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Instrução: As questões 01 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

Apesar de você 
 

Você é a favor ou contra cortarem árvores para 
alargar uma rua? A favor ou contra derrubarem uma 
casa para construir um edifício? Devem ser reabertos 
os arquivos da ditadura? Proibidas as máscaras nos 
protestos? Publicadas biografias não autorizadas? 

A arena de debates públicos foi ampliada virtual-
mente ao infinito pela capilaridade das redes sociais. 
Pode parecer apenas mais uma discussão banal sobre 
um aumento de 20 centavos nas passagens, mas por 
_____ de toda polêmica que exalta ânimos e inflama 
espíritos há um conflito de _____ de mundo, um 
choque tectônico de ideias. Quase nunca é só pelos 20 
centavos. 

Como nem sempre são evidentes todos os aspectos 
envolvidos em um debate – e como poucas pessoas 
entendem de todos os assuntos, tirando Leonardo Da 
Vinci e aquele seu amigo que dá palpite sobre tudo – 
é comum que fiquemos atentos à maneira como dife-
rentes pessoas _____ confiamos se posicionam antes 
de formarmos a nossa própria opinião. O conceito de 
formador de opinião, porém, mudou muito nos últimos 
anos. Hoje há formadores de opinião por todos os lados, 
para onde você olhar, e por isso mesmo é cada vez 
mais difícil escolher quem vale a pena ouvir. 

Na busca da iluminação cotidiana, gosto de prestar 
atenção em quem entende do riscado: arquitetos para 
falar de arquitetura, médicos para falar de medicina, 
juristas para falar de leis. Mas não basta entender do 
assunto. Para conquistar o meu respeito, é preciso 
conseguir construir argumentos que voem além dos 
interesses de sua categoria. Médicos a favor do Mais 
Médicos, jornalistas contra o diploma de jornalismo, 
empresários dispostos a perder algum dinheiro: pode-se 
concordar ou não com eles, mas ganham um crédito 
adicional de confiança por pensarem com a cabeça e 
não com o bolso ou o coração. 

Quero que o formador de opinião seja coerente, 
mas, se for dizer algo desatinadamente oposto _____ 
disse antes, que reconheça isso, com humildade, porque 
mudar de opinião, às vezes, é um sinal de inteligência 
e integridade. Quero ler opiniões _____ me surpreen-
dam de vez em quando, porque o pensador indepen-
dente não se torna refém de inclinações políticas ou 
ideológicas – e nada é mais triste do que ver pessoas 
inteligentes esforçando-se para tornar plausível um 
pensamento torto apenas para justificar uma ideologia 
ou um interesse particular. Ainda assim, quero o 
conforto de saber que certas pessoas têm a capacidade 
de iluminar os caminhos mais tortuosos, invariavel-
mente apontando para a trilha do que é justo, honesto, 
honrado, coerente. 

A polêmica recente envolvendo o grupo de artistas 
que defende restrições às biografias não autorizadas 
talvez seja lembrada menos pelo assunto em si do 
que pelo fato de ter colocado sob fogo cerrado dois 
dos nomes mais emblemáticos da cultura brasileira. 
Não me importa que Caetano Veloso e Chico Buarque 

de Hollanda tenham opiniões diferentes das minhas – 
muitas vezes tiveram, inclusive politicamente. O que é 
triste é ver que emprestaram seu prestígio não a um 
princípio ou a uma causa maior do que eles, mas a 
interesses restritos ao seu cercadinho. Pois, levado ao 
limite, o raciocínio da proteção à privacidade torna 
impossível publicar qualquer coisa que contrarie o 
interesse de qualquer pessoa – o que, vamos combinar, 
é muito parecido com censura. 

O mais irônico é que justamente esse gesto pode 
vir a ser a nota mais embaraçosa das biografias dos 
dois – quando, “apesar de você”, elas forem escritas. 
E serão. 
 
Adaptado de: LAITANO, Cláudia. Zero Hora, 12 out. 2012, 
n.º 17581. 
 

 

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas das linhas 10 e 11 do texto. 

 
(A) tras – visões 
(B) trás – visões  
(C) trás – vizões 
(D) traz – visões 
(E) traz – vizões 

 

02. Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas das linhas 19, 38 e 41 do texto. 

 
(A) que – de quem – de que 
(B) em quem – a quem – de quem 
(C) que – ao que – cujas  
(D) em quem – ao que – que 
(E) que – ao que – que  

 

03. Considere as afirmações a seguir.  
 

I - Formadores de opinião que defendem pontos de 
vista contrários aos interesses de sua categoria 
profissional privilegiam a razão na expressão de 
suas opiniões. 

II - As restrições às biografias não autorizadas consti-
tuem uma limitação à liberdade de expressão que 
se aproxima da censura. 

III - A posição de Caetano Veloso e Chico Buarque de 
Hollanda na polêmica relativa às restrições às 
biografias não autorizadas é motivada por inte-
resses particulares. 

 
Quais expressam ideias presentes no texto? 

 
(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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04. Assinale a alternativa que apresenta conteúdo que 
se pode depreender da leitura do texto.  

 
(A) O programa Mais Médicos é uma boa iniciativa do 

Governo Federal. 
(B) Formadores de opinião inteligentes costumam ter 

uma segunda opinião para mostrar que são 
íntegros. 

(C) É sinal de independência de um pensador elaborar 
seus argumentos com o objetivo de justificar sua 
ideologia particular. 

(D) A ironia característica de Caetano Veloso e Chico 
Buarque de Hollanda será registrada em suas 
biografias em forma de nota.  

(E) Ao aumento do número de formadores de opinião 
corresponde um aumento da dificuldade de seleção 
das opiniões que merecem ser consideradas. 

 

05. Na linha 69, a expressão “apesar de você”, empre-
gada no texto entre aspas duplas, é uma citação de 
um trecho de uma canção de Chico Buarque de 
Hollanda em que o músico faz uma crítica à ditadura 
militar no Brasil. No texto em análise, pode-se afirmar 
que a autora faz essa citação a fim de estabelecer 
uma analogia entre os censores do regime militar e 

 
(A) o leitor do texto. 
(B) Caetano Veloso e Chico Buarque de Hollanda. 
(C) os autores de biografias. 
(D) médicos, jornalistas e empresários. 
(E) os leitores de biografias. 

 

06. Ao utilizar a expressão capilaridade das redes 
sociais (l. 07), a autora refere-se à 

 
(A) profundidade dos debates que acontecem nas 

redes sociais. 

(B) segmentação de redes sociais especializadas em 
distintas questões de caráter público. 

(C) capacidade das redes sociais de propagar ideias 
entre um número expressivo de pessoas. 

(D) clandestinidade das redes sociais, necessária para 
garantir o anonimato de seus participantes. 

(E) finalidade das redes sociais de exercer um papel 
de crítica radical a iniciativas do poder público. 

 

07. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 
os sentidos das conjunções Como (l. 14) e porque 
(l. 42), conforme empregadas nos períodos em que 
ocorrem no texto. 

 
(A) oposição – causa 
(B) causa – explicação  
(C) explicação – causa  
(D) oposição – explicação 
(E) explicação – explicação 

08. A expressão choque tectônico de ideias (l. 12) 
contém uma metáfora que remete ao campo da 

 
(A) história. 
(B) biologia. 
(C) química. 
(D) medicina. 
(E) geologia. 

 

09. Considere o trecho a seguir, extraído do texto (l. 22-24). 
 

Hoje há formadores de opinião por todos os 
lados, para onde você olhar, e por isso mesmo é 
cada vez mais difícil escolher quem vale a pena 
ouvir.  
 
Assinale a alternativa que propõe uma conversão do 
trecho acima para o passado que esteja de acordo com 
a norma gramatical e que preserve a perspectiva modal 
e as relações de ordenamento entre estados e eventos 
expressas originalmente.  

 
(A) Antigamente haviam formadores de opinião por 

todos os lados, para onde você olhasse, e por isso 
mesmo fosse cada vez mais difícil escolher quem 
valia a pena ouvir. 

(B) Antigamente havia formadores de opinião por 
todos os lados, para onde você olhara, e por isso 
mesmo fora cada vez mais difícil escolher quem 
valesse a pena ouvir. 

(C) Antigamente havia formadores de opinião por 
todos os lados, para onde você olhasse, e por isso 
mesmo era cada vez mais difícil escolher quem 
valia a pena ouvir. 

(D) Antigamente houveram formadores de opinião 
por todos os lados, para onde você olhara, e por 
isso mesmo seria cada vez mais difícil escolher 
quem valia a pena ouvir. 

(E) Antigamente haviam formadores de opinião por 
todos os lados, para onde você olhasse, e por isso 
mesmo seria cada vez mais difícil escolher quem 
valera a pena ouvir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FAURGS – Tribunal de Justiça RS – Edital 39-2013   OFICIAL ESCREVENTE 

 Pág. 5 

 

 

10. Considere os trechos a seguir, extraídos do texto. 
 

I - Devem ser reabertos os arquivos da ditadura? 
(l. 03-04) 

II - A arena de debates públicos foi ampliada 
virtualmente ao infinito pela capilaridade 
das redes sociais. (l. 06-07) 

III - Para conquistar o meu respeito, é preciso 
conseguir construir argumentos que voem 
além dos interesses de sua categoria. (l. 29-31) 

IV - ...pode-se concordar ou não com eles, mas 
ganham um crédito adicional de confiança 
por pensarem com a cabeça e não com o 
bolso ou o coração. (l. 33-36) 

 
Quais deles contêm oração na voz passiva? 

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

 

11. Considere as seguintes afirmações sobre relações de 
referência estabelecidas no texto. 

 
I - A expressão sua categoria (l. 31) faz referência 

à qualidade dos argumentos dos envolvidos em 
um debate. 

II - O pronome eles (l. 34) faz referência aos possíveis 
argumentos em um debate. 

III - A expressão esse gesto (l. 67) faz referência ao 
posicionamento assumido por Chico Buarque de 
Hollanda e Caetano Veloso em relação às restrições 
às biografias não autorizadas. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

12. Considere as seguintes propostas de pontuação. 
 

I - A colocação de duas vírgulas, uma depois de mas 
(l. 09) e uma depois de espíritos (l. 11). 

II - A inserção de uma vírgula depois do travessão da 
linha 17. 

III - A retirada da vírgula depois de porém (l. 21). 
 

Quais seriam gramaticalmente corretas, se incorporadas 
ao texto? 

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

 

13. Considere as seguintes propostas de alterações. 
 

I - Na linha 53, a substituição de às por a. 
II - Na linha 61, a substituição de a, depois de mas, 

por à. 
III - Na linha 68, a substituição de a, antes de ser, 

por à. 
 

Quais seriam gramaticalmente corretas, se incorporadas 
ao texto? 

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

 

14. Considere as seguintes propostas de alteração de 
trechos do texto envolvendo mudança de ordem de 
palavras. 

 
I - Substituição de muitas vezes tiveram (l. 59) 

por tiveram muitas vezes.  

II - Substituição de emprestaram seu prestígio 
não a um princípio (l. 60-61) por emprestaram 
não seu prestígio a um princípio. 

III - Substituição de Pois, levado ao limite, o racio-
cínio (l. 62-63) por Levado ao limite, pois, o 
raciocínio. 

 
Quais preservam a correção gramatical e o sentido 
literal dos períodos originais? 

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

 

15. Considere as seguintes propostas de substituições de 
expressões do texto. 

 
I - A substituição das expressões nem sempre (l. 14) 

e todos os (l. 14), respectivamente, por nunca e 
alguns dos. 

II - A substituição das expressões poucas (l. 15) e 
todos os (l. 16), respectivamente, por todas as 
e poucos. 

III - A substituição da expressão torna impossível 
publicar (l. 63-64) por impede a publicação de. 

 
Quais resultariam em alteração do sentido literal dos 
períodos originais? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
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Instrução: As questões 16 a 30 referem-se ao texto 
abaixo. 

Devo educar meus filhos para serem éticos? 
 

Quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, saí de casa para 
a escola numa manhã fria de inverno. Chegando ___ 
portaria, meu pai interfonou, perguntando se eu estava 
levando um agasalho. Disse que sim. Ele me perguntou 
qual. “O moletom amarelo”, respondi. Era mentira. 
Não estava levando agasalho nenhum, mas estava 
com pressa, não queria me atrasar. 

Voltei do colégio e fui ao armário procurar o tal 
moletom. Não estava lá, nem em nenhum lugar da 
casa, e eu imaginava _ _ _ _. Gelei. À noite, meu pai 
chegou de cara amarrada. Ao me ver, tirou de sua 
pasta o moletom e me disse: “Eu não me importo que 
tu não te agasalhes. Mas, nesta casa, nesta família, 
ninguém mente. Tá claro?”. Sim, claríssimo. Esse foi 
apenas um episódio memorável de algo que foi o 
leitmotiv da minha formação familiar. Meu pai era um 
obcecado por retidão, palavra, ética, pontualidade, 
honestidade, código de conduta, escala de valores, 
menschkeit (firmeza de caráter, decência fundamental, 
em iídiche) e outros termos que eram repetitiva e 
exaustivamente martelados na minha cabeça. Deu 
certo. Quer dizer, não sei. No Brasil atual, eu me sinto 
deslocado. 

Até hoje chego pontualmente aos meus compro-
missos e, na maioria das vezes, fico esperando por 
interlocutores que se atrasam e nem se desculpam 
(quinze minutos parece constituir uma “margem de 
erro” tolerável). Até hoje acredito quando um prestador 
de serviço promete entregar o trabalho em uma data, 
apenas para ficar exasperado pelo seu atraso. Fico 
revoltado sempre que pego um táxi em uma cidade 
que não conheço e o motorista tenta me roubar. 
Detesto os colegas de trabalho que fazem corpo mole, 
que arranjam um jeitinho de fazer menos que o devido. 
Isso sem falar nas quase úlceras que me surgem ao 
ler o noticiário e saber que, entre os governantes, 
viceja um grupo de imorais que roubam com criativi-
dade e desfaçatez. 

Sócrates, via Platão, defende que o homem que 
pratica o mal é o mais infeliz e escravizado de todos, 
pois está em conflito interno, em desarmonia consigo 
mesmo, perenemente acossado e paralisado por 
medos, remorsos e apetites incontroláveis, tendo uma 
existência desprezível, para sempre amarrado ___ 
algo (sua própria consciência!) onisciente que o 
condena. Com o devido respeito ao filósofo de Atenas, 
nesse caso acredito que ele foi excessivamente 
otimista. Hannah Arendt me parece ter chegado mais 
perto da compreensão da perversidade humana ao 
notar que esse desconforto interior do “pecador” 
pressupõe um diálogo interno, de cada pessoa com a 
sua consciência, que na verdade não ocorre com a 
frequência desejada por Sócrates. Para aqueles que 
cometem o mal em uma escala menor e o confrontam, 
Arendt relembra Kant, que sabia que “o desprezo por 
si próprio, ou melhor, o medo de ter de desprezar a si 
próprio, muitas vezes não funcionava, e a sua explicação 
era que o homem pode mentir para si mesmo”. Todo 
corrupto ou sonegador tem uma explicação, uma lógica 

para os seus atos, algo que justifique o _ _ _ _ de uma 
determinada lei dever se aplicar a todos, sempre, mas 
não a ele, pelo menos não naquele momento em que 
está cometendo o seu delito. 

Cai por terra, assim, um dos poucos consolos das 
pessoas honestas: “Ah, mas pelo menos eu durmo 
tranquilo”. Os escroques também! Se eles tivessem 
dramas de consciência, se travassem um diálogo 
verdadeiro consigo e seu travesseiro, ou não teriam 
optado por sua “carreira” ou já teriam se suicidado. 
Esse diálogo consigo mesmo é fruto do que Freud 
chamou de superego: seguimos um comportamento 
moral _ _ _ _ ele nos foi inculcado por nossos pais, e 
renegá-lo seria correr o risco da perda do amor paterno. 

Na minha visão, só existem, assim, dois cenários 
em que é objetivamente melhor ser ético do que não. 
O primeiro é se você é uma pessoa religiosa e acredita 
que os pecados deste mundo serão punidos no próximo. 
Não é o meu caso. O segundo é se você vive em uma 
sociedade ética em que os desvios de comportamento 
são punidos pela coletividade, quer na forma de sanções 
penais, quer na forma de ostracismo social. O que 
não é o caso do Brasil. Não se sabe se De Gaulle disse 
ou não a frase, mas ela é verdadeira: o Brasil não é 
um país sério. 

Assim é que, criando filhos brasileiros morando no 
Brasil, estou ___ voltas com um deprimente dilema: 
acredito que o papel de um pai é preparar o seu filho 
para a vida. Esta é a nossa responsabilidade: dar a 
nossos filhos os instrumentos para que naveguem, 
com segurança e destreza, pelas dificuldades do mundo 
real. E acredito que a ética e a honestidade são valores 
axiomáticos. Eis aí o dilema: será que o melhor que 
poderia fazer para preparar meus filhos para viver no 
Brasil seria não os aprisionar na cela da consciência, 
do diálogo consigo mesmos, da preocupação com a 
integridade? Tenho certeza de que nunca chegaria a 
ponto de incentivá-los a serem escroques, mas poderia, 
como pai, simplesmente ser mais omisso quanto a essas 
questões. Tolerar algumas mentiras, não me importar 
com atrasos, não insistir para que não colem na escola, 
não instruir para que devolvam o troco recebido a 
mais... 

O fato de pensar ___ respeito do assunto e de viver 
em um país em que existe um dilema entre o ensino 
da ética e o bom exercício da paternidade já é causa 
para tristeza. Em última análise, decidi dar a meus 
filhos a mesma educação que recebi de meu pai. Não 
porque ache que eles serão mais felizes assim – pelo 
contrário –, nem porque acredite que, no fim, o bem 
compensa. Mas _ _ _ _, em primeiro lugar, não conse-
guiria conviver comigo mesmo – e com a memória de 
meu pai – se criasse meus filhos para serem pessoas 
do tipo que ele me ensinou a desprezar. Além disso, 
porque acredito que sociedades e culturas mudam. 
Muitos dos países hoje desenvolvidos e honestos eram 
antros de corrupção e sordidez 100 anos atrás. Um 
dia o Brasil há de seguir o mesmo caminho, e aí a 
retidão que espero inculcar em meus filhos há de ser 
uma vantagem (não um fardo). Oxalá. 

 
Adaptado de: Devo educar meus filhos para serem éticos? 
(http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/gustavo-
ioschpe-devo-educar-meus-filhos-para-serem-eticos). 
Acessado em 21/10/2013. 
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16. Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas das linhas 02, 44, 86 e 103. 

 
(A) à – a – às – a 

(B) a – à – as – a 
(C) à – a – às – à 

(D) a – à – as – à 

(E) à – à – as – à 
 

17. Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas das linhas 10, 60, 72 e 110. 

 
(A) por quê – porquê – porque – por que 
(B) porque – por quê – porque – porque 

(C) por quê – porquê – porque – porque 
(D) porque – por quê – por que – porque 

(E) por que – porquê – porque – porque 
 

18. As palavras abaixo foram retiradas do texto. Assinale 
a alternativa que contém apenas palavras com dígrafos. 

 
(A) acossado – escroques – oxalá – consciência 

(B) compromissos – quando – iídiche – acossado 
(C) onisciente – pessoa – frequência – claríssimo 

(D) pessoa – iídiche – queria – claríssimo 

(E) consciência – quase – oxalá – onisciente 
 

19. As palavras abaixo foram retiradas do texto. Assinale 
a alternativa que contém apenas palavras formadas 
por derivação sufixal. 

 
(A) exaustivamente – infeliz – honestidade 

(B) perenemente – desprezo – objetivamente 
(C) desarmonia – perversidade – coletividade 

(D) superego – pressupõe – desconforto 

(E) fundamental – excessivamente – pontualidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Assinale a afirmativa INCORRETA com relação à 
análise sintática de frases e orações do texto. 

 
(A) Na frase Meu pai era um obcecado por retidão 

(l. 16-17), por retidão exerce a função sintática 
de agente da passiva. 

(B) O pronome o (l. 54) exerce a função sintática de 
objeto direto do verbo confrontam (l. 54). 

(C) O sujeito do verbo Cai (l. 64) é um dos poucos 
consolos das pessoas honestas (l. 64-65). 

(D) O sujeito do verbo seguimos (linha 71) pode ser 
classificado como desinencial. 

(E) Na oração a retidão que espero inculcar em 
meus filhos há de ser uma vantagem (l. 117-
119), o sujeito do verbo haver é a retidão que 
espero inculcar em meus filhos. 

 

21. Se a palavra homem (l. 39) estivesse no plural, 
quantas outras palavras teriam de ser, necessaria-
mente, alteradas na frase para fins de concordância? 

 
(A) Dez. 
(B) Onze. 
(C) Doze. 
(D) Treze. 
(E) Quatorze.  

 

22. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
a seguir, referentes a funções sintáticas de trechos do 
texto. 

 
(  ) A oração se eu estava levando um agasalho 

(l. 03-04) exerce a função sintática de objeto direto. 

(  ) A oração que, entre os governantes, viceja 
um grupo de imorais que roubam com 
criatividade e desfaçatez (l. 36-38) exerce a 
função sintática de objeto direto. 

(  ) A oração que nunca chegaria a ponto de 
incentivá-los a serem escroques (l. 96-97) 
exerce a função sintática de objeto indireto. 

(  ) A oração que existe um dilema entre o ensino 
da ética e o bom exercício da paternidade 
(l. 104-105) exerce a função sintática de comple-
mento nominal. 

(  ) A oração que sociedades e culturas mudam 
(l. 114) exerce a função sintática de objeto direto. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  

 
(A) V – V – F – F – V. 

(B) V – F – V – F – V. 

(C) F – V – F – V – V. 
(D) V – F – V – V – F. 

(E) F – V – V – F – F. 
 
 
 



 
 

FAURGS – Tribunal de Justiça RS – Edital 39-2013   OFICIAL ESCREVENTE 

 Pág. 8 

 

 

23. Considere as seguintes afirmativas acerca de recursos 
coesivos empregados no texto. 

 
I - O pronome que (l. 33), antes de fazem, introduz 

uma oração adjetiva explicativa. 
II - O pronome que (l. 35) introduz uma oração adje-

tiva restritiva. 

III - O pronome demonstrativo Esta (l. 88) está sendo 
usado para se referir a dar a nossos filhos os 
instrumentos para que naveguem, com 
segurança e destreza, pelas dificuldades 
do mundo real (l. 88-91). 

 
Quais estão corretas? 

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

 

24. Assinale as afirmativas abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso) em relação ao uso da pontuação no texto. 

 
(  ) A vírgula da última frase do segundo parágrafo 

é justificada porque separa duas orações em 
sequência. 

(  ) As vírgulas da primeira frase do terceiro parágrafo 
estão empregadas para isolar um elemento 
intercalado.  

(  ) O uso de vírgula depois de mole (l. 33) é faculta-
tivo. 

(  ) As vírgulas da última frase do penúltimo parágrafo 
são empregadas para enumeração de elementos. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  

 
(A) V – V – F – V. 

(B) F – V – F – V. 
(C) V – F – V – V. 

(D) F – V – V – F. 
(E) V – V – F – F. 

 

25. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos 
contextualmente adequados para as palavras 
desfaçatez (l. 38), escroques (l. 66) e axiomá-
ticos (l. 92), respectivamente. 

 
(A) rapidez – políticos – inestimáveis 
(B) descaramento – trapaceiros – inquestionáveis 

(C) desenvoltura – fraudulentos – antigos 
(D) descaso – mentirosos – questionáveis 

(E) impunidade – escrupulosos – sinônimos 
 
 

26. Assinale a alternativa que apresenta uma versão 
modificada da frase Até hoje acredito quando um 
prestador de serviço promete entregar o trabalho 
em uma data, apenas para ficar exasperado pelo 
seu atraso (l. 28-30), sem alteração de seu significado 
literal. 

 
(A) Hoje acredito até quando um prestador de serviço 

promete entregar o trabalho em uma data, apenas 
para ficar exasperado pelo seu atraso. 

(B) Acredito quando um prestador de serviço promete 
entregar o trabalho em uma data, apenas para 
ficar exasperado até hoje pelo seu atraso. 

(C) Apenas para ficar exasperado pelo seu atraso, 
hoje até acredito quando um prestador de serviço 
promete entregar o trabalho em uma data. 

(D) Acredito quando um prestador de serviço promete 
entregar o trabalho em uma data, até hoje, 
apenas para ficar exasperado pelo seu atraso. 

(E) Hoje até acredito quando um prestador de serviço 
promete entregar o trabalho em uma data, apenas 
para ficar exasperado pelo seu atraso. 

 

27. Assinale a afirmativa correta acerca de recursos rela-
cionados à coesão e coerência do texto. 

 
(A) O pronome relativo que (l. 33), antes de fazem, 

refere-se a os colegas de trabalho (l. 33). 
(B) O pronome o (linha 45) refere-se a algo (l. 45).  
(C) A expressão esse desconforto interior do 

“pecador” (l. 50) refere-se às quase úlceras 
mencionadas na linha 35. 

(D) Na linha 62, em que poderia ser corretamente 
substituído por onde sem que houvesse alteração 
de sentido na frase. 

(E) Na linha 82, o se depois de Não e o se depois de 
sabe são conjunções subordinativas condicionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FAURGS – Tribunal de Justiça RS – Edital 39-2013   OFICIAL ESCREVENTE 

 Pág. 9 

 

 

28. Considere as afirmativas abaixo. 
 

I - A palavra devido (l. 46) está sendo empregada 
como advérbio. 

II - A palavra respeito (l. 46) está sendo empregada 
como substantivo. 

III - A palavra tranquilo (l. 66) pode estar sendo 
empregada tanto como adjetivo quanto como 
advérbio. 

IV - A palavra troco (l. 101) está sendo empregada 
como verbo. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

29. Assinale a alternativa que apresenta ideia que NÃO 
pode ser depreendida do texto. 

 
(A) O autor, apesar de suas dúvidas sobre a educação 

dos seus filhos, vai tomar como modelo a educação 
que recebeu de seu pai. 

(B) Para a filósofa Hannah Arendt, o homem que 
pratica o mal só será atormentado por sua 
consciência se ele admitir para si mesmo que agiu 
errado. 

(C) No Brasil, as pessoas que não são éticas não 
costumam ser punidas nem por leis nem pela 
sociedade.  

(D) As pessoas éticas sofrem crises morais quando 
cometem ações imorais ou antiéticas.  

(E) O autor concorda com as ideias de Sócrates a 
respeito do sofrimento interior que acomete o 
homem que pratica o mal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Assinale a alternativa que apresenta ideia que pode 
ser depreendida a partir da leitura do texto. 

 
(A) Aquele que pratica ações eticamente questionáveis 

tem de enfrentar sua consciência com um 
desconforto interior, ainda que crie uma justifi-
cativa lógica ou moral para seus delitos. 

(B) Mesmo os escroques enfrentam crises de consciên-
cia ao lidar com seu superego quando praticam 
ações eticamente questionáveis. 

(C) A expectativa de punição, social, penal ou religiosa, 
aos desvios de conduta é um desestímulo aos 
comportamentos antiéticos. 

(D) Na educação dos filhos, é importante enfatizar 
que ética e honestidade são conceitos flexíveis, 
que podem ser adaptados a cada situação enfren-
tada pelas crianças. 

(E) Antigamente, a educação dos filhos era melhor e 
mais fácil; hoje em dia, há muitos dilemas envol-
vendo ética e honestidade na sociedade brasileira. 

 

31. Com base no artigo 7º da Constituição Federal de 
1988, assinale a alternativa que contém um direito do 
trabalhador urbano não garantido ao trabalhador 
doméstico pelo parágrafo único do mesmo artigo, 
tendo em vista a redação dada pela Emenda Constitu-
cional n.º 72/2013. 

 
(A) Licença-paternidade, nos termos fixados em lei. 

(B) Décimo terceiro salário com base na remuneração 
integral. 

(C) Piso salarial proporcional à extensão e à comple-
xidade do trabalho. 

(D) Repouso semanal remunerado, preferencialmente 
aos domingos. 

(E) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e 
do salário. 

 

32. Conforme os incisos do artigo 37 da Constituição 
Federal de 1988, é correto afirmar que 

 
(A) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário não poderão ser superiores 
aos pagos pelo Poder Executivo. 

(B) o prazo de validade do concurso público será de, 
no mínimo, cinco anos, prorrogável uma vez, por 
igual período. 

(C) os limites para a acumulação remunerada de 
cargos públicos aplicam-se somente às autarquias 
e às fundações. 

(D) os cargos, empregos e funções públicas são inaces-
síveis aos estrangeiros em qualquer hipótese. 

(E) os casos de contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade de excepcional inte-
resse público independem de lei. 
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33. À luz do artigo 129 da Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa que contém uma função institu-
cional do Ministério Público. 

 
(A) Representar a União, judicial ou extrajudicialmente. 
(B) Promover ações de inconstitucionalidade. 

(C) Prestar consultoria e assessoramento jurídico ao 
Poder Executivo. 

(D) Promover, conjuntamente com a Defensoria, 
ações penais públicas. 

(E) Exercer o controle interno da atividade policial. 
 

34. De acordo com o artigo 95 da Constituição do Estado 
do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa que contém 
uma competência do Tribunal de Justiça do RS. 

 
(A) Exercer a fiscalização dos estabelecimentos que 

abrigam idosos, menores, incapazes e pessoas 
portadoras de deficiências, supervisionando-lhes a 
assistência. 

(B) Prestar, oralmente, no prazo máximo de sessenta 
dias, todas as informações que a Assembleia 
Legislativa solicitar a respeito da Administração 
dos Tribunais. 

(C) Solicitar a intervenção no Estado, por intermédio 
do Superior Tribunal de Justiça, nos casos previstos 
na Constituição Federal. 

(D) Organizar os serviços auxiliares dos juízos da 
justiça comum de primeira instância, zelando pelo 
exercício da atividade correicional respectiva. 

(E) Exercer o controle externo das atividades desen-
volvidas nos estabelecimentos prisionais e assistir 
as famílias atingidas pelo crime. 

 

35. Assinale a alternativa que apresenta afirmação correta 
a respeito da disciplina das pessoas naturais no Código 
Civil. 

 

(A) São incapazes, relativamente a certos atos, ou à 
maneira de os exercer, os maiores de dezesseis e 
menores de vinte e um anos. 

(B) São absolutamente incapazes a certos atos os que, 
por deficiência mental, tenham o discernimento 
reduzido. 

(C) A personalidade civil da pessoa começa desde a 
concepção, e a lei põe a salvo os direitos do nas-
cituro. 

(D) A menoridade cessa aos dezoito anos incompletos, 
quando a pessoa fica habilitada à prática de todos 
os atos da vida civil. 

(E) São absolutamente incapazes de exercer pessoal-
mente os atos da vida civil os que, mesmo por 
causa transitória, não puderem exprimir sua 
vontade. 

 
 
 
 
 
 

36. Tendo em vista as disposições do Código Civil a respeito 
das pessoas jurídicas, assinale a afirmativa correta. 
 
(A) A existência legal das pessoas jurídicas de direito 

privado começa com a celebração do respectivo ato 
constitutivo. 

(B) As autarquias, as fundações e os partidos políticos 
são pessoas jurídicas de direito público interno. 

(C) Os efeitos de determinadas obrigações podem ser 
estendidos de ofício, pelo juiz, aos bens particulares 
dos sócios da pessoa jurídica, em caso de abuso da 
personalidade jurídica. 

(D) Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por 
escritura pública ou testamento, dotação especial de 
bens livres, especificando o fim a que se destina. 

(E) As associações são constituídas pela união de 
pessoas para fins econômicos, mediante direitos e 
obrigações recíprocos entre os associados. 

 

37. Assinale a alternativa que apresenta afirmação correta a 
respeito da disciplina dos bens no Código Civil. 
 
(A) São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incor-

porar natural ou artificialmente. 

(B) Consideram-se móveis, para os efeitos legais, os 
direitos reais sobre imóveis e as ações que os 
asseguram. 

(C) Consideram-se imóveis, para os efeitos legais, os 
direitos pessoais de caráter patrimonial e respec-
tivas ações. 

(D) São consumíveis os móveis que podem ser substi-
tuídos por outros da mesma espécie, qualidade e 
quantidade. 

(E) Constitui universalidade de direito a pluralidade 
de bens singulares que, pertinentes à mesma 
pessoa, tenham destinação unitária. 

 

38. Assinale a alternativa que apresenta afirmação correta a 
respeito da Prescrição no Código Civil. 

 
(A) Prescreve em três anos a pretensão dos tabeliães, 

auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros 
e peritos à percepção de emolumentos, custas e 
honorários.  

(B) Prescreve em cinco anos a pretensão a prestações 
alimentares, a partir da data dos respectivos 
vencimentos. 

(C) Prescreve em três anos pretensão relativa a 
aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 

(D) Prescreve em três anos a pretensão de cobrança 
de dívidas líquidas constantes de instrumento 
público ou particular. 

(E) Prescreve em dois anos a pretensão do vencedor 
para haver do vencido o que despendeu em juízo. 
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39. Assinale a alternativa que apresenta afirmação correta a 
respeito dos bens no Código Civil. 

 
(A) São úteis as benfeitorias que tornem o bem 

mais agradável ou sejam de elevado valor. 
(B) Não se consideram benfeitorias os melhoramentos 

ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a inter-
venção do proprietário. 

(C) São necessárias as benfeitorias que aumentam ou 
facilitam o uso do bem. 

(D) São necessárias as benfeitorias que tornem o bem 
mais agradável ou sejam de elevado valor. 

(E) São úteis as benfeitorias que têm por fim conservar 
o bem ou evitar que se deteriore. 

 

40. Assinale a alternativa que apresenta atividade que 
NÃO constitui atribuição do escrivão. 

 
(A) Redigir, em forma legal, os ofícios, mandados e 

cartas precatórias. 

(B) Executar as ordens judiciais, promovendo citações 
e intimações.  

(C) Comparecer às audiências ou, não podendo 
fazê-lo, designar para substituí-lo escrevente 
juramentado, de preferência datilógrafo ou taquí-
grafo. 

(D) Dar, independentemente de despacho, certidão 
de qualquer ato ou termo do processo. 

(E) Efetuar avaliações. 
 

41. Considere as afirmações abaixo, concernentes aos 
atos processuais. 

 
I - Os atos e termos processuais não dependem de 

forma determinada senão quando a lei expressa-
mente a exigir, reputando-se válidos os que, 
realizados de outro modo, lhe preencham a 
finalidade essencial. 

II - Os atos das partes, consistentes em declarações 
unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem, 
imediatamente, a constituição, a modificação ou a 
extinção de direitos processuais. 

III - Os atos meramente ordinatórios, como a juntada 
e a vista obrigatória, devem ser praticados pelo 
servidor somente após o despacho judicial. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 

42. Assinale a afirmativa correta, em relação ao tempo ou 
lugar dos atos processuais. 

 
(A) Os atos processuais devem ser realizados em dias 

úteis, das 9 (nove) às 18 (horas) horas. 
(B) Não podem ser praticados, durante as férias 

forenses e nos feriados, atos processuais para 
fins de produção antecipada de provas. 

(C) Os atos de jurisdição voluntária não se processam 
durante as férias forenses, suspendendo-se pela 
superveniência delas. 

(D) São feriados, para efeito forense, os domingos e 
os dias declarados por lei. 

(E) Os atos processuais realizam-se sempre na sede 
do juízo. 

 

43. Assinale a afirmativa INCORRETA sobre os prazos 
processuais. 

 
(A) O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é 

contínuo, não se interrompendo nos feriados. 

(B) Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente 
de declaração judicial, o direito de praticar o ato, 
ficando salvo, porém, à parte provar que não o 
realizou por justa causa. 

(C) Salvo disposição em contrário, computam-se os 
prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do 
vencimento. 

(D) A parte pode renunciar ao prazo estabelecido 
exclusivamente em seu favor. 

(E) Quando a lei não marcar outro prazo, as intimações 
somente obrigam a comparecimento depois de 
decorridas 48 (quarenta e oito) horas. 

 

44. Considere as afirmativas abaixo, concernentes à citação. 
 

I - Estão previstos, no Código de Processo Civil, como 
formas de se promover a citação, o correio, o oficial 
de justiça, o edital e o meio eletrônico. 

II - O comparecimento espontâneo do réu não supre 
a falta de citação. 

III - Somente se ordenada por juiz competente, a 
citação válida constitui em mora o devedor e 
interrompe a prescrição. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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45. Considere as afirmações abaixo a respeito das nulidades 
processuais. 

 
I - É nulo o processo quando, intimado, o Ministério 

Público não acompanha o feito em que devia 
intervir. 

II - Reputam-se de nenhum efeito todos os atos 
processuais subsequentes ao ato processual 
anulado, ainda que dele sejam independentes. 

III - Quando a lei prescrever determinada forma, sem 
cominação de nulidade, o juiz deve considerar válido 
o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a 
finalidade. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

46. O funcionário público que, por indulgência, deixa de 
responsabilizar subordinado que cometeu infração no 
exercício do cargo pratica o crime de 

 
(A) concussão. 
(B) peculato. 
(C) corrupção passiva. 
(D) prevaricação. 
(E) condescendência criminosa. 

 

47. Acerca do crime de peculato, assinale a afirmativa 
correta. 

 
(A) Configura-se somente se a apropriação for de 

bem público. 

(B) Configura-se o peculato quando o funcionário 
público se apropria ou desvia bem móvel ou imóvel, 
em proveito próprio ou alheio. 

(C) O funcionário público que reparar o dano até a 
publicação da sentença condenatória terá a sua 
pena diminuída à metade. 

(D) O autor do crime de peculato terá a sua pena 
aumentada em metade quando for ocupante de 
cargo em comissão de empresa pública.  

(E) Para a sua caracterização, é dispensável o prévio 
reconhecimento do ilícito pelo Tribunal de Contas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. “A”, delegado de polícia, solicita a “B”, conduzido à 
delegacia em razão de ter sido flagrado em prática 
supostamente ilícita, o pagamento de determinada 
quantia em dinheiro para não lavrar o auto de prisão 
em flagrante. “B” não efetua o pagamento, e o auto 
de prisão em flagrante é lavrado por “A”. Nessa situação 
hipotética, “A” 

 
(A) praticou o crime de peculato. 

(B) praticou o crime de prevaricação. 
(C) praticou o crime de corrupção passiva. 

(D) praticou o crime de condescendência criminosa. 
(E) não praticou crime, uma vez que não houve o 

recebimento da vantagem indevida e o auto de 
prisão em flagrante foi por ele lavrado.  

 

49. Considere as afirmativas a seguir, em relação aos 
crimes praticados por funcionário público contra a 
Administração. 

 
I - Constitui pressuposto material a anterior posse do 

dinheiro, do valor ou de qualquer outro bem 
móvel, público ou particular, em razão do cargo 
ou função, nos crimes de peculato-apropriação e 
peculato-desvio, em suas formas dolosas.  

II - No crime de corrupção passiva, a pena é aumen-
tada de 1/3 (um terço) se, em consequência da 
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou 
deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o 
pratica infringindo dever funcional. 

III - Para a consumação do crime de modificação ou 
alteração não autorizada de sistema de informa-
ções, exige-se a comprovação do efetivo prejuízo 
à Administração ou a terceiro.  

IV - O abandono de função pública de que resulta 
prejuízo ao patrimônio público não é crime de 
menor potencial ofensivo.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

50. Funcionário público que, no intuito de vingar-se de 
seu desafeto, retarda, indevidamente, ato de ofício 
que deveria praticar responderá por 

 
(A) condescendência criminosa. 
(B) prevaricação. 
(C) concussão. 
(D) corrupção passiva. 
(E) peculato. 
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51. Em relação a citações e intimações, assinale a afirma-
tiva correta. 

 
(A) Nos termos da Lei do Juizado Especial Criminal, a 

citação será por correspondência, com aviso de 
recebimento pessoal, ou no próprio Juizado, sempre 
que possível.  

(B) De acordo com a Lei n.º 11.340/2006, a ofendida 
terá ciência dos atos processuais relativos ao 
agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso 
e à saída da prisão, através da intimação do 
advogado constituído ou do defensor público.  

(C) É nula a citação por edital que indica o dispositivo 
da lei penal mas não transcreve o inteiro teor da 
denúncia ou queixa. 

(D) De acordo com a lei do Juizado Especial Criminal, 
quando o réu encontrar-se em local incerto ou 
não sabido, será citado por edital.  

(E) Nos termos do Código de Processo Penal, o defen-
sor constituído é intimado por publicação, por 
intermédio do órgão que dá publicidade aos atos 
judiciais em cada comarca; a intimação do defensor 
nomeado é pessoal, assim como pessoal é a inti-
mação do Ministério Público. 

 

52. Acerca do procedimento comum ordinário, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) Em regra, as alegações finais serão orais, mas o 

juiz poderá, considerada a complexidade do caso 
ou o número de acusados, conceder às partes o 
prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a 
apresentação de memoriais. 

(B) O prazo para a apresentação de resposta à acusa-
ção, no caso de citação por edital, começará a fluir 
a partir do comparecimento pessoal do acusado 
ou do defensor constituído. 

(C) No direito processual penal, vigora o princípio da 
identidade física do juiz. 

(D) Oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar limi-
narmente, recebe-la-á e designará dia e hora para 
a realização do interrogatório, ocasião em que o 
acusado deverá estar assistido por defensor. 

(E) Na instrução, poderão ser inquiridas até 8 (oito) 
testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) 
pela defesa, não se incluindo, porém, nesse 
número, aquelas que não prestam compromisso e 
as referidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. Considerando o procedimento do Tribunal do Júri, 
assinale a afirmativa correta. 

 
(A) Recebida a denúncia pelo crime de homicídio, o 

juiz, após regular instrução probatória, caso não 
se convença da existência de indícios suficientes 
de autoria ou de participação do acusado, deverá, 
considerando o princípio in dubio pro societate, 
pronunciar o acusado.  

(B) A fundamentação da decisão de pronúncia será 
limitada à indicação da materialidade do fato e da 
existência de indícios suficientes de autoria ou de 
participação, devendo o juiz declarar o dispositivo 
legal em que julgar incurso o acusado e especificar 
as circunstâncias qualificadoras, as causas de 
aumento de pena e as circunstâncias agravantes. 

(C) O juiz, ao término da primeira fase do procedimento 
do Tribunal do Júri, poderá absolver o acusado 
considerando a sua inimputabilidade, desde que 
esta seja a única tese defensiva.  

(D) O recurso cabível para atacar a sentença de 
impronúncia é o recurso em sentido estrito. 

(E) O juiz não poderá dar ao fato definição jurídica 
diversa da constante da acusação que importe em 
pena mais grave ao acusado.  

 

54. A primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri 
(juízo de formação de culpa) deverá ser concluída em 
até 

 
(A) 120 dias. 
(B) 90 dias. 
(C) 81 dias. 
(D) 60 dias. 
(E) 30 dias.  
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55. Nos termos da Lei n.º 9.099/1995, que institui os Juiza-
dos Especiais Criminais, assinale a afirmativa correta. 

 
(A) Nos crimes em que a pena mínima cominada for 

igual ou inferior a 2 (dois) anos, cumulada ou não 
com multa, o Ministério Público, ao oferecer a 
denúncia, poderá propor a suspensão do processo 
por dois a quatro anos, desde que o acusado não 
esteja sendo processado ou não tenha sido 
condenado por outro crime, presentes os demais 
requisitos que autorizariam a suspensão condicional 
da pena. 

(B) A Lei n.º 9.099/1995 prevê, expressamente, a 
possibilidade de que os institutos da composição 
civil dos danos e da transação penal sejam opor-
tunizados perante o Tribunal do Júri nos casos em 
que há conexão entre infração de menor potencial 
ofensivo e crime doloso contra a vida.  

(C) A competência do juizado será determinada pelo 
domicílio do autor do fato. 

(D) Nos crimes de ação penal pública condicionada à 
representação, o não oferecimento da representa-
ção em audiência preliminar implica a decadência 
do direito e a consequente extinção da punibilidade 
do autor do fato. 

(E) Acolhida pelo Juiz a proposta do Ministério Público 
aceita pelo autor da infração, o Magistrado aplicará 
a pena restritiva de direitos ou multa, que impor-
tará em reincidência e será registrada para impedir 
nova concessão do mesmo benefício no prazo de 
5 (cinco) anos. 

 

56. Acerca da Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006), 
assinale a afirmativa correta. 

 
(A) As medidas protetivas de urgência poderão ser 

concedidas de imediato pelo Juiz, desde que haja 
prévia manifestação do Ministério Público.  

(B) As medidas protetivas deferidas, em sede de 
cognição sumária, impõem à vítima o dever de 
representar criminalmente no prazo decadencial 
de 6 (seis) meses, sob pena de revogação das 
medidas. 

(C) Enquanto não estruturados os Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, as Varas 
Cíveis acumularão as competências cível e criminal 
para conhecer e julgar as causas decorrentes da 
prática de violência doméstica e familiar contra a 
mulher.  

(D) É garantido a toda mulher em situação de violência 
doméstica e familiar o acesso aos serviços de 
Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária 
Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e 
judicial.  

(E) O Juiz não poderá decretar outras medidas prote-
tivas para a mulher que não estejam previstas 
na lei.  

 

57. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as 
disposições do Código de Organização Judiciária do 
Estado. 

 
I - Na Comarca da Capital, as funções gratificadas de 

Depositário Judicial e Avaliador Judicial serão 
exercidas por servidores judiciais, designados pelo 
Juiz Diretor do Foro; nas Comarcas do interior do 
Estado, tais funções serão exercidas, em cada 
processo, por pessoas nomeadas e compromissadas 
pelo Juiz do feito, que lhes arbitrará remuneração. 

II - As funções gratificadas de Depositário Judicial e 
de Avaliador Judicial serão exercidas por servidor 
judicial, designado pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, sob proposta fundamentada do Juiz de 
Direito Diretor do Foro; na Comarca de Porto 
Alegre, haverá uma função gratificada de Deposi-
tário Judicial e uma função gratificada de Avaliador 
Judicial; nas demais Comarcas, haverá uma função 
gratificada de Depositário-Avaliador Judicial. 

III - Em casos excepcionais, tendo em vista a natureza 
do bem ou direito a ser avaliado, ou do bem a ser 
depositado, a função de Avaliador ou de Deposi-
tário poderá ser exercida por pessoa nomeada e 
compromissada pelo Juiz do feito, que lhe arbitrará 
a remuneração. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

58.  Considere as seguintes atividades.  
 

I - Auxiliar o Juiz, inclusive realizando pesquisas de 
jurisprudência e doutrina.  

II - Atuar nas audiências, datilografando os respectivos 
termos.  

III - Datilografar sentenças, decisões e despachos.  
 

Quais são incumbência do oficial escrevente, conforme 
o Código de Organização Judiciária do Estado? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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59. Conforme o Código de Organização Judiciária do 
Estado, assinale a afirmativa correta.  

 

(A) As audiências e sessões dos juízes de primeira 
instância serão sempre públicas.  

(B) As audiências e sessões dos juízes de primeira 
instância serão sempre sigilosas. 

(C) As audiências e sessões dos juízes de primeira 
instância serão públicas, salvo nos casos previstos 
em lei ou quando o interesse da Justiça determinar 
o contrário.  

(D) As audiências e sessões dos juízes de primeira 
instância serão sigilosas, salvo se o governo 
determinar o contrário.  

(E) As audiências e sessões dos juízes de primeira 
instância serão públicas, salvo se o interesse da 
imprensa determinar o contrário.  

 

60. Conforme a Consolidação Normativa Judicial da Corre-
gedoria-Geral da Justiça, considere as seguintes 
afirmativas. 

, 

I - O expediente forense é improrrogável. 
II - Em caso de fechamento extraordinário do Foro, os 

prazos judiciais fluirão normalmente e não serão 
restituídos sob qualquer hipótese.  

III - Não haverá expediente forense aos sábados, 
domingos e feriados, exceto para a prática de atos 
indispensáveis à ressalva de direitos, dependente de 
autorização judicial.  

 

Quais estão corretas? 
 

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

 

61. Conforme a Consolidação Normativa Judicial da 
Corregedoria-Geral da Justiça, considere as seguintes 
afirmativas.  

 

I - Os oficiais ajudantes podem, concomitantemente 
com o escrivão, distribuidor ou contador judiciário, 
praticar todos os atos do ofício. 

II - Os escrivães, mediante assento regimental, poderão 
autorizar oficiais escreventes dos cartórios judiciais 
estatizados a praticar atos com eficácia de fé 
pública.  

III - A concessão de fé regimental será conferida por 
prazo determinado, não inferior a 3 anos e não su-
perior a 5 anos, salvo caso de força maior, situação 
em que o prazo poderá ser estendido até 8 anos.  

 

Quais estão corretas? 
 

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

62. Conforme a Consolidação Normativa Judicial da 
Corregedoria-Geral da Justiça, assinale a afirmativa 
correta. 

 
(A) No período de descanso, que é sagrado, sob 

nenhuma hipótese juízes e servidores são 
obrigados a atender partes ou interessados nos 
processos que tramitam nos ofícios judiciais em 
que estão lotados. 

(B) No decurso do expediente do Foro, admite-se o 
livre afastamento dos servidores dos Cartórios ou 
Ofícios respectivos.  

(C) Os pontos facultativos decretados pela União, 
Estado ou Município não prejudicarão quaisquer 
atos da vida forense.  

(D) Os feriados religiosos, em qualquer número e 
desde que declarados por lei de qualquer dos 
Municípios que integrem a Comarca, não prejudica-
rão os atos da vida forense, realizando-se 
expediente normal nessas datas. 

(E) Os Juízes de Direito designarão para atuar no 
plantão, à sua livre escolha, no uso do poder 
discricionário que lhes é inerente, apenas os Oficiais 
Escreventes.  

 

63. Conforme a Consolidação Normativa Judicial da 
Corregedoria-Geral da Justiça, considere as seguintes 
afirmativas, relativas à distribuição dos feitos.  

 
I - Cada feito será lançado na ordem rigorosa de sua 

apresentação, podendo ser revelado a quem 
caberá a distribuição.  

II - Além do registro dos feitos no livro respectivo, serão 
organizados índices alfabéticos, fichário e facultado 
o uso de fichário ou computador. 

III - Os livros dos distribuidores obedecerão aos modelos 
estabelecidos pela Corregedoria-Geral da Justiça. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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64. Conforme a Consolidação Normativa Judicial da 
Corregedoria-Geral da Justiça, considere as seguintes 
afirmativas.  

 
I - Será cancelada a distribuição do feito que, em 10 

dias improrrogáveis, não for preparado no cartório 
em que deu entrada.  

II - Serão averbados, na distribuição, todos os casos de 
extinção do processo, ainda que não ocorra 
julgamento de mérito.  

III - Havendo reconvenção ou intervenção de terceiros, 
o escrivão, de ofício, mandará proceder à respec-
tiva anotação pelo distribuidor.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

65. Conforme a Consolidação Normativa Judicial da 
Corregedoria-Geral da Justiça, considere as seguintes 
afirmativas. 

 
I - No interesse do serviço e a critério do Juiz, alguns 

processos não estão sujeitos à distribuição. 
II - O servidor encarregado da distribuição poderá 

adotar, dentre outros critérios, o da ordem da 
apresentação dos feitos. 

III - O serviço de computação será adotado na distri-
buição no Foro Centralizado e nos Foros Regionais 
da Comarca de Porto Alegre, bem como nas 
Comarcas do interior de maior movimento forense. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66. Conforme a Consolidação Normativa Judicial da 
Corregedoria-Geral da Justiça, considere as seguintes 
afirmativas.  

  

I - Quando o primeiro volume dos autos atingir 300 
(trezentas) folhas, será obrigatoriamente iniciado o 
segundo, e assim sucessivamente, ainda que se 
faça necessário separar alguma peça juntada.  

II - Quaisquer documentos e/ou papéis entregues em 
Cartório receberão data da entrega ou registro no 
Protocolo Geral.  

III - O escrivão ou o funcionário encarregado abrirá 
toda a correspondência dirigida ao Juiz. 

 

Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

67. Conforme a Consolidação Normativa Judicial da 
Corregedoria-Geral da Justiça, assinale a alternativa 
que NÃO contém ato facultado ao estagiário de advo-
cacia regularmente inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

 

(A) Ter vista de processo judicial. 
(B) Retirar processo judicial.   
(C) Ter vista de processo administrativo.  
(D) Retirar processo administrativo.  
(E) Firmar, isoladamente, petição inicial.  

 

68. Conforme a Consolidação Normativa Judicial da 
Corregedoria-Geral da Justiça, considere as seguintes 
afirmativas.  

 

I - Os processos judiciais ou administrativos em 
que figure, como parte ou interessado, pessoa 
com idade igual ou superior a sessenta anos ou 
portador de doença grave prevista no inciso IV do 
artigo 69-A da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 
1999, incluído pela Lei n.º 12.008 de 29 de julho de 
2009, terão prioridade na tramitação em todas as 
diligências e atos a eles pertinentes.  

II - Terão prioridade, na tramitação, os processos 
administrativos em que figure, como parte ou 
interessado, pessoa portadora de deficiência física 
ou mental.  

III - É assegurado às pessoas com idade igual ou 
superior a sessenta anos o atendimento preferencial 
imediato no âmbito dos Cartórios Judiciais, incluin-
do-se os adjuntos e da Distribuição e Contadoria. 

 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III.  
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69. Conforme a Consolidação Normativa Judicial da 
Corregedoria-Geral da Justiça, considere as seguintes 
afirmativas.  

 
I - A distribuição, registro e autuação de precatórias 

recebidas para cumprimento independerá de 
despacho. 

II - As precatórias citatórias e intimatórias, após a 
autuação, poderão servir como mandados e serão 
cumpridas independentemente de despacho do 
juízo deprecado.  

III - Cumpridas positivamente, as precatórias serão 
devolvidas, independentemente de despacho, com a 
competente baixa.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

70. Conforme a Consolidação Normativa Judicial da 
Corregedoria-Geral da Justiça, considere as seguintes 
afirmativas. 

 
I - O acesso gratuito ao Juizado Especial implica a 

isenção integral do pagamento das despesas e 
das custas processuais e não comporta exceções. 

II - É recomendável que os acordos com pagamentos 
parcelados, devidamente homologados, sejam 
cumpridos pela parte diretamente na conta bancária 
do beneficiado, na sua residência ou escritório, ou 
ainda de seu advogado, evitando-se, tanto quanto 
possível, o Cartório Judicial. 

III - Ocorrendo depósitos judiciais, os valores serão 
levantados sem maiores formalidades pelo Escrivão, 
que os disponibilizará, por cheque nominal e 
mediante recibo, ao advogado da parte, desde 
que munido de procuração. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

71. Considere a planilha Calc (LibreOffice) abaixo. 
 

 
 

A coluna C da planilha calcula o percentual corres-
pondente ao número de questões de cada parte da 
prova objetiva em relação ao total de questões da 
referida prova. Para produzir a coluna C da planilha, 
foram seguidos os seguintes passos: 

 
I - digitou-se, na célula C2, uma fórmula; 
II - essa fórmula foi copiada e colada para as células 

C3 até C5; 
III - a coluna C foi, então, formatada para formato de 

Porcentagem, com duas casas decimais. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula digitada 
em C2 no passo I. 

 
(A) =B2/B5 

(B) =B$2/B$5 
(C) =B2/B$5 

(D) =B$2/B5 
(E) =B2/B$5*100 
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72. Considere a planilha Calc (LibreOffice) abaixo. 
 

 
 

Deseja-se classificar a planilha por ordem alfabética 
ascendente de local, de forma que o código de cada 
cidade se mantenha na mesma linha da respectiva 
cidade após a classificação, conforme mostra a figura 
a seguir. 

 

 
 

Para fazer essa classificação, deve-se 
 

(A) marcar as células A2 até B8, selecionando a 
opção Classificar no menu Dados, escolhendo a 
coluna B como chave de classificação, assinalando 
a opção Crescente.  

(B) marcar as células B2 até B8, selecionando a 
opção Classificar no menu Dados, escolhendo a 
coluna B como chave de classificação, assinalando 
a opção Crescente. 

(C) marcar as células A2 até B8, selecionando a 
opção Classificar no menu Dados, escolhendo a 
coluna A como chave de classificação, assinalando 
a opção Decrescente. 

(D) marcar as células A2 até A8, selecionando a 
opção Classificar no menu Dados, escolhendo a 
coluna A como chave de classificação, assinalando 
a opção Crescente. 

(E) marcar as células B2 até B8, selecionando a 
opção Classificar no menu Dados, escolhendo a 
coluna A como chave de classificação, assinalando 
a opção Decrescente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

73. Assinale a alternativa que apresenta um dos dados 
presentes em um certificado digital. 

 
(A) Chave privada de criptografia do dono do certi-

ficado.  
(B) Chave única da entidade certificadora raiz. 

(C) Chave privada de criptografia do emissor do certi-
ficado. 

(D) Chave pública de criptografia do emissor do certi-
ficado. 

(E) Chave pública de criptografia do dono do certi-
ficado. 

 

74. Considere as afirmativas abaixo, em relação ao Microsoft 
Outlook Web App do Exchange Server 2010. 

 
I - O Outlook Web App permite que a caixa de 

correio eletrônico do usuário possa ser acessada 
a partir de um navegador de Internet. 

II - Para utilizar o Outlook Web App, é necessário ter 
instalada, na máquina do usuário, a lista de conta-
tos do Outlook 2010. 

III - No envio de uma mensagem, só é possível colocar 
um único destinatário nas linhas Para e Cc. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

75. Considerando a instalação padrão do mouse para 
destros, o que acontece ao clicar com o botão direito 
do mouse no ícone de um programa na barra de tarefas 
do Windows 7? 

 
(A) Remoção do programa do computador. 

(B) Cópia do programa para a área de trabalho. 
(C) Visualização da lista de atalhos de itens recentes 

do programa. 

(D) Ajuste lateral da janela do programa. 
(E) Colocação do programa na lista de favoritos. 
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76. Considere o texto a seguir, adaptado do site do Tribunal de Justiça do RS e digitado no processador de textos 
Writer (LibreOffice). 

 
Jurisprudencia: 
A Jurisprudencia tem como atividades o fornecimento de cópias dos acórdãos e decisões do Tribunal de Justiça e a 
realização de pesquisa na base de dados jurisprudencial. O acervo da jurisprudencia é formado por acórdãos e decisões 
proferidas pelos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça do Estado desde 1965. 
A partir de dezembro de 2000, por Ato da Presidência os acórdãos passaram a ter o inteiro teor publicado no site 
do Tribunal de Justiça na Internet. A Jurisprudencia é responsável também pela publicação do Boletim de Ementas e 
pela Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado.  

Fonte: Adaptado do site do Tribunal de Justiça (http://www.tjrs.jus.br/) 
 

Decidiu-se usar o recurso “Localizar e substituir” para a correção da acentuação da palavra jurisprudência. Para 
tanto, preencheu-se a tela como segue. 

 

 
 

Quantas palavras foram substituídas no texto após pressionar o botão “Substituir todos”? 
 

(A) 2 

(B) 3 
(C) 4 

(D) 5 
(E) 6 

 

77. No pacote LibreOffice, os aplicativos Calc e Writer, 
gravam seus arquivos com uma extensão default 
própria, que pode ser alterada a qualquer tempo. 
Assinale a alternativa que apresenta as extensões 
originais da instalação padrão para o Calc e o Writer, 
respectivamente. 

 
(A) ods e odt 

(B) ods e doc 
(C) odt e ods 

(D) xls e doc 
(E) xls e odt 
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78. Considere a imagem abaixo, que é parte de uma tela 
do navegador Internet Explorer, ao acessar uma 
página. 

 

 
 

Nessa página inicial de um banco (“Meu Banco”), são 
digitados os dados de agência, conta e senha do corren-
tista. Com base na figura acima, pode-se afirmar que 

 
(A) a página é segura, pois, na barra de endereço, 

aparece o nome do site que coincide exatamente 
com o nome do site do banco. 

(B) a tela mostrada não oferece elementos para 
afirmar se o protocolo é seguro ou não. 

(C) com certeza a página é segura, pois o protocolo 
http usado é um protocolo seguro. 

(D) com certeza a página não é segura, pois o protocolo 
http usado não é um protocolo seguro. 

(E) a página não é segura porque não possui o logotipo 
do banco. 

 

79. Assinale a afirmativa correta em relação às bibliotecas 
do Windows 7. 

 
(A) Uma biblioteca consiste em uma única pasta, dentro 

da qual várias pastas podem ser criadas.  
(B) Quando um arquivo é salvo em uma biblioteca, é 

armazenado sempre na primeira pasta dessa 
biblioteca. 

(C) Arquivos de um CD ou de um DVD ficam disponíveis 
em todas as bibliotecas. 

(D) Podem ser incluídas até 50 pastas em uma biblio-
teca do Windows 7. 

(E) Não é possível remover pastas da biblioteca 
“Imagens”, padrão do Windows 7. 

 
 
 
 
 
 
 

80. Utilizando o navegador Microsoft Internet Explorer 10, 
ao acessar um site com comunicação segura, no mês 
de novembro de 2013, apareceu uma mensagem de 
aviso, informando que o certificado de segurança 
apresentado pelo site não foi emitido por uma autori-
dade de certificação confiável. Ao solicitar as infor-
mações do certificado, obtém-se a imagem a seguir. 

 

 
 

A partir da figura, identifica-se que o certificado 
 

(A) é do tipo EV SSL.  

(B) é autoassinado. 

(C) foi revogado. 
(D) possui formato não reconhecido. 

(E) está desatualizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


