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Instrução: As questões de números 01 a 11 referem-se ao texto abaixo. 

Fundamental para o progresso humano, a criatividade tem contribuído com rupturas e transformações nas mais 

diversas áreas do conhecimento e, por essa razão, é um fenômeno que sempre instigou a curiosidade de filósofos, pen-

sadores e cientistas. Essencialmente, a criatividade pode ser definida como a capacidade de gerar idéias e compor-

tamentos que são surpreendentes, relevantes e úteis em um dado momento.  

O potencial criativo é inerente ao ser humano. No entanto, sua manifestação varia de pessoa para pessoa, pois a 

personalidade de cada um desempenha um papel essencial. "Estudos revelam que as pessoas criativas apresentam 

características em comum", diz a psicóloga Eunice Soriano de Alencar, da Universidade Católica de Brasília, .......... há 

três décadas estuda o tema. Os traços pessoais relevantes são mais ou menos parecidos – a criatividade geralmente 

está associada à independência de pensamento, à persistência, à curiosidade, à ousadia e ao inconformismo, entre 

outros fatores. "Além disso, os criativos apresentam uma motivação intrínseca para a realização de suas tarefas e 

sentem um prazer imenso em fazer o que estão fazendo", afirma ela. "São pessoas com um amplo conhecimento e 

domínio da técnica e que não se restringem à sua área de atuação." Os criativos partilham também de um rol de 

habilidades chamadas cognitivas: fluência de idéias, flexibilidade – ou seja, capacidade de aceitar conceitos novos –, 

originalidade e atenção aos detalhes. 

A melhor maneira de livrar-se dos bloqueios à criatividade é buscar ambientes estimulantes, onde seja possível se 

expressar livremente e testar diferentes meios e perspectivas. O ócio também é fundamental. "Infelizmente nossa 

sociedade, ao mesmo tempo que valoriza a criatividade como um atributo necessário, privilegia os conformistas, es-

timula a memorização, a resposta única, os resultados mensuráveis e o excesso de regras", adverte a psicóloga So-

lange Wechsler. O indivíduo criativo tem, diante de si, duas opções: seguir a multidão – e repetir conceitos – ou trilhar 

um rumo completamente diferente, muitas vezes na direção oposta. Não surpreende, então, que, conforme se pode 

notar em relatos de artistas e cientistas, os criadores sintam que têm uma missão .......... cumprir. "A coisa mais im-

portante é criar", dizia Picasso. "Nada mais importa, a criação é tudo."  

(Adaptado de Como nascem as idéias. Superinteressante, novembro de 2002)

01. Assinale a alternativa que preenche correta e respec-
tivamente as lacunas das linhas 07, 08 e 21. 

(A) que  –  há  –  à 
(B) que  –  a  –  a  
(C) de que  –  há  –  a 
(D) de que  –  a  –  à  
(E) de que  –  a  –  a  

02. Sobre o emprego de recursos de coesão no texto, con-
sidere as assertivas abaixo. 

I   - Por essa razão (linha 02) é uma expressão que 
retoma o conteúdo do que vinha sendo expresso. 

II  - No segundo parágrafo, as pessoas criativas e os
criativos são formas de referir o mesmo tipo de 
pessoa. 

III - O uso de também (linha 12) chama a atenção para 
o fato de que o texto já mencionara antes algu-
mas características partilhadas pelos criativos. 

Quais são corretas? 

(A) Apenas I 
(B) Apenas II 
(C) Apenas III 
(D) Apenas I e III 
(E) I, II e III 

03. Os nexos No entanto (linha 05) e então (linha 20) po-
deriam ser substituídos sem acarretar mudança no sig-
nificado das respectivas frases, por 

(A) Portanto e porém. 
(B) Por conseguinte e entretanto. 
(C) Contudo e portanto. 
(D) Diante disso e pois. 
(E) Entretanto e naquele momento. 

04. Analise as assertivas abaixo. 

I   - No texto, apresentam-se entre dois tipos de atitu-

des diante das coisas: uma conformista e outra 

criativa.

II  - No segundo parágrafo do texto, o potencial para a 

criação, inerente ao ser humano, garante inega-

velmente os comportamentos criativos. 

III - A sociedade transmite mensagens ambíguas na 

medida em que ao mesmo tempo valoriza a criati-

vidade e a memorização e a obediência a regras. 

Quais são corretas? 

(A) Apenas I 

(B) Apenas II 

(C) Apenas III 

(D) Apenas I e III 

(E) I, II e III 

05. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos adequa-

dos para as palavras instigou (linha 02), intrínseca

(linha 10) e ócio (linha 16), respectivamente. 

(A) subverteu  –  inerente  –  exercício 

(B) desafiou  –  inerente  –  lazer  

(C) desafiou  –  elevada  –  descanso 

(D) desafiou  –  elevada  –  exercício 

(E) subverteu  –  elevada  –  descanso  
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06. Considere as seguintes possibilidades de reordenação 

de segmentos do texto. 

I   - Deslocamento de essencialmente (linha 03) para 

imediatamente depois de gerar (linha 03). 

II  - Deslocamento de imenso (linha 11) para imedia-

tamente antes de prazer (linha 11). 

III - Deslocamento de também (linha 12) para ime-

diatamente antes de partilham (linha 12). 

Quais delas acarretariam mudança no significado das 

respectivas frases? 

(A) Apenas I 

(B) Apenas II 

(C) Apenas III 

(D) Apenas I e III 

(E) I, II e III 

07. Considere as reformulações da oração que começa 

com pois (linha 05) propostas abaixo. 

I   -  pois um papel essencial é desempenhado pela 

personalidade de cada um. 

II  -  pois cada um desempenha um papel essencial 

pela sua personalidade. 

III -  visto que a personalidade de cada um é essencial 

a um papel. 

Quais delas mantêm o significado da oração original do 

texto? 

(A) Apenas I 

(B) Apenas II 

(C) Apenas III 

(D) Apenas I e II 

(E) I, II e III 

08. Assinale a alternativa em que se apresenta uma pos-

sível mudança no texto que alteraria as condições para 

o emprego do sinal de crase. 

(A) Substituição da palavra associada (linha 09) por 

ligada

(B) Inclusão do advérbio estritamente depois de res-

tringem (linha 12) 

(C) Substituição de bloqueios (linha 15) por obstá-

culos

(D) Inclusão do adjetivo prejudiciais depois de blo-

queios (linha 15) 

(E) Substituição de valoriza (linha 17) por dá valor

09. Quando as palavras são formadas a partir de uma 

mesma raiz, dizemos que elas pertencem a uma mes-

ma família. Considere, nesse sentido, os seguintes gru-

pos de palavras empregadas no texto. 

I   - criatividade (linha 01), criativo (linha 05) e criar

(linha 22) 

II  - independência (linha 09) e persistência (linha 09) 

III - inconformismo (linha 09) e conformistas (linha 

17)

Quais deles contêm palavras que pertencem a uma 

mesma família? 

(A) Apenas I 

(B) Apenas II 

(C) Apenas III 

(D) Apenas I e III 

(E) I, II e III 

10. Caso a palavra criativos (linha 10) fosse substituída 

por pessoa criativa, quantas outras palavras, na mes-

ma frase, deveriam sofrer ajuste obrigatório para fins 

de concordância? 

(A) Uma 

(B) Duas 

(C) Três 

(D) Quatro 

(E) Cinco  

11. Considere as assertivas abaixo, relativas ao emprego 

de acento gráfico. 

I   - A mesma regra de acentuação determina o em-

prego do acento gráfico nas palavras contribuído

(linha 01) e única (linha 18). 

II  - As palavras úteis (linha 04) e mensuráveis (linha 

18) também recebem acento gráfico em sua for-

ma singular. 

III - A mesma regra de acentuação exige o emprego 

do acento gráfico nas palavras áreas (linha 02) e 

idéias (linha 03). 

Quais são corretas? 

(A) Apenas I 

(B) Apenas II 

(C) Apenas III 

(D) Apenas I e II 

(E) I, II e III 
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Instrução: As questões de números 12 a 24 referem-se ao texto abaixo. 

O longo braço da lei está cada vez mais curto. Para cima, esbarra nas filigranas jurídicas que blindam os crimi-

nosos de colarinho branco; para baixo, é barrado por outros argumentos: os .......... AR-15 ou HK-47 usados pelos trafi-

cantes. Nas imensas áreas de favela que a exclusão social plantou no coração do Rio de Janeiro, onde a polícia só 

entra fortemente armada, e em ocasiões especiais, funcionários desarmados da administração pública .......... proble-

mas e correm riscos para cumprir suas tarefas, como aconteceu com o oficial de justiça Edison Pacheco de Castro, da 

24a Vara Cível do Rio de Janeiro. 

Ao assinar uma certidão de seis linhas – transcrita abaixo conforme o original –, Edison compôs um retrato tra-

gicômico das dificuldades encontradas por servidores da lei em territórios marginais, encravados nas zonas sul, norte, 

oeste e subúrbios da cidade. 

“Certifico que, escoltado por dez policiais militares em duas Patamos de nos 52-0218 e 52-0283 da Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro, que usavam coletes à prova de bala e estavam preocupados com a minha inadequada 

camisa de algodão, entrei na favela Baixa do Sapateiro, a mais perigosa das favelas do Complexo da Maré, e, na Rua 

Meireles, no 44 – casa 06, DEIXEI DE CITAR Mauro de Macena Silva, pois fui informado pelo pai, Miguel Arcando da 

Silva, de que o mesmo sai pela madrugada para o serviço e seu retorno é incerto. Agradecendo a Deus por escapar 

vivo e aos policiais também, certifico que o referido é verdade e dou fé.” 

A certidão é datada de 6 de junho passado. Naquele dia, Edison, escoltado pelos policiais de duas Patrulhas Táti-

cas Móveis (Patamos), fez uma arriscada maratona de citações judiciais no Complexo da Maré, enfiando-se também 

pelas vielas de três outras favelas: Nova Holanda, Nova Brasília e Arará. 

A maior parte dos 35 anos de serviço de Edison foi passada no cumprimento do ritual de entrega de contrafés: as 

antipáticas intimações judiciais. Carioca do bairro Maracanã, 59 anos, Edison aguarda apenas a rapaziada do INSS 

acabar com a greve para dar entrada na sua contagem de tempo de aposentadoria. Foi nesses dias finais de trabalho 

que ele escreveu a certidão que deixou marcada sua passagem pelo Foro do Rio. A seguir, Edison explica como e 

.......... decidiu deixar de lado o rigor técnico na certidão em que registra a incursão feita por dever de ofício, na favela 

Baixa do Sapateiro: 

“Depois me surgiu a idéia de fazer uma coisa diferente, especial. Foi uma maneira humorada, respeitosa e ver-

dadeira de mostrar como a coisa anda e que há muito risco na profissão do oficial de justiça. Eu podia ter feito uma 

certidão com termos técnicos. Mas seria apenas mais uma. Eu vou me aposentar. Vou para o Mato Grosso do Sul e 

ninguém mais vai ouvir falar de mim. Por isso eu queria pedir às pessoas que estiverem lendo esta reportagem que, se 

puderem, conversem com os amigos para que nunca pensem mal do oficial de justiça. Eu notifico e dou ao acusado o 

direito de ir se defender. E isso tanto vale para o empresário como para o traficante. Oficial de justiça não é polícia, não 

é marrento, não é nada. Ele apenas cumpre o que o juiz determina. Isto é verdade e dou fé.” 

(Adaptado de Crônica. Carta Capital, agosto de 2003) 

12.  Assinale a alternativa que preenche correta e respec-

tivamente as lacunas das linhas 02, 04 e 23. 

(A) fuzis  –  tem  –  porque   
(B) fuzis  –  tem  –  porque 
(C) fuzis  –  tem  –  por que 
(D) fuzis  –  tem  –  por que 
(E) fuzis  –  tem  –  por que 

13.  Em relação à frase introdutória do texto, é incorreto
afirmar que o autor 

(A) cometeu um erro gramatical na sua redação, para 
obter um efeito de coloquialismo. 

(B) se valeu, em sua redação, de uma linguagem me-
tafórica.

(C) utilizou, em sua redação, dois adjetivos de senti-
dos opostos, para efeitos de estilo. 

(D) faz referência, nela, a um processo e não a um fa-
to acabado. 

(E) apresenta, nela, uma afirmação que será explici-
tada na frase que segue. 

14.  Assinale a alternativa que completa adequadamente as 

lacunas da assertiva abaixo. 

O caráter inusitado da certidão citada no texto advém 

.........., o que retirou da mesma .......... . 

(A)  da inclusão de dados imprescindíveis a documen-

tos oficiais  –  a neutralidade própria desse tipo de 

texto  

(B)  do extremo risco da tarefa que ali está descrita  –

a fidedignidade desejável 

(C)  da inclusão de detalhes e observações de cunho 

pessoal  –  a frieza comum nesse tipo de texto 

(D)  do extremo risco da tarefa que ali está descrita  –

a impessoalidade própria desse tipo de texto  

(E)  da inclusão de detalhes e observações de cunho 

pessoal  –  a fidedignidade desejável 
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15.  No último parágrafo do texto, Edison Pacheco de Cas-
tro enfatiza 

(A) a isenção dos oficiais de justiça no cumprimento 
do seu dever. 

(B) a responsabilidade do oficial de justiça pelo con-
teúdo das notificações que entrega. 

(C) a necessidade de transformar as certidões em 
documentos mais humanos e menos técnicos. 

(D) a conveniência de que, ao se aposentarem, os 
oficiais de justiça se retirem da cidade onde traba-
lharam. 

(E) o fato de que toda a população tem uma concep-
ção adequada das atribuições do cargo de oficial 
de justiça. 

16.  O sufixo presente na palavra marginais (linha 08) tam-
bém ocorre em adjetivos derivados dos substantivos 
abaixo, à exceção de

(A) lei (linha 01). 
(B) ocasiões (linha 04). 
(C) territórios (linha 08). 
(D) rigor (linha 23). 
(E) empresário (linha 30). 

17.  Dentre as ocorrências de de ou suas combinações 
com artigos no texto, assinale aquela que não se deve 
à exigência de um substantivo. 

(A) das (linha 08) 
(B) do (linha 19) 
(C) de (última ocorrência na linha 19) 
(D) de (linha 25) 
(E) de (linha 28)  

18.  Considere as sugestões de substituição de alguns pro-
nomes relativos do texto propostas abaixo. 

I   - Substituição de onde (linha 03) por nas quais
II  - Substituição de que (linha 11) por a qual
III - Substituição de que (segunda ocorrência na linha 

22) por em que

Quais delas mantêm a correção gramatical do texto? 

(A) Apenas I 
(B) Apenas III 
(C) Apenas I e III 
(D) Apenas II e III 
(E) I, II e III 

Instrução:  As alternativas abaixo devem ser usadas para 
responder às questões de números 19 e 20.

(A) Assinalar um segmento intercalado. 
(B) Separar orações adjetivas explicativas. 
(C) Separar orações coordenadas assindéticas. 
(D) Separar orações subordinadas adverbiais. 
(E)  Assinalar o deslocamento de adjunto adverbial.

19.  Assinale a alternativa que contém o motivo do emprego 

das vírgulas nas linhas 30 e 31. 

20.  Assinale a alternativa que contém o motivo do emprego 

da vírgula na linha 11.  

21.  O agente da passiva é um termo da oração introduzido 

pelas preposições por ou de, o qual expressa o agente 

da ação verbal indicada por um particípio passado. A 

partir desse conceito e analisando os contextos de 

ocorrência dos segmentos abaixo, assinale aquele que 

não constitui um agente da passiva. 

(A) por outros argumentos (linha 02) 

(B) por servidores da lei (linha 08) 

(C) por dez policiais militares (linha 10) 

(D) pelo pai (linha 13) 

(E) por dever de ofício (linha 23) 

22.  As palavras esbarra, filigranas e blindam (linha 01), 

no contexto em que aparecem, têm o significado de  

(A)  deter-se,  minúcias  e  resguardar. 

(B) fundamentar-se,  requisitos  e  enriquecer. 

(C) justificar-se,  requisitos  e  resguardar. 

(D) locupletar-se,  detalhes  e  resguardar. 

(E) deparar-se,  exigências  e  enriquecer. 

23.  Qual das ocorrências de ponto-final abaixo citadas po-

deria ser substituída por uma ocorrência de vírgula, 

com o conseqüente ajuste de maiúsculas, sem incorrer 

em erro de pontuação? 

(A) O ponto-final da linha 01 

(B) O ponto-final da linha 14 

(C) O ponto-final da linha 16 

(D) O ponto-final da linha 21 

(E) O primeiro ponto-final da linha 27 

24. Assinale a alternativa que contém apenas formas ver-

bais que, segundo seu emprego no texto, designam 

ações habituais ou contínuas. 

(A) é barrado (linha 02)  compôs (linha 07)  

(B) aconteceu (linha 05) anda (linha 26) 

(C) entrei (linha 12)  sai (linha 14) 

(D) fez (linha 17)  notifico (linha 29) 

(E) aguarda (linha 20)  cumpre (linha 31)  
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25. Segundo a Constituição da República Federativa do 

Brasil, assinale a assertiva correta sobre direitos e de-

veres individuais e coletivos. 

(A) Aos estrangeiros residentes no Brasil não é ga-

rantida a inviolabilidade do direito à igualdade. 

(B) Assegura-se aos presos o respeito à integridade 

física e moral, embora não tenham eles direito à 

identificação dos responsáveis por sua prisão. 

(C) O sigilo das comunicações telefônicas é invio-

lável, salvo em caso de ordem emanada do Poder 

Executivo, independentemente de autorização ju-

dicial. 

(D) Aos litigantes, em processo judicial ou administra-

tivo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e re-

cursos a ela inerentes. 

(E) O direito de petição aos poderes públicos e a 

obtenção de certidões em repartições públicas, 

para defender direitos, dependerão do pagamento 

de taxas. 

26. Conforme a Constituição da República Federativa do 

Brasil, sendo extinto o cargo que ocupava, o servidor 

público estável 

(A) ficará em disponibilidade, com remuneração pro-

porcional ao desempenho avaliado, periodica-

mente, durante o exercício do cargo extinto, até 

seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

(B) será aposentado, compulsoriamente, com proven-

tos proporcionais ao tempo de serviço. 

(C) ficará em disponibilidade, sem direito a remune-

ração de qualquer espécie, até seu adequado 

aproveitamento em outro cargo. 

(D) ficará em disponibilidade, com remuneração in-

tegral, aguardando a criação de um cargo equiva-

lente ao que até então ocupava.  

(E) ficará em disponibilidade, com remuneração pro-

porcional ao tempo de serviço, até seu adequado 

aproveitamento em outro cargo. 

27. Se um oficial de justiça do Poder Judiciário do Estado 

do Rio Grande do Sul ausentar-se do serviço pelo pe-

ríodo de 40 (quarenta) dias consecutivos, sem qual-

quer justificativa e sem licença da autoridade compe-

tente, estará sujeito à pena de 

(A) suspensão, aplicada pelo Corregedor-Geral.  

(B) suspensão, aplicada pelo Conselho da Magistratura.  

(C) suspensão, aplicada pelo Juiz Titular da Vara ou 

seu substituto legal. 

(D) demissão, aplicada pelo Corregedor-Geral.  

(E) demissão, aplicada pelo Conselho da Magistratura. 

28. O devedor, devidamente citado, efetuou o pagamento 
de valores relativos à execução de título extrajudicial 
diretamente ao oficial de justiça. Deixando o oficial de 
justiça de, imediatamente, recolher as importâncias re-
cebidas ao cartório em que tramita o feito e de certificar 
o fato, estará sujeito, segundo a Consolidação Norma-
tiva Judicial da Corregedoria-Geral da Justiça do Es-
tado do Rio Grande do Sul, à penalidade de

(A) suspensão, ou de demissão em caso de reinci-
dência. 

(B) suspensão, ou de remoção de ofício em caso de 
reincidência. 

(C) multa, ou de suspensão em caso de reincidência. 
(D) multa, ou de demissão em caso de reincidência. 
(E) remoção de ofício, ou de demissão em caso de 

reincidência.  

29. Considere as assertivas abaixo sobre a Central de 
Mandados. 

I   - A Central de Mandados fornecerá aos oficiais de 
justiça, semestralmente, relatórios dos mandados 
não cumpridos no prazo.  

II  - A Central de Mandados receberá em carga os 
mandados, sempre encaminhados pelo juiz de di-
reito diretor do foro, e os encaminhará aos oficiais 
de justiça designados pelo chefe da Central, inde-
pendentemente dos critérios de zoneamento. 

III - Recebidos os mandados devolvidos pelos oficiais 
de justiça, a Central de Mandados deverá proce-
der à entrega dos mesmos aos cartórios de ori-
gem, sob protocolo. 

IV - Para efeitos da distribuição dos mandados, os ofi-
ciais de justiça ficarão lotados junto às varas e se-
rão designados pelo chefe da Central de Manda-
dos, independentemente da zona territorial. 

Quais são corretas segundo a Consolidação Normativa 
Judicial da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul? 

(A) Apenas II 
(B) Apenas III 
(C) Apenas I e III 
(D) Apenas II e IV 
(E) I, II, III e IV 

30. Nas comarcas do Estado do Rio Grande do Sul onde 
houver Central de Mandados, as despesas de condu-
ção do oficial de justiça serão antecipadas mediante 
depósito bancário em 

(A) conta da Central, que deverá, cumprido o man-
dado, liberar ao oficial de justiça a respectiva guia 
para ressarcimento das despesas. 

(B) conta pessoal do oficial de justiça, que deverá, 
cumprido o mandado, prestar contas por escrito 
ao juiz da vara. 

(C) conta pessoal do oficial de justiça, que deverá, 
cumprido o mandado, prestar contas por escrito 
ao chefe da Central. 

(D) conta pessoal do oficial de justiça, que deverá, 
cumprido o mandado, prestar contas por escrito 
ao escrivão. 

(E) conta pessoal do juiz de direito diretor do foro, 
que deverá, cumprido o mandado, liberar ao ofi-
cial de justiça a respectiva guia para ressarcimen-
to das despesas. 
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31.  Sobre as atribuições do oficial de proteção da infância 

e da juventude, considere as assertivas abaixo. 

I   - Compete-lhe vigiar, por ordem judicial, crianças e 

adolescentes que lhe forem indicados. 

II  - Compete-lhe fiscalizar, de ofício, as condições e 

os lugares onde adolescentes estejam realizando 

trabalho profissional. 

III - Compete-lhe recolher e conduzir crianças e ado-

lescentes, por ordem do juiz ou do órgão do Mi-

nistério Público, para cumprimento de medidas 

restritivas de liberdade.  

Quais são corretas? 

(A)  Apenas I 

(B)  Apenas I e II 

(C)  Apenas I e III 

(D)  Apenas II e III 

(E)  I, II e III 

32. Na hipótese de impedimento eventual, o oficial de pro-
teção da infância e da juventude será substituído 

(A) por um oficial de justiça, segundo designação do 
escrivão, e, não sendo isso possível, por oficial de 
justiça ad hoc, mediante portaria de designação. 

(B) por outro oficial de proteção da infância e da ju-
ventude e, na ausência deste, por oficial de jus-
tiça ad hoc, mediante portaria de designação. 

(C) por outro oficial de proteção da infância e da ju-
ventude e, na ausência deste, por oficial de justiça 
requisitado de outra comarca pelo diretor do foro. 

(D) por outro oficial de proteção da infância e da ju-
ventude e, na ausência deste, por oficial de jus-
tiça da comarca. 

(E) por um oficial de justiça e, na ausência deste, por 
oficial de justiça de outra comarca ou por oficial 
de justiça ad hoc, mediante portaria de designa-
ção, conforme decisão do diretor do foro. 

33. Consideram-se incapazes, relativamente a certos atos, 

ou à maneira de os exercer, 

(A) os menores impúberes e os emancipados. 
(B) os maiores de 70 (setenta) anos. 
(C) os excepcionais, sem desenvolvimento mental 

completo.
(D) as mulheres casadas e os pródigos. 
(E) os estrangeiros. 

34. São bens imóveis, para os efeitos legais, 

(A) os direitos reais sobre quaisquer objetos. 

(B) o direito real de hipoteca e as ações que o asse-

guram.

(C) as energias que tenham valor econômico. 

(D) os direitos pessoais de caráter patrimonial. 

(E) o direito real de penhor e as ações que o assegu-

ram.

35.  Os atos de comunicação nos processos cíveis devem 
ser realizados através de oficial de justiça em determi-
nadas situações. Considere as abaixo listadas. 

I   - Quando a comunicação pela via postal for devol-
vida por impossibilidade de entrega ao destinatá-
rio, ou este não tenha endereço certo, ou seu do-
micílio não for atendido por serviço postal. 

II  - Quando houver determinação do juiz, de ofício ou 
a requerimento da parte, ou quando o ato estiver 
sendo praticado em carta de ordem ou carta pre-
catória.

III - Quando a testemunha deixar de comparecer ao 
ato para o qual foi intimada. 

Quais delas estão previstas na legislação? 

(A)  Apenas I 
(B)  Apenas I e II 
(C)  Apenas I e III 
(D)  Apenas II e III 
(E)  I, II e III 

36.  O mandado de citação cumprido validamente por oficial 
de justiça, porém ordenado por juiz incompetente para 
processar o feito, produzirá os seguintes efeitos: 

(A)  prevenção do juízo, interrupção da prescrição e 
constituição em mora do devedor citado. 

(B)  prevenção do juízo, litigiosidade da coisa deman-
dada e litispendência. 

(C)  constituição em mora do devedor citado e sus-
pensão da prescrição. 

(D)  interrupção da prescrição e constituição em mora 
do devedor citado.  

(E)  litispendência e prevenção do juízo. 

37. Considere as assertivas abaixo sobre a penhora. 

I   - Quando recair em crédito do devedor, representa-
do por letra de câmbio, nota promissória, duplica-
ta, cheque ou outros títulos, a penhora será feita 
com a apreensão do documento, esteja ou não 
em poder do devedor. 

II  - Recaindo a penhora sobre bem imóvel, será in-
timado também o cônjuge do devedor. 

III - Realizada a penhora, o oficial de justiça intimará o 
devedor do prazo para, querendo, embargar a 
execução. 

IV - O bem imóvel urbano penhorado poderá ser de-
positado em poder do depositário judicial quando 
o credor não concordar em que o devedor fique 
como depositário. 

Quais são corretas? 

(A) Apenas I e II 
(B)  Apenas I e III  
(C)  Apenas I, III e IV  
(D)  Apenas II, III e IV 
(E)  I, II, III e IV 
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38. A citação cível poderá ser feita por via postal  

(A) nas ações de alimentos. 

(B) nas ações de estado. 

(C) quando o réu for pessoa incapaz. 

(D) quando o réu for pessoa de direito público. 

(E) nos processos de execução.  

39. Considere as assertivas abaixo, relacionadas com os 

procedimentos nas ações afetas aos Juizados Espe-

ciais Cíveis. 

I   - Os processos orientam-se pelos critérios da ora-

lidade, simplicidade, informalidade, economia pro-

cessual e celeridade, não se realizando citação 

por edital. 

II  - O comparecimento espontâneo supre a falta ou a 

nulidade da citação, e dos atos praticados na au-

diência ficam desde logo cientes as partes, inde-

pendentemente de intimação. 

III - A citação pode ser realizada por oficial de justiça, 

independentemente de mandado, sempre que for 

do interesse do autor. 

Quais são corretas? 

(A)  Apenas I 

(B)  Apenas I e II 

(C)  Apenas I e III 

(D)  Apenas II e III 

(E)  I, II e III 

Instrução:  As alternativas abaixo devem ser usadas para 

responder às questões de números 40 e 41.

(A) Peculato  

(B) Peculato mediante erro de outrem 

(C) Concussão 

(D) Corrupção passiva 

(E) Condescendência criminosa 

40. Munido de mandado de busca e apreensão de um lote 

de esmeraldas, um oficial de justiça teve acesso ao 

cofre da joalheria onde estavam depositadas as pedras 

preciosas. Aproveitando-se da desatenção do joalheiro, 

subtraiu 3 (três) pedras e colocou-as no bolso da ja-

queta que trajava. Depois, tomou posse das demais 

pedras, realizou regularmente a apreensão e afastou-

se do local. Transcorridos 5 (cinco) dias, o oficial de 

justiça vendeu o trio de esmeraldas subtraído para um 

conhecido receptador de jóias da região e comprou um 

veículo importado.  

Assinale a alternativa que indica como está tipificada a 

conduta desse oficial de justiça. 

41. Numa segunda-feira, munido de um mandado de inti-
mação de sentença criminal condenatória, o oficial de 
justiça intimou o réu, o qual se encontrava acompa-
nhado por seu defensor. Na ocasião, o advogado pediu 
ao oficial de justiça que, para lhe “quebrar um galho”, 
datasse o ato intimatório para a segunda-feira da se-
mana seguinte, alegando exigüidade do prazo recursal 
e seus múltiplos compromissos advocatícios naquele pe-
ríodo. Diante da dúvida esboçada, o aliciante prometeu, 
em troca, empregar o filho caçula do oficial de justiça 
em seu escritório. Por tratar-se de um conhecido e pres-
tigiado causídico da região e por estar o filho desem-
pregado, o oficial de justiça aceitou a promessa da 
vantagem oferecida e alterou a data da intimação. 
Assinale a alternativa que indica como está tipificada a 
conduta do oficial de justiça. 

42.  Acerca dos crimes praticados por funcionário público 
contra a administração em geral, considere as asserti-
vas abaixo. 

I   - O oficial de justiça que leva habitualmente os 
filhos à escola e o cônjuge ao shopping center em
veículo oficial que lhe foi confiado pela adminis-
tração pública para realização de diligências co-
mete o crime tipificado como abandono de função. 

II  - O oficial de justiça que revela para terceiros, em 
prejuízo da vida privada das partes, o conteúdo 
de petição inicial anexa a mandado de citação de 
ação que tramita sob segredo de justiça, fica su-
jeito às penas do delito tipificado como violação 
de sigilo funcional, se o fato não constituir crime 
mais grave. 

III - O oficial de justiça que, no cumprimento de man-
dado de busca e apreensão, emprega meio vexa-
tório ou gravoso que a lei não autoriza, comete o 
crime tipificado como excesso de exação. 

Quais são corretas? 

(A)  Apenas I 
(B)  Apenas II 
(C)  Apenas I e II 
(D)  Apenas II e III 
(E)  I, II e III 

43.  Sobre o crime de prevaricação, assinale a assertiva 
correta.

(A) Está configurado o crime quando o agente, sem 
qualquer objetivo pessoal, retarda ou deixa de pra-
ticar, por indolência, ato de ofício. 

(B) Está configurado o crime quando o agente, sem 
qualquer objetivo pessoal, retarda ou deixa de 
praticar, por mera negligência, ato de ofício. 

(C) Está configurado o crime quando o agente retarda 
ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, 
ou o pratica contra disposição expressa de lei, 
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

(D) Não pode ser sujeito ativo desse crime o funcio-
nário público ocupante de cargo em comissão.  

(E) O sujeito ativo desse crime é qualquer funcionário 
público, independentemente do cargo que ocupa; 
o sujeito passivo é só o particular atingido pela 
ação ou omissão; o bem jurídico tutelado pela nor-
ma é o ordenamento jurídico como um todo.  
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44.  Concluído o sorteio dos 21 (vinte e um) jurados, o juiz 

presidente do júri 

(A) mandará expedir, desde logo, edital de convoca-

ção do júri, dele constando o dia em que o mes-

mo se reunirá e o convite nominal aos jurados 

sorteados para comparecerem, sob as penas da lei. 

(B) determinará diligências restritas à intimação, por 

mandado, das testemunhas.  

(C) ordenará a intimação, por edital, somente dos ju-

rados, para comparecerem no dia do julgamento. 

(D) determinará as diligências necessárias para a inti-

mação dos jurados, dos réus e das testemunhas, 

nessa ordem. 

(E) determinará a intimação tão-somente do repre-

sentante do Ministério Público, do réu e de seu 

defensor. 

45. Os atos praticados pelo oficial de justiça na execução 

dos mandados em ações cíveis 

(A)  serão válidos somente se forem realizados na 

presença de 2 (duas) testemunhas. 

(B)  sempre demandarão a declaração de entrega da 

contrafé.

(C)  deverão constar de certidão, que pode ser lança-

da no verso do próprio mandado, consignando o 

ocorrido, o lugar, o dia e a hora. 

(D)  serão nulos se não for obtida a nota de ciente do 

destinatário. 

(E)  não poderão ser interrompidos se iniciados após 

as 20 (vinte) horas.  

46. Na execução de mandado de embargo de obra nova, o 

oficial de justiça lavrou auto circunstanciado, descre-

vendo o estado em que se encontrava a obra, e, ato 

contínuo,

(A) citou o proprietário para contestar, querendo, em 

15 (quinze) dias. 

(B) informou ao juiz para que autorizasse a ordem de 

arrombamento. 

(C) informou ao registro de imóveis para que proce-

desse ao registro do cumprimento do mandado.  

(D) procedeu à ordem de despejo do proprietário e o 

intimou para que demolisse a obra em 10 (dez) 

dias.

(E) intimou o construtor e os operários a que não con-

tinuassem a obra, sob pena de desobediência, e 

citou o proprietário para que, em 5 (cinco) dias, 

contestasse, querendo, a ação. 

47. Por ordem judicial, o oficial de proteção da infância e 
da juventude realizou diligência em local onde uma 
criança estaria sendo submetida a maus-tratos. Confir-
mada a ocorrência de violência e estando a criança 
sob a guarda dos pais, o oficial 

(A)  exortou os pais a que não voltassem a tratá-la 
com violência e devolveu o mandado, registrando 
na certidão as condições em que encontrou a 
criança. 

(B)  conduziu a criança e seus pais à presença do 
magistrado da infância e da juventude. 

(C)  lavrou auto de infração e devolveu o mandado 
para que o juiz decidisse sobre a conveniência de 
colocar a criança em família substituta. 

(D)  prendeu os pais em flagrante delito e providen-
ciou na colocação da criança em família substi-
tuta.

(E)  providenciou na destituição dos pais do poder fa-
miliar e incluiu a criança em programa de adoção. 

48. Em ação ordinária que tramita na Vara Judicial da Co-
marca de Sobradinho-RS, foi determinada pelo juiz de 
direito a intimação pessoal das partes, por oficial de 
justiça. Ao realizar as intimações, o auxiliar do juízo de-
ve fazer constar das certidões alguns requisitos. Consi-
dere os abaixo propostos. 

I   - O dia, a hora, o local e a descrição da pessoa in-
timada, esta identificada, se possível, com o número 
da carteira de identidade e o órgão expedidor. 

II  - A declaração da entrega da contrafé ou cópia de 
todo o teor do instrumento da notificação. 

III - A nota de ciente do intimado ou a certidão de que 
o interessado não a apôs no mandado.  

Quais deles as certidões das intimações devem efeti-
vamente conter? 

(A)  Apenas II 
(B)  Apenas III 
(C)  Apenas I e II  
(D)  Apenas II e III 
(E)  I, II e III 

49. Ao cumprir um mandado de penhora, o oficial de jus-
tiça, não encontrando bens do devedor em quantidade 
e qualidade suficientes para a garantia da execução, 

(A)  descreveu na certidão da diligência os bens que 
guarneciam a residência do devedor e devolveu o 
mandado ao cartório. 

(B)  penhorou os bens encontrados, pois eram os úni-
cos que o devedor possuía. 

(C)  realizou a constrição, por concluir que o produto 
da alienação dos bens seria aproximadamente o 
suficiente para o pagamento das custas e das 
despesas processuais. 

(D)  penhorou os bens encontrados, inclusive os que 
guarneciam a residência do devedor. 

(E)  certificou este fato e depositou o mandado em 
cartório, aguardando as instruções do juiz. 
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50. Ao citar o executado, por mandado, na Comarca de 
Porto Alegre-RS, o oficial de justiça verificou, por infor-
mações obtidas durante a diligência, que os bens pe-
nhoráveis, aptos a garantir a execução, eram móveis, 
porém não se encontravam naquela jurisdição, e sim 
em comarca contígua, de fácil acesso, na Região Me-
tropolitana. No prazo legal, o executado não pagou 
nem nomeou bens à penhora. Diante de tal circunstân-
cia, de forma acertada, o oficial de justiça 

(A)  penhorou os bens móveis do executado, aptos a 
garantir a execução. 

(B)  dirigiu-se à comarca vizinha, pois era de fácil 
acesso, e ali obteve ordem judicial para proceder 
à penhora de tantos bens quantos bastassem pa-
ra o pagamento do principal, juros, custas e hono-
rários advocatícios. 

(C)  deixou de realizar a penhora, certificando o ocorri-
do, com a informação sobre a situação dos bens 
penhoráveis do executado, e devolveu o manda-
do ao cartório, para que o exeqüente pudesse re-
querer a competente carta precatória para efetiva-
ção da penhora. 

(D)  procedeu ao arresto dos bens penhoráveis do exe-
cutado, aptos a garantir a execução, após obter 
ordem judicial na comarca que jurisdiciona o local 
onde se encontravam os bens. 

(E)  procedeu ao seqüestro dos bens penhoráveis do 
executado, aptos a garantir a execução, mesmo 
sem obter ordem judicial na comarca que jurisdi-
ciona o local onde se encontravam os bens. 

51. O oficial de justiça, ao receber para cumprimento um 
mandado de citação em ação cautelar inominada oriun-
do de Vara Cível do Foro Regional do Alto Petrópolis, 
Comarca de Porto Alegre-RS, verificou que o endereço 
indicado para a realização da diligência situa-se em 
comarca vizinha, na Região Metropolitana. O auxiliar 
do juízo, em face dessas circunstâncias, 

(A)  por estar impedido de atuar fora da jurisdição da 
Comarca de Porto Alegre, deverá certificar a im-
possibilidade de cumprimento do mandado e de-
volvê-lo ao cartório. 

(B)  poderá efetuar a diligência, pois não está impedi-
do de atuar nas comarcas contíguas, de fácil co-
municação, e nas que se situem na mesma região 
metropolitana. 

(C)  deverá cumprir, incontinente, a diligência, pois es-
te é o seu dever de ofício, sendo-lhe vedada qual-
quer discricionariedade na atuação. 

(D)  poderá contatar outro oficial de justiça atuante na 
comarca onde a diligência deve ser realizada e, 
havendo anuência, transferir-lhe o encargo, por 
termo lançado no próprio mandado. 

(E)  poderá cumprir o mandado, mas antes deverá 
solicitar autorização ao juiz de direito diretor do 
foro da comarca que jurisdiciona o endereço in-
dicado. 

52. A indicação do dia, mês, ano e lugar em que foi feita a 
diligência, os nomes do credor e do devedor, a descri-
ção dos bens com seus característicos e a nomeação 
de depositário dos bens são requisitos essenciais 

(A)  da certidão de busca e apreensão. 
(B)  do mandado de depósito. 
(C)  do termo de apreensão. 
(D)  do auto de penhora. 
(E)  do auto de arrematação. 

53. Em execução de título extrajudicial, ao efetuar a pe-
nhora sobre determinado bem, o oficial de justiça ve-
rificou que sobre este já incidiam múltiplas penhoras, 
realizadas anteriormente, em outros processos de exe-
cução da mesma espécie. Nessas circunstâncias, o ofi-
cial de justiça poderá  

(A) nomear depositário aquele que anteriormente assu-
miu o encargo, via de regra o que foi nomeado na 
primeira penhora, pois a possibilidade de múlti-
plas penhoras sobre o mesmo bem não significa 
autorização para a coexistência de mais de um 
depositário.  

(B) nomear outro depositário, que compartilhará o en-
cargo com os demais, sem distinção de ordem das 
penhoras.  

(C) nomear depositário diverso de outro anteriormen-
te nomeado, sendo possível um depositário para 
cada penhora, exercendo cada qual o encargo, de 
modo sucessivo, conforme a ordem das penhoras. 

(D) nomear depositário diverso de outro anteriormen-
te nomeado, o qual substituirá o depositário ante-
rior no cumprimento do encargo. 

(E) nomear o devedor como depositário, ainda que o 
encargo esteja sendo exercido por depositário ju-
dicial nomeado em penhora anterior. 

54. Quando encontrar dificuldade em cumprir mandado de 
citação cível de réu que possua endereço residencial 
certo, não havendo elementos suficientes para suspei-
tar de que o réu esteja se ocultando para frustrar o 
cumprimento da diligência, o oficial de justiça deve 

(A)  aguardar o decurso do prazo para a realização da 
diligência e devolver o mandado, certificando to-
das as providências adotadas e solicitando me-
lhor endereço. 

(B)  solicitar autorização do juiz para cumprir o man-
dado em domingos ou feriados ou em dias úteis 
fora do expediente forense. 

(C)  deixar aviso, no endereço designado no man-
dado, para que a parte compareça ao foro, em 
horário de expediente, no prazo de 5 (cinco) dias, 
com advertência de que o não comparecimento 
poderá prejudicar a sua defesa. 

(D)  comunicar ao autor da ação a dificuldade em 
cumprir o mandado no endereço fornecido e exigir 
que um outro endereço, como o do local de tra-
balho do réu, seja fornecido. 

(E)  persistir nas tentativas de dar cumprimento à dili-
gência até o limite de 5 (cinco), aguardando, em 
dias úteis, que a parte seja encontrada no endere-
ço indicado, mesmo durante a noite. 
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55.  Ao receber um mandado de citação cível para cumpri-
mento, o oficial de justiça deve verificar se os diversos 
requisitos previstos na legislação, conforme a espécie 
da ação, encontram-se expressos no instrumento. Con-
sidere os conjuntos de requisitos apresentados abaixo.  

I   - Os nomes das partes, os respectivos domicílios 
ou residências, o prazo para defesa e a identifica-
ção do oficial de justiça que subscreve o manda-
do em nome do juiz. 

II  - O objeto da ação, o prazo da defesa, a advertên-
cia quanto à presunção de veracidade das alega-
ções do autor na ausência de contestação e o tri-
bunal ao qual está vinculado o juizado da causa. 

III - A assinatura do escrivão e a declaração de que o 
subscreve por ordem do juiz, a cópia do despacho 
que determina a citação e, quando houver, a co-
minação. 

Quais deles devem efetivamente constar do mandado? 

(A)  Apenas I 
(B)  Apenas II 
(C)  Apenas III 
(D)  Apenas I e II 
(E)  I, II e III 

56. Assinale a alternativa que preenche correta e respecti-
vamente as lacunas abaixo. 

“O Juiz de Direito da Comarca de Feliz-RS manda 
ao oficial de justiça deste juízo que, em cumprimento 
deste, proceda à .......... de João Manoel dos Anjos, 
com endereço na Rua Nilópolis, no 430, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, contestar o pedido, indicando as pro-
vas que pretende produzir, ficando ciente o requerido 
de que, não o fazendo, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pelo requerente.” 

O trecho transcrito refere-se a um mandado extraído 
de um processo .......... . 

(A)  citação cautelar
(B)  notificação de execução de título judicial 
(C)  citação   de conhecimento 
(D)  notificação de execução de título judicial 
(E)  intimação cautelar 

57. Em uma ação de separação judicial, o cônjuge varão, 
na posse dos bens do casal, os está dissipando, fato 
que é levado ao conhecimento do juiz de direito pela 
parte prejudicada, pleiteando a efetivação de medida 
assecuratória de seus direitos. Acolhido o pedido e 
expedido o mandado, o oficial de justiça irá efetuar, so-
bre os bens do casal,  

(A)  o arresto. 
(B)  o seqüestro. 
(C)  a penhora. 
(D)  a busca e apreensão. 
(E)  a caução. 

58. Assinale a alternativa que preenche corretamente a la-

cuna da frase abaixo. 

É requisito essencial ao mandado expedido em 

razão de processo cautelar de .......... a indicação do 

destino a ser dado ao bem constrito. 

(A)  arresto 

(B)  seqüestro 

(C)  busca e apreensão 

(D)  atentado 

(E)  exibição  

59. As assertivas abaixo dizem respeito à atuação do ofi-

cial de justiça no Juizado Especial Cível. 

I   - A realização de diligências dispensa, em primeiro 

grau de jurisdição, o pagamento de despesas de 

condução. 

II  - O cumprimento de ordem para citação ou intima-

ção independe de expedição de mandado ou car-

ta precatória. 

III - A efetivação de penhora, na execução de título 

judicial, independe de nova citação. 

Quais são corretas?  

(A)  Apenas I 

(B)  Apenas II 

(C)  Apenas III 

(D)  Apenas I e II 

(E)  I, II e III 

60. Sobre o cumprimento de mandado de despejo, consi-

dere as assertivas abaixo, à luz da Lei do Inquilinato 

(Lei no 8.245/91). 

I   - O oficial de justiça poderá valer-se de todos os 

meios necessários para a efetivação da diligência, 

até mesmo do emprego de força, não podendo, 

porém, proceder ao arrombamento. 

II  - Falecendo cônjuge ou irmão de qualquer dos ha-

bitantes do imóvel, não se realizará o despejo até 

o 30o (trigésimo) dia seguinte ao do falecimento. 

III - Os móveis e utensílios serão entregues à guarda 

de depositário, se não os quiser retirar o despeja-

do.

Quais são corretas? 

(A)  Apenas I 

(B)  Apenas II 

(C)  Apenas III 

(D)  Apenas II e III 

(E)  I, II e III 
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61.  Pedro e Paulo foram formalmente acusados pelo Minis-
tério Público pela prática de crime. O oficial de justiça, 
após diligenciar por 5 (cinco) vezes nos endereços por 
eles fornecidos, certificou que ambos se ocultavam, ra-
zão pela qual 

(A)  será determinada citação por edital, com prazo de 
5 (cinco) dias. 

(B)  será determinada citação por edital, com prazo de 
15 (quinze) dias.  

(C)  será determinada citação por carta precatória. 
(D)  será determinada citação por hora certa. 
(E)  os acusados serão declarados citados se o oficial 

de justiça deixar nos respectivos endereços, com 
outros moradores, cópias dos mandados. 

62.  Sobre a atuação do oficial de justiça nos processos do 
tribunal do júri, considere as assertivas abaixo. 

I   - O procedimento das votações do conselho de 
sentença deve ser coadjuvado por 2 (dois) oficiais 
de justiça, um deles procedendo à entrega das cé-
dulas aos jurados e o outro recolhendo as que con-
têm as respostas ao quesito, devendo as cédulas 
não utilizadas ser recolhidas por aquele que as en-
tregou aos jurados, após o registro do resultado. 

II  - A intimação do jurado presente no município para 
comparecer à sessão do tribunal do júri, quando 
este não for encontrado na sua residência, consi-
dera-se feita se o oficial de justiça aí deixar cópia 
do mandado. 

III - O oficial de justiça, na falta do porteiro do tribunal 
do júri, deve substituí-lo no mister, certificando ha-
ver apregoado as partes e as testemunhas. 

Quais são corretas? 

(A)  Apenas I 
(B)  Apenas II 
(C)  Apenas I e II 
(D)  Apenas II e III 
(E)  I, II e III 

63. Ricardo, aposentado, ofereceu queixa-crime contra Ro-
berto, funcionário público estadual, pela prática de 
crime contra a honra. O juiz, ao designar dia e hora pa-
ra o querelado comparecer à audiência de conciliação, 
determinou que a comunicação fosse realizada na re-
partição pública na qual Roberto trabalha. Para cumprir 
a determinação judicial, o oficial de justiça deve 

(A)  entregar a requisição ao chefe da repartição onde 
Roberto trabalha. 

(B)  estar munido de autorização judicial para ingres-
sar na repartição e notificar Roberto. 

(C)  notificar Roberto e também o chefe da repartição 
pública. 

(D)  notificar apenas Roberto e, nesse ato, informá-lo 
de que é de seu interesse avisar da audiência o 
chefe da repartição onde trabalha. 

(E)  apenas notificar Roberto, cabendo a este as pro-
vidências quanto à liberação do trabalho para com-
parecimento em juízo. 

64. Sobre a citação, no processo penal, considere as asser-
tivas abaixo. 

I   - Ao citar o réu, deve o oficial de justiça proceder à 
leitura do mandado ou entregar a contrafé, certi-
ficando se o réu a aceitou ou a recusou. 

II  - Para o cumprimento das cartas precatórias de ci-
tação, é necessário que o mandado seja expedido 
pelo juízo deprecado. 

III - Quando o oficial de justiça não localizar o réu no 
endereço indicado no mandado, o prazo do edital 
de citação será de 15 (quinze) dias. 

Quais são corretas? 

(A)  Apenas I 
(B)  Apenas II  
(C)  Apenas I e II 
(D)  Apenas II e III 
(E)  I, II e III 
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