
 
PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 

Comarca de Rio Branco 

 

Missão: Garantir os direitos do jurisdicionado no Estado do Acre, com Justiça, agilidade e ética, 
              promovendo o bem de toda a sociedade.  
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 
 

CADERNO DE PROVAS  
 

 
 

 

INSTRUÇÕES – LEIA COM ATENÇÃO: 
 

1. Verifique se seu caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha e se estão 

corretamente ordenadas de 1 a 60, cada uma possuindo quatro alternativas “A, B, C e D”.  

2. Caso ocorra algum problema no caderno de prova, o candidato terá os primeiros 15 (quinze) minutos para 

comunicar aos fiscais de sala, que adotarão as providências adequadas. 

4. Ao receber o Cartão-Resposta, assine seu nome, por extenso. Transfira as respostas para esse cartão, 

utilizando apenas caneta de tinta azul ou preta, preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à 

resposta, lembrando que só há uma resposta correta para cada questão, de acordo com modelo:  

 

01   

02  
 

5. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do fiscal. 

6. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a passagem das respostas para o Cartão-Resposta. 

7. Ao terminar a prova, comunique ao fiscal da sala e devolva-lhe o seu Cartão-Resposta e o caderno de 

provas, este último apenas no caso de não ser na última hora restante para o término do tempo de prova. 

8. Não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos, tais como celular, máquinas calculadoras, o uso de óculos 

escuros e qualquer outro equipamento. 

9. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de provas poderá 

implicar a anulação da sua prova. 

10. Aguarde a autorização do fiscal de sala para abrir o caderno e iniciar a prova. 

           BOA SORTE! 



 2 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas. 
 

Corregedora afirma que inspeção no Acre vai respaldar gestão do TJAC 

A Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Eliana Calmon, abriu, nesta quarta-feira (8/8), inspeção 
na Justiça Comum do Estado do Acre. De Brasília, por videoconferência, a ministra inseriu a Seção 
Judiciária acreana “entre as melhores do País” e afirmou que a inspeção busca dar respaldo ao 
planejamento estratégico já elaborado pela presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre 
(TJAC). 

[...] 

Na ocasião, a corregedora elogiou alguns pontos do planejamento estratégico concebido pelo TJAC, 
como, por exemplo, a redução do número de ocupantes de cargos comissionados, a revisão do plano 
de cargos e salários, os investimentos na qualificação dos magistrados e a contratação da Fundação 
Getúlio Vargas para contribuir para o aprimoramento da gestão. 

Ao elogiar a Seção Judiciária do Acre, a ministra também ponderou que, ao contrário do que ocorre 
na maioria do País, há naquele Estado uma preocupação com o fortalecimento da Justiça de Primeira 
Instância. 

“Na realidade, o Acre é uma exceção, porque nós temos encontrado, sob o ponto de vista de gestão, 
muitos problemas em quase todos os tribunais, principalmente em relação à Primeira Instância, 
porque, de um modo geral, a Primeira Instância dos tribunais está sempre em segundo plano, e, no 
Brasil, há um sucateamento por falta de servidores, de material e de equipamentos de informática. 
Daí porque a minha satisfação em abrir o planejamento feito pelos senhores e verificar que há uma 
preocupação com a Primeira Instância, preocupação essa também do Conselho Nacional de Justiça e 
da Corregedoria”, afirmou Eliana Calmon. 

A ministra observou que o respaldo que a inspeção dará ao planejamento estratégico do TJAC será 
importante para que as propostas nele contidas recebam o apoio do Governo do Estado do Acre e 
também do conjunto de desembargadores. 

“Em razão do que está planejado pelo tribunal achei interessante fazer uma inspeção para dar um 
suporte, porque isso custará alguns recursos. Eles precisarão, para desenvolver esse novo projeto, do 
apoio político do governador do estado. Precisarão do apoio da quase unanimidade dos 
desembargadores para que deem continuidade ao projeto. E a forma que eu tenho de dizer que estão 
certos, que eles devem dar continuidade a esse trabalho, é fazendo a inspeção. A inspeção e o 
trabalho da Corregedoria não se limitam à questão disciplinar, mas também envolvem orientação e 
apoio”, enfatizou a ministra. (Agência de Notícias do CNJ. Disponível em: < 
http://intranet.tjac.jus.br/intranet/?p=28525 > Acesso em: 13 ago. 2012) 

 

1. Qual das sentenças abaixo melhor resume o assunto tratado no texto? 
A) “E a forma que eu tenho de dizer que estão certos, que eles devem dar continuidade a esse 
trabalho, é fazendo a inspeção.” 
B) “A Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Eliana Calmon, abriu, nesta quarta-feira (8/8), 
inspeção na Justiça Comum do Estado do Acre.” 
C) A inspeção e o trabalho da Corregedoria não se limitam à questão disciplinar, mas também 
envolvem orientação e apoio (...).” 
D) “(...) há naquele Estado uma preocupação com o fortalecimento da Justiça de Primeira Instância.” 
 
 

http://www.cnj.jus.br/index.php
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2.  Em: “Ao elogiar a Seção Judiciária do Acre, a ministra também ponderou QUE, ao contrário 
do que ocorre na maioria do País, há naquele Estado uma preocupação com o fortalecimento 
da Justiça de Primeira Instância”, a palavra destacada ocupa a mesma função na seguinte 
oração:  
A) A Diretoria de Recursos Humanos informa aos servidores QUE realizaram inscrição que o Curso 
de Direito Administrativo foi adiado por motivo de força maior. 
B) Durante a sustentação oral, o advogado falou tanto QUE ficou rouco. 
C) A vítima entregou as fotografias ao réu, QUE passou a usá-las como bem quis.  
D) “A ministra observou QUE o respaldo que a inspeção dará ao planejamento estratégico do TJAC 
será importante (...).” 
 
3.  De acordo com as ideias veiculadas no texto: 
A) Não há necessidade de planejamento estratégico nos tribunais; 
B) A Primeira Instância dos tribunais deve ficar sempre em segundo plano; 
C) O fortalecimento da Primeira Instância também é uma preocupação do Conselho Nacional de 
Justiça e da Corregedoria; 
D) Para consolidar o planejamento estratégico do TJAC, não será importante o apoio do Executivo, 
muito menos dos membros da Corte.  
 
4. Em: “(...) no Brasil, há um SUCATEAMENTO por falta de servidores, de material e de 
equipamentos de informática", a palavra destacada poderia ser substituída, sem prejuízo para 
a compreensão do contexto, por: 
A) aprimoramento;   
B) investimento;  
C) renovação;   
D) desvalorização.  
 
Releia o trecho a seguir, antes de responder às questões 5 e 6 . 
 

“Precisarão do apoio da quase unanimidade dos desembargadores para que DEEM continuidade ao 
projeto.” 
 
5. Com relação à grafia da palavra em destaque, é correto dizer: 
A) já está de acordo com a nova ortografia;         
B) nesses casos é facultado o acento; 
C) não se acentua mais o plural dos verbos; 
D) obviamente está errada, pois faltou o acento. 
 
6. A conjugação verbal em destaque também acontece em: 
A) O ministro elogiou o trabalho dos governadores. 
B) A corregedoria providenciará um manual de rotinas para ajudar às equipes. 
C) Para que vejam resultados satisfatórios, os prefeitos deverão investir em educação e cultura. 
D) Caso se esforcem, os competidores poderão retornar com os louros da vitória. 
 
Leia o trecho a seguir, para responder às questões 7 e 8. 
 

O oficial de justiça assegurou SEREM ORIGINAIS OS DOCUMENTOS.  
 
7. A oração destacada acima está corretamente desenvolvida em: 
A) sendo originais os documentos;             
B) que eram originais os documentos; 
C) porque eram originais os documentos;   
D) embora fossem originais os documentos. 
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8. Em relação à primeira, a oração destacada exerce a função de: 
A) sujeito; 
B) aposto; 
C) objeto direto; 
D) predicativo. 
 

9. No trecho: “De Brasília, por videoconferência, a ministra inseriu a Seção Judiciária acreana 
“entre as melhores do País” e afirmou que a inspeção busca dar respaldo ao planejamento 
estratégico já elaborado pela presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC)”, o 
uso da vírgula se justifica por: 
A) separar o aposto;   
B) separar o vocativo;   
C) separar a oração subordinada adverbial final;   
D) separar o adjunto adverbial. 
 

Para responder às questões 10 e 11, releia o trecho seguinte:  

“A inspeção e o trabalho da Corregedoria não se limitam à questão disciplinar, mas também envolvem 
orientação e apoio’, enfatizou a ministra.” 

 

10.  Marque a alternativa que julgar correta: 
A) Os verbos estão no plural porque o sujeito é composto; 
B) O uso do acento grave, nesse caso, não é obrigatório; 
C) “ORIENTAÇÃO E APOIO” justificam a grafia plural de “ENVOLVEM”; 
D) “Corregedoria” foi grafada com maiúscula por se tratar de um termo da justiça. 
 
11. A função sintática de “ministra” é: 
A) adjunto adverbial; 
B) sujeito; 
C) complemento nominal; 
D) adjunto adnominal. 

 

12.  Assinale a alternativa em que a classe gramatical da palavra destacada foi corretamente 
indicada entre parênteses: 
A) Na ocasião, a corregedora elogiou alguns pontos do PLANEJAMENTO estratégico concebido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre [...].” (SUBSTANTIVO); 
B) Na ocasião, a CORREGEDORA elogiou alguns pontos do planejamento estratégico concebido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre [...].” (VERBO); 
C) Na ocasião, a corregedora ELOGIOU alguns pontos do planejamento estratégico concebido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre [...].” (PRONOME); 
D) Na ocasião, a corregedora elogiou ALGUNS pontos do planejamento estratégico concebido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre [...].” (PREPOSIÇÃO). 

 

13.  Marque a alternativa que não está de acordo com a norma culta: 
A) Devemos obedecer à legislação; 
B) Devemos obedecer a legislação; 
C) O acesso ao pátio está proibido desde ontem; 
D) Devido à intensa estiagem, a população está sofrendo de problemas respiratórios. 
 

14.  Em: “A ministra observou que o respaldo que a inspeção dará ao planejamento estratégico 
do TJAC será importante para que as propostas nele contidas recebam o apoio do Governo do 
Estado do Acre e também do conjunto de desembargadores”, a palavra respaldo poderia ser 
substituída, sem prejuízo do contexto, por: 
A) iniciativa; 
B) defesa; 
C) amparo; 
D) manifestação. 
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15.  Marque a alternativa que está de acordo com a norma culta: 
A) A hipótese dele vencer é remota. 
B) Se você ver político bonzinho, desconfia logo! 
C) O chefe disse que é para ti chegar mais cedo amanhã. 
D) O chefe disse que é para tu chegares mais cedo amanhã. 

 

PROVA DE INFORMÁTICA 
 

16. Minimizar  o risco de invasão é mais garantido com: 
 A) a instalação de um firewall; 
 B) a execução de um antivírus;  
 C) o  estabelecimento  de  programas  de  orientação  de segurança; 
 D) a gravação de arquivos criptografados.  
 

17. Uma assinatura digital é um recurso de  segurança, cujo objetivo é:  
 A) identificar um usuário apenas por meio de uma senha; 
 B) identificar um usuário por meio de uma senha, associada a um token; 
 C) garantir a autenticidade de um documento; 
 D) criptografar um documento assinado eletronicamente.  
 

18. Em  relação  a backup ou cópia de segurança, é correto afirmar:  
 A) A cópia de segurança é imprescindível para os documentos gravados no computador, mas não         
para os programas residentes no disco rígido, pois, em caso de ocorrência de problemas, a 
reinstalação recuperará a última configuração de cada programa; 
B) O disco que contém o sistema operacional é o local mais indicado para guardar as cópias de 
segurança; 
C)  Backup  é  a  cópia  de  segurança  de  um  arquivo  ou programa  em  outro  dispositivo  de  
armazenagem  (CD, pen drive, etc),  para  prevenir  eventual  acidente  com  o original; 
 D)  Para  arquivos  que  exijam  criptografia,  devido  à  sua confidencialidade,  é  recomendável  que  
a  respectiva  cópia de  segurança  seja  gravada  em  CD e  estes sejam guardados em local seguro.  
 

19. O  programa normalmente  recebido  em  e-mail  na  forma  de cartão virtual, álbum 
de fotos, protetor de tela, jogo, etc., que, além de  executar  funções  para  as  quais 
foi aparentemente projetado,  também  executa  outras  funções  normalmente maliciosas  e  
sem  o  conhecimento  do  usuário  é denominado:  
 A) Hoax; 
 B) Worm;  
 C) Spam; 
 D) Cavalo de Tróia; 
  
20. HTTPS  pode  ser definido como um protocolo utilizado para:  
A) acessar  páginas  com  transferência  criptografada  de dados; 
B) atribuir endereços IP aos computadores da intranet;  
C) enviar e receber e-mails;  
D) permitir o gerenciamento dos nós de uma intranet.  

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS (ATUALIDADE) 

 

21. No Tribunal de Justiça do Estado do Acre, o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor-
Geral da Justiça são eleitos, conforme o Código de Organização e Divisão Judiciárias, para um 
mandato de: 
A) três anos; 
B) quatro anos; 
C) dois anos; 
D) um ano.  
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22. Em 27 de julho passado foi dada posse à nova desembargadora, que assumiu a 10ª vaga de 
desembargo: 
A) juíza Maria Penha; 
B) Juíza Denise Bonfim; 
C) Juíza Maha Kouzi; 
D) juíza Olivia Maria. 
 

23. Qual país foi arrasado com a ocorrência de tsunamis e terremotos, concomitantemente, 
iniciados no dia 11 de março de 2011: 
A) China; 
B) Japão; 
C) Coréia do Sul; 
D) Tailândia. 
 
24. 2012 será um ano de eleição. No primeiro domingo de outubro, de acordo com a Lei no 
9.504/97, os eleitores elegerão: 
A) prefeito, vice-prefeito e vereadores; 
B) governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito; 
C) governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, deputado estadual e prefeito e vice-
prefeito; 
D) vereadores e deputados estaduais. 
 
25. Têm prioridade na tramitação dos processos judiciais e administrativos: 
A) estrangeiros; 
B idosos (maiores de 60 anos);  
C) servidor público; 
D) magistrados. 
 
26. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no dia 16 de fevereiro do corrente ano, que a Lei 
da _____________ é constitucional e que valerá para as eleições municipais deste ano. O 
resultado do julgamento pôs fim a quase dois anos de batalhas jurídicas para que a lei 
pudesse vigorar no país. Complete a frase com uma das alternativas abaixo: 
A) eleição imediata; 
B) ficha limpa;   
C) prefeitura limpa; 
D) candidatura aprovada. 
 

27 - O voto é obrigatório a partir de: 
A) 16 anos de idade; 
B) 18 anos de idade; 
C) 21 anos de idade; 
D) 14 anos de idade. 
 
28. A reciclagem de materiais na natureza é fundamental para a manutenção do equilíbrio no 
ambiente. São agentes básicos do processo de decomposição da matéria orgânica no solo: 
A) insetos e plantas; 
B) fungos e animais; 
C) bactérias e fungos; 
D) bactérias e plantas. 
 

29. Dentre os problemas relacionados abaixo, assinale aquele que não está diretamente ligado 
a processos poluidores: 
A) maremotos;  
B) diminuição da camada de ozônio; 
C) alteração do regime de chuvas; 
D) chuvas ácidas. 

http://educacao.uol.com.br/cidadania/supremo-tribunal-federal-saiba-o-que-e-e-como-se-compoe-o-stf.jhtm
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30. Em 2011, a população da cidade acreana de Brasiléia deparou com o incremento da 
chegada maciça de imigrantes oriundos de um país da região do Caribe. Esses imigrantes vêm 
para o país à procura de abrigo, depois do impacto econômico e social que sofreram em seu 
país de origem, devido ao terremoto ocorrido em 2010. Atualmente, o governo brasileiro efetiva 
ações que regularizem a entrada de novos imigrantes provenientes desse mesmo país. 
A situação descrita refere-se a imigrantes 
A) dominicanos; 
B) guatemaltecos; 
C) cubanos; 
D) haitianos. 
 
31. Em junho de 2012, no Rio de Janeiro, aconteceu a Cúpula da Terra sobre o 
desenvolvimento sustentável promovida pelas Nações Unidas. Nessa reunião, esteve em 
evidência, dentre outros temas, a sustentabilidade do desenvolvimento vinculada 
estreitamente ao processo de construção da cidadania, buscando a incorporação plena dos 
indivíduos ao processo de desenvolvimento. Essa sustentabilidade, que diz respeito tanto à 
democratização da sociedade quanto à democratização do Estado, refere-se, especificamente, 
à seguinte dimensão do desenvolvimento: 
A) ecológica; 
B) ambiental; 
C) cultural; 
D) política. 
 
32. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 2, definiu que o aborto em caso de 
anencefalia: 
A) é crime; 
B) não é crime; 
C) obriga a mulher interromper a gravidez de anencefalia; 
D) é considerado crime de assassinato de incapaz. 
 
33. Líderes da Argentina, Uruguai e Brasil reuniram-se em Medoza, no Oeste da Argentina, 
onde aconteceu a 43ª cúpula do Mercosul e decidiram pela suspensão de um dos países 
integrantes do bloco. O país suspenso até 2013 foi: 
A) Chile; 
B) Colômbia; 
C) Venezuela; 
D) Paraguai. 
 
34. A decisão de suspender o país do bloco do Mercosul se deu em razão do impeachment de 
qual presidente? 
A) Fernando Lugo; 
B) Hugo Chávez; 
C) Cristina Kirchner; 
D) José Mujica. 
 
35. Qual o caso mais importante da história do Supremo Tribunal Federal, desde a 
redemocratização?  
A) Julgamento do Mensalão;  
B) Julgamento de aborto no caso de anencefalia; 
C) Julgamento sobre cotas raciais em universidades; 
D) Julgamento da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa. 
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PROVA DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
36. Assinale a alternativa incorreta: 
A) Garantir o desenvolvimento nacional é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil; 
B) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário; 
C) A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal; 
D) A Constituição Federal de 1988 estabelece que todo o poder emana do povo, que o exerce 
exclusivamente por meio de representantes eleitos diretamente. 

 
37. Considere as assertivas abaixo, relacionadas aos direitos e deveres individuais e coletivos. 
I. É livre a manifestação do pensamento, sendo assegurado o anonimato. 
II. Será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal.  
III. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita a todos que solicitarem. 
IV. Admitir-se-á, nos termos da lei, juízo ou tribunal de exceção. 
Está correto o que consta SOMENTE em: 
 
A) I;  
B) II;  
C) II e III; 
D) I, II e IV. 

 
38. A atual Constituição Federal garante àquele que sofrer ou se acha ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção o manejo do: 
A) habeas corpus; 
B) mandado de injunção; 
C) habeas data; 
D) mandado de segurança. 

 
39. Assinale a alternativa correta: 
A) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação na 
Assembleia Legislativa; 
B) São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a 
certidão de óbito; 
C) A prática do racismo constitui crime imprescritível e afiançável; 
D) É vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação 
coletiva. 

 
40. Assinale a alternativa incorreta, considerando o que dispõe a atual Carta Política. 
A) O julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça; 
B) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 
cinco por cento da receita do Município; 
C) A competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte; 
D) São bens dos Estados, dentre outros, o mar territorial e os recursos minerais, inclusive os do 
subsolo. 

 
41. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça compõem-se, 
respectivamente, de: 
A) 11 (onze) Ministros e 15 (quinze) membros; 
B) 12 (doze) Ministros e 14 (catorze) membros; 
C) 15 (quinze) Ministros e 15 (quinze) membros; 
D) 11 (onze) Ministros e 11 (onze) membros. 
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42. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade, exceto: 
A) o Advogado-Geral da União; 
B) o Presidente da República; 
C) a Mesa da Câmara dos Deputados; 
D) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 
43. Assinale a alternativa correta: 
A) As funções do Ministério Público podem ser exercidas, excepcionalmente, por Advogados; 
B) São garantias dos membros do Ministério Público a vitaliciedade, a inamovibilidade e a 
irredutibilidade de subsídios; 
C) É permitido ao membro do Ministério Público o exercício da advocacia; 
D) São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a divisibilidade e a independência 
funcional. 

 
44. Assinale a alternativa incorreta: 
A) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; 
B) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual 
período; 
C) É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, quando houver compatibilidade de 
horário, exceto a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas; 
D) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
 
45. A Constituição do Estado do Acre, mesmo após as alterações perpetradas pelas emendas 
constitucionais, assegura aos servidores públicos civis os seguintes benefícios, exceto: 
A) Licença-prêmio; 
B) Adicional de por tempo de contribuição (anuênio); 
C) Gratificação de sexta parte; 
D) Remoção para o lugar de residência do cônjuge, se este for servidor e atendidas as condições 
que a lei determinar. 

 
 

PROVA DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
 
46. Conforme a Lei Complementar Estadual n.º 39/93, às pessoas portadoras de deficiência é 
assegurado o direito de se inscreverem em concurso para provimento de cargo, cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão 
reservadas até:  
A) 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no concurso; 
B) 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso; 
C) 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso; 
D) 15% (quinze por cento) das vagas oferecidas no concurso; 
 
47. São formas de provimento de cargo público, EXCETO: 
A) nomeação;  
B) readaptação;  
C) aproveitamento;  
D) promoção.  
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48. A Lei Complementar Estadual n.º 154/2005, que alterou dispositivos da Lei Complementar 
Estadual n.º 39/93, revogou alguns benefícios do servidor público, EXCETO: 
A) salário-família; 
B) auxílio-reclusão; 
C) auxílio-funeral; 
D) auxílio-natalidade. 
 
49. São considerados atos ordinatórios, EXCETO: 
A) juntada de documentos; 
B) decisão interlocutória; 
C) vista obrigatória às partes; 
D) desentranhamento de peças juntadas por equívoco.  
 
50. É correto afirmar que as seguintes entidades pertencem à administração indireta: 
A) autarquia, empresas públicas e conselhos estatais; 
B) empresa mista e sociedades autárquicas; 
C) fundações públicas e empresas; 
D) sociedade de economia mista e empresa pública. 
 
51. É INCORRETO afirmar que nos processos administrativos está prevista a: 
A) ampla defesa; 
B) celeridade; 
C) oralidade; 
D) razoável duração do processo.  
 
52. Considere a seguinte situação: Demissão do servidor estável invalidada por sentença 
judicial. É CORRETO afirmar que: 
A) o servidor será reintegrado ao cargo; 
B) o servidor será aproveitado imediatamente;  
C) o cargo que o servidor ocupou será extinto;   
D) o servidor terá direito à aposentadoria proporcional. 
 
53. A situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato 
administrativo é: 
A) a competência; 
B) o motivo; 
C) o objeto; 
D) a formalização. 
 
54.  Analisando o seguinte conceito: “São cidadãos convocados, designados ou nomeados 
para prestar, transitoriamente, determinados serviços ao Estado, em razão de sua condição 
cívica, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, normalmente, sem 
remuneração”, nós estamos falando da seguinte espécie de agente público: 
A) Agente delegado; 
B) Agente credenciado; 
C) Agente honorífico; 
D) Agente político. 
 
55.  São considerados órgãos pluripessoais ou colegiados, EXCETO: 
A) Câmaras Criminais e Cíveis; 
B) Tribunal Pleno; 
C) Congresso Nacional;  
D) Presidência de qualquer dos Poderes. 
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PROVA CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA ESTADUAL 
 
56. Compõe a atual Administração do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para o biênio 
2011/2013, na respectiva ordem de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor: 
A) Desembargadores Adair Longuini, Pedro Ranzi e Samoel Evangelista;  
B) Desembargadores Roberto Barros, Adair Longuini, Arquilau Melo; 
C) Desembargadores Adair Longuini, Samoel Evangelista e Arquilau Melo; 
D) Desembargadores Pedro Ranzi, Roberto Barros e Eva Evangelista.     
 
57. São órgãos de publicação e divulgação do Poder Judiciário, EXCETO: 
A) Diário da Justiça eletrônico;   
B) Revista de Jurisprudência;    
C) Boletins Informativos;    
D) Diário Oficial do Estado. 
 
58. Segundo o novo Código de Organização e Divisão Judiciárias (Lei Complementar Estadual 
n.º 221/2010), o Tribunal de Justiça é composto por quantos Desembargadores?  
A) nove; 
B) doze; 
C) onze; 
D) quinze. 
 
59. Compete ao Tribunal Pleno Jurisdicional, EXCETO: 
A) processar e julgar nos crimes comuns e de responsabilidade, o vice-governador, os secretários de 
Estado, o procurador-geral do Estado, os prefeitos municipais, os juízes de direito, os juízes de direito 
substitutos e os membros do Ministério Público, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;    
B) processar e julgar nos crimes comuns, os deputados estaduais, ressalvada a competência da 
Justiça Eleitoral;    
C) processar e julgar os conflitos de competência entre órgãos do próprio Tribunal;   
D) aplicar as sanções disciplinares aos magistrados e decidir, para efeito de aposentadoria, sobre sua 
incapacidade física ou mental.    
 
60. As Comarcas classificam-se em: 
A) Entrância Inicial e de Entrância Final; 
B) Segunda Instância e de Primeira Instância; 
C) Entrância Especial, de Segunda Entrância e de Primeira Entrância; 
D) Entrância Especial, de Entrância Inicial e de Entrância Final. 
 


