu curso. 

d) Será feita dentro do próprio processo, sem suspender o seu curso. 
 

QUESTÃO 43 
 

O casamento válido se dissolve 

a) pela morte de um dos cônjuges; pelo divórcio; pela separação judicial. 

b) pela morte de um dos cônjuges; pelo divórcio; pela anulação do casamento. 

c) pela morte de um dos cônjuges; pelo divórcio; pela nulidade ou anulação do casamento. 

d) pela morte de um dos cônjuges; pelo divórcio.  
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QUESTÃO 44 
 

Sobre prazos processuais, é CORRETO afirmar: 
 

a) O juiz proferirá os despachos de expediente no prazo de dois dias e as decisões, no prazo de dez dias. 

b) Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de vinte e quatro horas e executar os 
atos processuais no prazo de setenta e duas horas. 

c) Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de dez dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. 

d) Computar-se-á em dobro o prazo para contestar e em quádruplo para recorrer quando a parte  for a 

Fazenda Pública ou o Ministério Público. 
 

QUESTÃO 45 
 

A citação será feita pelo Correio, para qualquer comarca do país, EXCETO: 

a) Quando for ré pessoa incapaz; quando for ré pessoa física; quando for ré pessoa de direito público; 

quando o autor a requerer de outra forma.  

b) Nas ações de estado; quando for ré pessoa incapaz; quando for ré pessoa de direito público; nos 

processos cautelares; quando o autor a requerer de outra forma. 

c) Nas ações de estado; quando for ré pessoa incapaz; quando for ré pessoa de direito público; nos 

processos de execução. 

d) Nas ações de estado; quando for ré pessoa incapaz; quando for ré pessoa de direito público; nos 

processos de execução; nos processos cautelares. 
 

QUESTÃO 46 
 

O prazo para a interposição do recurso, contar-se-á da data:  
 

a) Da leitura da sentença em audiência; da publicação, quando a sentença não for proferida em audiência; 

da publicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial. 

b) Da leitura da sentença em audiência; da intimação às partes, quando a sentença não for proferida em 

audiência; da publicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial. 

c) Da publicação da sentença; da intimação às partes, quando a sentença não for proferida em audiência; 

da publicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial. 

d) Da leitura da sentença em audiência; da int imação às partes, quando a sentença não for proferida em 

audiência; da intimação do dispositivo do acórdão. 
 
 

QUESTÃO 47 

A respeito da denúncia, é INCORRETO afirmar: 

a) Se a denúncia não preenche os requisitos formais do art. 41 do CPP, será caso de não-recebimento; 

não concorrendo as condições da ação previstas no art. 43 do CPP, a denúncia será rejeitada. 

b) A errônea capitulação do crime na denúncia não acarreta sua inépcia.  

c) No processo do rito ordinário, podem ser arroladas até oito testemunhas. 

d) A denúncia deve ser rejeitada de plano pelo juiz quando não houver a precisa qualificação do indiciado, 

ainda que os autos contenham os elementos que possibilitem a sua identificação. 
 

QUESTÃO 48 

A respeito da instrução criminal, é CORRETO afirmar: 

a) Verificada a impossibilidade de oitiva de testemunha arrolada, o juiz deve ouvir o sujeito processual para 

que, se quiser, indique uma substituta.  

b) Citado o acusado, inicia-se a fase postulatória do processo, com a realização do interrogatório e dos 

atos subseqüentes. 

c) O juiz poderá dispensar a oitiva de testemunhas regularmente arroladas, à revelia do Ministério Público 

e da defesa, por entender que em nada contribuirão para a descoberta da verdade real. 

d) A falta de requisição de réu preso para a audiência não causa a nulidade do processo. 
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QUESTÃO 49 

A respeito do agravo em execução, é CORRETO afirmar: 

a) Conforme prevê o artigo 581 do CPP, caberá recurso de agravo em execução das decisões proferidas pelo 

juiz. 

b) Além dos efeitos devolutivo e regressivo do recurso de agravo em execução, provoca este, em todas as 

hipóteses, o efeito suspensivo, ou seja, de não se executar a decisão impugnada até seu julgamento.  

c) O recurso de agravo em execução adota as mesmas regras para o processamento das hipóteses de recurso 

em sentido estrito.  

d) Com a resposta do agravado, o Juiz poderá reformar ou sustentar sua decisão. Uma vez reformada a 

decisão, o agravado não poderá recorrer da nova decisão. 
 

QUESTÃO 50 

A respeito da prisão, é INCORRETO afirmar: 

a) Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do 

preso. 

b) Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado obstará a prisão.  

c) A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. 

d) Se o autor da infração, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor 

poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local que, 

depois de lavrado o auto de flagrante, providenciará a remoção do preso.  

 

 
 

PROVA DISCURSIVA 
 
 

QUESTÃO 1 

Discorra, em no máximo 20 linhas, sobre os princípios informadores do processo civil. 
 

QUESTÃO 2 

Descreva, em no máximo 20 linhas, as fases e finalidades da audiência de instrução e julgamento. 

 

QUESTÃO 3 

Discorra fundamentadamente, em no máximo 15 linhas, acerca da ação penal privada subsidiária.  

 

QUESTÃO 4 

Discorra fundamentadamente, em no máximo 25 linhas, acerca do princípio da fungibilidade recursal e das hipóteses de 

sua não aplicabilidade.   
 

QUESTÃO 5 
 

“A” deve R$ 100.000,00 (cem mil reais) para “B”. Ajuizada execução na Comarca de Goiânia, o juiz “X” da vara 

“Y” recebeu o pedido e determinou a citação. Considerando os dados fornecidos, elabore um mandado de 
citação em processo de execução por quantia certa contra devedor solvent e. 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS 
 
 

Questão Alternativas 
1 a b c d 
2 a b c d 
3 a b c d 
4 a b c d 
5 a b c d 
6 a b c d 
7 a b c d 
8 a b c d 
9 a b c d 

10 a b c d 
11 a b c d 
12 a b c d 
13 a b c d 
14 a b c d 
15 a b c d 
16 a b c d 
17 a b c d 
18 a b c d 
19 a b c d 
20 a b c d 
21 a b c d 
22 a b c d 
23 a b c d 
24 a b c d 
25 a b c d 
26 a b c d 
27 a b c d 
28 a b c d 
29 a b c d 
30 a b c d 
31 a b c d 
32 a b c d 
33 a b c d 
34 a b c d 
35 a b c d 
36 a b c d 
37 a b c d 
38 a b c d 
39 a b c d 
40 a b c d 
41 a b c d 
42 a b c d 
43 a b c d 
44 a b c d 
45 a b c d 
46 a b c d 
47 a b c d 
48 a b c d 
49 a b c d 
50 a b c d 
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