Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA
JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
CADERNO DE QUESTÕES

DIREITO
Data: 29/06/2014 - Horário: 08h00 as 12h00 - Duração: 04 (quatro) horas
Número de questões: 50 (cinquenta)
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES
1.

Verifique se o caderno de questões corresponde com o curso que você
está matriculado, caso não seja, solicite a substituição para o fiscal da
sala.

12. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente dos pontos
obtidos na prova de Língua Portuguesa, Noções de Informática e
Conhecimento Específico.

2.

A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos
atribuindo a prova de Língua Portuguesa peso 3,0 (três) a prova de
Noções de Informática peso 2,0 (dois) e a prova de Conhecimento
Específico peso 5,0 (cinco).

13. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem
aproveitamento mínimo de 5,0 (cinco) pontos da prova de Língua
Portuguesa, Noções de Informática e Conhecimento Específico.

3.

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às
questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa
marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.

4.

Cada candidato receberá um caderno de questões e um cartão resposta
para transcrever as respostas da prova. Identifique-se imediatamente,
escrevendo seu nome e número de documento de identidade e CPF.

5.

O cartão de resposta referido no item anterior não será substituído em
qualquer hipótese, devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu
manuseio e preenchimento, sendo de sua exclusiva responsabilidade
qualquer prejuízo que lhe possa advir de problemas decorrentes da
indevida realização dessas duas atividades.

6.

Não será permitido ao candidato levar a Folha de Resposta nem o
caderno de questões.

7.

O tempo previsto para aplicação das provas será de 04 (quatro) horas,
não havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de
afastamento de candidato da sala.

8.

Durante a realização das provas, não será permitida consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos,
manuais, impressos ou quaisquer anotações.

9.

Não será permitida a utilização, no local de provas, aparelhos
eletrônicos (máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares,
bip, telefone celular, walkman, receptor, gravador, etc.).

10. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do processo
o candidato que, durante a realização da prova:
a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
b) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de
quaisquer das provas;
c)

Utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular ou
equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem
expressamente permitidos, telefone celular, gravador, receptor ou
pagers, ou que se comunicar com outro candidato;

d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou
candidatos;
e) Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo
de provas;
f)

Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de
fiscal;

g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo
em comportamento indevido.
11. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer
das normas para a realização das provas, definidas neste Regulamento
ou em outros relativos ao processo seletivo, nos comunicados, nas
instruções ao candidato ou naquelas constantes em cada prova.

14. Em caso de empate, adotar-se-ão os seguintes critérios de desempate:
a)

O candidato que obter a maior número de pontos no CRE
(Coeficiente de Rendimento Escolar);

b)

O candidato que estiver no período mais avançado do curso;

16.

O gabarito provisório das provas será divulgado no dia 30 de Junho
de 2014 no sítio do CIEE www.ciee.org.br

17.

Os recursos das provas objetivas deverão ser interpostos nos dias 01
de Julho de 2014, das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília), através
do e-mail recurso.jfpb@ciee.org.br, conforme modelo que consta no
anexo II do Edital do certame.

18.

Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a
pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de terem recorrido. Os pedidos de
recursos serão analisados e decididos pelo CIEE até o dia 18 de
Julho de 2014.

19.

O gabarito e o resultado oficial do processo seletivo serão divulgados
no sitio do CIEE www.ciee.org.br, até dia 18 de Julho de 2014.

20.

O resultado servirá para preenchimento das vagas existentes
atualmente na Justiça Federal Seção Judiciária da Paraíba bem como
para formação de cadastro reserva, a ser utilizado pelo órgão
segundo sua necessidade e conveniência, para preencher as vagas
de estágio durante o período de validade do processo;

21.

A aprovação no processo seletivo gera para o candidato apenas
expectativa de ser convocado para preencher a vaga de estágio;

22.

A Justiça Federal Seção Judiciária da Paraíba reserva-se do direito de
convocar candidatos em número que atenda as necessidades e de
acordo com a disponibilidade orçamentária e a existência de vaga de
estágio;

23.

A convocação para o estágio será realizada pelo CIEE.

24.

É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação
de todos os atos, Editais e comunicados referentes a este processo
seletivo, os quais serão afixados no site do Centro de Integração
Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo manter atualizados
seus dados cadastrais junto a esta instituição.

Boa Sorte!
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DIREITO
1.

Conforme disposto no artigo 92, da Constituição
Federal de 1988, são órgãos do Poder Judiciário,
entre outros:

(C)
(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de
Contas da União, Tribunais e Juízes Eleitorais
e Supremo Tribunal de Justiça.
Juízes Eleitorais, Superior Tribunal de Justiça,
Juízes Militares, Conselho Nacional de Justiça
e Tribunais Regionais Federais.
Juízes Federais, Tribunais e Juízes dos
Estados, Juízes do Trabalho, Tribunais de
Contas Estaduais e Tribunais do Trabalho.
Supremo Tribunal Federal, Ministério Público
do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça e
Tribunais Regionais Federais.

5.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o
servidor público estável só perderá o cargo:
( )
( )
( )

2.

Considerando o disposto no artigo 107, da
Constituição Federal, é correto afirmar que os
Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no
mínimo,

Acerca da Administração Pública, com base no
Capítulo VII, Título III, da Constituição Federal de
1988, analise as assertivas abaixo.
I.
II.

III.

É garantido ao servidor público civil o direito à
livre associação sindical.
Os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público deverão ser computados para
fins de concessão de acréscimos ulteriores.
As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.

(A)
(B)
(C)
(D)

6.

7.

4.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em
relação à Ordem Social, assinale a alternativa
incorreta.
(A)

A ordem social tem como base o primado da
justiça, e como objetivos a assistência e o bemestar sociais.

(C)
(D)

8.

reconduzido ao cargo.
renomeado.
reintegrado ao cargo.
reempossado.

Sobre a administração indireta, é correto afirmar que
(A)
(B)

I, apenas.
II e III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.

V/ V/ V
F/ F/ F
V/ F/ V
F/ V/ F

Com base no parágrafo 2º, do artigo 41 da
Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que,
invalidada por sentença judicial a demissão do
servidor estável, será ele
(A)
(B)
(C)
(D)

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

em virtude de sentença judicial transitada ou
não em julgado.
mediante processo administrativo em que lhe
seja assegurada ampla defesa.
mediante procedimento de avaliação periódica
de desempenho, na forma de lei ordinária,
assegurada ampla defesa.

Quanto às assertivas acima, marque V para
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.

(A) 7 (sete) juízes.
(B) 11 (onze) juízes.
(C) 15 (quinze) juízes.
(D) 21 (vinte e um) juízes.

3.

São isentas de contribuição para a seguridade
social as entidades beneficentes de assistência
social
que
atendam
às
exigências
estabelecidas em lei.
A assistência à saúde é livre à iniciativa
privada.
As receitas dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios destinadas à seguridade social
constarão dos respectivos orçamentos, não
integrando o orçamento da União.

o INSS é uma empresa pública.
as sociedades de economia mista não fazem
parte da administração indireta.
as agências reguladoras são espécies de
empresas públicas.
as autarquias são criadas por lei com
capacidade de autoadministração.

Acerca dos atos administrativos normativos, assinale
a alternativa correta.
(A)

São geralmente consubstanciados em um
alvará, encerrando um conteúdo tipicamente
negocial.
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(B)

(C)

(D)

9.

Segundo a Lei nº 12.016/2009, que disciplina o
mandado de segurança individual e coletivo dá
outras providências, assinale a alternativa incorreta.
(A)

(B)

(C)
(D)

10.

São aqueles que contêm um comando geral do
Executivo, objetivando a correta aplicação da
lei.
São os que contêm uma sanção imposta pela
Administração, isto é, são atos que visam punir
e reprimir as infrações administrativas dos
particulares.
A multa administrativa é exemplo de ato
administrativo normativo.

Em nenhuma hipótese é permitido impetrar
mandado de segurança por telegrama ou outro
meio eletrônico, ainda que com autenticidade
comprovada.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão
motivada, quando não for o caso de mandado
de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos
legais ou quando decorrido o prazo legal para a
impetração.
Da sentença, denegando ou concedendo o
mandado, cabe apelação.
Concedida a segurança, a sentença estará
sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de
jurisdição.

II.
III.

13.

(C)
(D)
14.

(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.
I, apenas.

Considerando a Lei nº 9.099/1995, assinale a
alternativa que apresenta uma das causas cíveis de
menor complexidade que compete ao Juizado
Especial Cível conciliar, processar e julgar.
(A)
(B)
(C)
(D)

As causas cujo valor não exceda a 80 vezes o
salário mínimo.
A ação de despejo para uso próprio.
As ações possessórias sobre bens imóveis de
valor não excedente a 120 salários mínimos.
As ações possessórias sobre bens móveis de
valor não excedente a 10 salários mínimos.

maus-tratos.
omissão de socorro.
abandono de incapaz.
lesão corporal seguida de morte.

Com relação aos crimes contra a honra, assinale a
alternativa que apresenta o crime que somente se
admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa
é relativa ao exercício de suas funções.
(A)
(B)
(C)
(D)

16.

o devedor e o fiador, apenas.
o devedor, o fiador, a massa, o espólio e o
responsável por dívidas, somente não
tributárias, de pessoas jurídicas de direito
privado.
o devedor, o fiador, o espólio e a massa.
sucessores a qualquer título, apenas.

Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua
autoridade, guarda ou vigilância, para fim de
educação, ensino, tratamento ou custódia, quer
privando-a
de
alimentação
ou
cuidados
indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho
excessivo ou inadequado, quer abusando de meios
de correção ou disciplina, configura, segundo o
Código Penal vigente, crime de
(A)
(B)
(C)
(D)

15.

Tribunais do Trabalho.
Ministério Público.
Tribunais Regionais Federais.
Conselho Nacional de Justiça.

É correto afirmar que, com base na Lei nº
6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da
Dívida Ativa da Fazenda Pública e dá outras
providências, a execução fiscal poderá ser promovida
contra
(A)
(B)

ato do qual caiba recurso administrativo com
efeito suspensivo, independentemente de
caução.
decisão judicial da qual caiba recurso com
efeito suspensivo.
decisão judicial não transitada em julgado.

É correto o que está contido em

De acordo com a Lei nº 10.259/2001, que dispõe
sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, no âmbito da Justiça Federal, prestar o
suporte administrativo necessário ao funcionamento
dos Juizados Especiais é competência do(s)
(A)
(B)
(C)
(D)

É correto afirmar, com base na Lei nº 12.016/2009,
que não se concederá mandado de segurança
quando se tratar de
I.

11.

12.

Injúria.
Calúnia.
Exceção da verdade.
Difamação.

Acerca dos crimes contra a Administração Pública,
assinale a alternativa que apresenta o crime que se
caracteriza por apropriar-se, o funcionário público, de
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo,
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.
(A)
(B)
(C)

Emprego irregular
públicas.
Peculato.
Concussão.

de

verbas

ou

rendas
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(D)

17.

(D)

que constituem crime contra a economia.
características do crime de prevaricação.
referentes ao crime contra as relações de
consumo.
que constituem a ordem tributária.

(B)
(C)

(D)

indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a
confissão do acusado.
dispensável o exame do corpo de delito.
indispensável o exame de corpo de delito,
podendo, todavia, supri-lo a confissão do
acusado.
dispensável o exame de corpo de delito direto,
podendo supri-lo, todavia, a confissão do
acusado.

medida educativa de comparecimento
programa ou curso educativo.

a

É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)

22.

23.

contribuições sociais, tarifas e impostos.
tarifas, contribuições de melhoria e taxas.
impostos, taxas e contribuições de melhoria.
contribuições
de
melhoria,
tarifas
contribuições sociais.

e

Conforme disposto no artigo 126 do CTN, a
capacidade tributária passiva
I.
II.

III.

De acordo com o artigo 1º da Lei nº 8.072/1990,
assinale a alternativa que não apresenta um crime
considerado hediondo.

I, apenas.
I, II e III.
I e III, apenas.
II e III, apenas.

Segundo o disposto no artigo 5º do Código Tributário
Nacional (CTN), são tributos:
(A)
(B)
(C)
(D)

Com relação às provas, segundo o Código
Processual Civil, é correto afirmar que quando a
infração deixar vestígios será
(A)

19.

III.

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota
fiscal ou documento equivalente, relativo(a) à venda
de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a
legislação são condutas
(A)
(B)
(C)

18.

Excesso de exação.

depende da capacidade civil das pessoas
naturais.
independe de achar-se a pessoa natural sujeita
a medidas que importem privação ou limitação
do exercício de atividades civis, comerciais ou
profissionais, ou da administração direta de
seus bens ou negócios.
depende de estar a pessoa jurídica
regularmente constituída.

É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)

20.

Considerando o Estatuto do Idoso, é correto afirmar
que fica assegurada a gratuidade dos transportes
coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto
nos serviços seletivos e especiais, quando prestados
paralelamente aos serviços regulares, aos
(A)
(B)
(C)
(D)

21.

Homicídio.
Latrocínio.
Furto.
Estupro.

(A)
(B)
(C)
(D)

24.

maiores de 50 anos.
maiores de 65 anos.
que tiverem idade de 55 anos.
idosos com mais de 75 anos, somente.

Com relação à Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas), é
correto afirmar que quem adquirir, guardar, tiver em
depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar
será submetido às seguintes penas:

Considerando o disposto no artigo 16 do CTN,
assinale a alternativa que apresenta o tributo cuja
obrigação tem por fato gerador uma situação
independente de qualquer atividade estatal
específica, relativa ao contribuinte.
(A)
(B)
(C)
(D)

25.

II, apenas.
I e II, apenas.
III, apenas.
I e III, apenas.

Impostos.
Taxas.
Contribuições de melhoria.
Contribuições sociais.

Analise o texto abaixo, conforme artigo 201 da
Constituição Federal de 1988 e, em seguida, assinale
a alternativa que preenche correta e respectivamente
as lacunas.
A previdência social será organizada sob a forma de

I.
II.

reclusão.
prestação de serviços à comunidade.

regime ___________, de caráter ____________ e de
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filiação ___________, observados critérios que preservem

30.

o equilíbrio financeiro e atuarial.
(A)
(B)
(C)
(D)

Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão
judicial
(A)
(B)
(C)
(D)

geral/ gratuito/ obrigatória
geral/ contributivo/ obrigatória
único/ contributivo/ facultativa
geral/ contributivo/ facultativa

de que caiba recurso.
publicada em Diário Oficial.
a favor do autor da ação.
de que não caiba mais recurso.

INFORMÁTICA
26.

Conforme disposto no parágrafo 7º, artigo 201 da
Constituição Federal de 1988, é assegurada
aposentadoria no regime geral de previdência social,
nos termos da lei, obedecidas determinadas
condições. Assinale a alternativa que apresenta uma
dessas condições.
(A)
(B)
(C)
(D)

27.

2.

universalidade da cobertura e do atendimento.
irredutibilidade do valor dos benefícios.
igualdade da base de financiamento.

I, apenas.
II, apenas.
II e III, apenas.
I e II, apenas.

3.

Com base na Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), é correto afirmar que, salvo
disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo
o país
(A)
(B)
(C)
(D)

29.

15 dias depois de oficialmente publicada.
45 dias depois de oficialmente publicada.
30 dias depois de oficialmente promulgada.
60 dias depois de oficialmente promulgada.

(B)
(C)
(D)

4.

Tem a função de verificar se o documento foi
salvo corretamente.
Para ajustar a formatação do Autocorreção, é
necessário ir ao menu página inicial/ parágrafo.
É um revisor de texto.
Ao considerar erro de ortografia, o Word marca
o texto em amarelo.

Assinale a alternativa correta quanto ao recurso de
autotexto.

Com base no artigo 2º da LINDB, a lei nova, que
estabeleça disposições gerais ou especiais a par das
já existentes,

(A)

(A)
(B)
(C)
(D)

(C)
(D)

não revoga, mas modifica a lei anterior.
revoga ou modifica a lei anterior.
não revoga nem modifica a lei anterior.
revoga a lei anterior, não podendo apenas
modificá-la.

O Texto fica alinhado à direita.
A Fonte aplicada é a Arial.
O Tamanho da fonte é de 12pt.
A Cor do texto é automático – preto.

Assinale a alternativa correta sobre o recurso
Autocorreção do Microsoft Word 2010.
(A)

28.

JPEG.
PDF.
RichText.
Documento do Word.

Ao iniciar a digitação de um texto em um novo
documento do Microsoft Word 2010, a configuração
de formatação segue a versão padrão. Com relação
a esse padrão de formatação, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)

Ao salvar um documento novo contendo texto no
Microsoft Word 2010, é possível escolher o tipo de
arquivo. Assinale a alternativa que apresenta a opção
de formato de arquivo inexistente encontrado no
menu Arquivo/ Salvar Como.
(A)
(B)
(C)
(D)

35 anos de contribuição, se mulher.
40 anos de contribuição, se homem.
65 anos de idade, se homem.
50 anos de idade, se mulher.

A seguridade social baseia-se, dentre outros, nos
seguintes objetivos:
I.
II.
III.

1.

(B)

Não é possível inserir novas entradas em
autotexto.
Autotexto de versões anteriores não pode ser
inserido na versão do Word 2010.
Não é possível renomear autotextos existentes.
O autotexto é um reservatório para guardar
textos ou elementos gráficos para uso
posterior.
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5.

Sobre o recurso tabulação existente do Microsoft
Word 2010, assinale a alternativa correta.
(A)

6.

O alinhamento de uma tabulação é sempre
centralizado.
(B) O espaçamento padrão de uma nova tabulação
é de 2cm.
(C) O recurso tabulação tem a função de criar
tabelas e gráficos em forma de pizza, barra,
linhas etc..
(D) Para criar uma parada de tabulação, deve-se
utilizar a tecla TAB.
Assinale a alternativa que apresenta o comando de
atalho padrão do Microsoft Word 2010 utilizado para
aumentar o tamanho de uma fonte selecionada.
(A)
(B)
(C)
(D)

CTRL + seta à direita
CTRL + SHIFT + >
CTRL + SHIFT + <
CTRL + 1

10.

Sobre o recurso Tabela do Microsoft Word 2010,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)
(D)

Ao criar uma tabela, pode-se escolher a
quantidade de linhas e colunas dessa tabela.
Na versão 2010, não existem modelos padrões
de tabelas prontas, será sempre necessário
criar uma nova tabela.
O recurso Tabela se encontra no menu Layout
de página/ Organizar.
As tabelas criadas no Word são de padrão do
software, isto é, não possuem qualquer
integração com outros softwares da Microsoft,
principalmente com o Excel.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto adaptado abaixo, de Tatiana de Oliveira
Takeda, para responder às questões de 1 a 4.

A origem e missão do advogado
7.

A palavra advogado deriva do latim ad vocatus, ou

Assinale a alternativa correta sobre o recurso Estilo
do Microsoft Word 2010.

seja, aquele que é chamado em defesa. Dessa forma, com

(A)

fundamento na história e na própria etimologia, é possível

(B)
(C)
(D)

O recurso Estilo de Caractere possibilita
configurar a orientação da página.
O recurso se encontra no menu Revisão/
Controle.
Ao criar novo documento, a lista de estilos fica
vazia.
No recurso Estilo, é possível configurar
tamanho de fonte, tipo de fonte, assim como
escolher entrelinha e até uma tecla de atalho
para o estilo.

definir o advogado como aquele que é convocado para
acastelar uma causa ou uma pessoa, buscando mais a
realização da justiça do que os honorários, embora estes
lhe sejam legalmente devidos.
É no Império Romano que se encontram as raízes do
Direito e é nele que se localizam as origens da advocacia
representada em duas figuras distintas: o advogado e o
jurisconsulto.

8.

Assinale a alternativa que apresenta o comando de
atalho padrão do Microsoft Word 2010 para recortar
uma parte do texto selecionada.

Sob o prisma histórico, pode-se dizer que a
advocacia tem sua origem na necessidade moral de
defesa daqueles que, por serem hipossuficientes e

(A)
(B)
(C)
(D)

CTRL + C
CTRL + V
CTRL + R
CTRL + X

inocentes, acabavam por serem vítimas de injustiças de
todos os gêneros.
[...]
Por

9.

Sobre o recurso Parágrafo do Microsoft Word 2010,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)
(C)
(D)

Dentre os recursos disponíveis, é possível
escolher o alinhamento de um texto e o
tamanho da fonte.
O recurso se encontra no menu Inserir/ Texto.
Pode-se escolher a cor do texto, assim como a
cor de realce do texto.
Além de ajuste de alinhamento, é possível
aplicar recuo de parágrafo e espaçamento de
linha e parágrafo.

exigência

do

Estatuto

da

Advocacia,

os

bacharéis pretendentes ao exercício da profissão de
advogado devem, obrigatoriamente, submeter-se e serem
aprovados no Exame de Ordem, aplicado pela própria
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).
[...]
A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu
artigo 133, dispõe que “o advogado é indispensável à
administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e
manifestações no exercício da profissão, nos limites da
lei”. Por consequência, pode-se afirmar que nenhum
cidadão pode prescindir do auxílio de um advogado nos
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assuntos a que é pertinente, pois somente este está

3.

efetivamente preparado para esse fim.

Assinale a alternativa cujas palavras sejam
acentuadas, respectivamente, obedecendo às
mesmas regras das palavras abaixo.

[...]
INVIOLÁVEL/ PRÓPRIA/ RECÍPROCOS

Quanto à existência das autoridades judiciárias, é
importante salientar que, no exercício de suas funções,

(A)
(B)
(C)
(D)

não há hierarquia nem subordinação entre advogados,
magistrados e membros do Ministério Público, haja vista
que todos devem se tratar com consideração e respeito
recíprocos (artigo 6º, do Estatuto da Advocacia).

4.

[...]

Quanto aos verbos destacados, assinale a alternativa
que os classifica corretamente.
“Quanto à existência das autoridades judiciárias, é
importante salientar que, no exercício de suas
funções, não há hierarquia nem subordinação entre
advogados, magistrados e membros do Ministério
Público, haja vista que todos devem se tratar com
consideração e respeito recíprocos (artigo 6º, do
Estatuto da Advocacia).”

Por fim, frise-se que o advogado, como muito
ressaltado, é essencial à justiça, não se podendo chegar a
ela sem sua participação. Pautado sempre nos preceitos
éticos e morais, o profissional deve lutar para alcançar a
harmonização da sociedade e o fim da litigiosidade, a fim
de serem evitadas injustiças no corpo social.

(A)

http://www.ambito-juridico.com.br/site

(B)

1.
Considerando o texto, analise as assertivas
abaixo.
I.

II.

III.

O advogado deve defender uma causa ou uma
pessoa, objetivando a justiça e preterindo os
honorários, embora tendo direito legal a eles.
A advocacia originou-se da necessidade moral
de defender pessoas de poucos recursos e
ingênuas que eram vítimas de variadas
injustiças.
Para se chegar à justiça, a participação do
advogado não é imprescindível.

(C)

(D)

5.

I, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.

(D)

6.
2.

De acordo com a conjunção destacada no trecho
abaixo, assinale a alternativa que apresenta uma
substituição correta, mantendo a mesma relação
entre as orações.

(A)
(B)
(C)
(D)

porém
conquanto
no entanto
caso

(C)
(D)

7.

A multidão de crianças esperava pelo sorteio.
As Minas Gerais fazem um excelente queijo.
Mais de um jovem fizeram baderna durante as
greves.
Foram ao jogo no Maracanã Ciro e Neusa.

De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa e com relação à regência verbal, assinale
a alternativa correta.
(A)
(B)

“...buscando mais a realização da justiça do que os
honorários, embora estes lhe sejam legalmente
devidos.”

é (pretérito perfeito do indicativo)/ salientar
(particípio)/ há (futuro do presente do indicativo)
é (futuro do presente do indicativo)/ salientar
(gerúndio)/ há (pretérito perfeito do indicativo)
é (pretérito imperfeito do indicativo)/ salientar
(particípio)/ há (pretérito imperfeito do
indicativo)
é (presente do indicativo)/ salientar (infinitivo)/
há (presente do indicativo)

De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa e com relação à concordância verbal,
assinale a alternativa incorreta.
(A)
(B)
(C)

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

reporter/ escoria/ merito
assistencia/ bonus/ rubrica
lider/ padaria/ valido
serie/ voluvel/ juizes

Eu paguei o garçom pela conta.
Os cientistas aspiram a cura de todas as
doenças.
Simpatizei com todos os participantes do
torneio.
Helena prefere mais massa do que carne.

De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa e com relação à ortografia, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)

O padastro da menina era muito ignorante.
A organisação da abertura da copa deixava
muito a desejar.
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(C)
(D)
8.

9.

De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa e com relação ao emprego dos
pronomes, assinale a alternativa correta em relação à
substituição dos termos destacados.
I.
II.
III.

Devolveu a seu pai o documento.
Os sócios pagaram a dívida ao banco.
Geraldo pretende atender o pedido com
presteza.

(A)
(B)
(C)
(D)

I. Devolveu-lhe/ II. pagaram-na/ III. atendê-lo
I. Devolveu-o / II. pagaram-a/ III. atendê-lo
I. Devolveu-lhe/ II. pagaram-na/ III. atender-lhe
I. Devolveu-o / II. pagaram-lhe / III. atender-lo

De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa e com relação à regência nominal,
assinale a alternativa incorreta.
(A)
(B)
(C)
(D)

10.

Os sobrados da vila eram germinados.
O comportamento dele é uma exceção à regra.

Ele é suspeito de roubo.
Meu estilo é semelhante ao de Maria.
Qualquer pessoa é passível de engano.
Fui habituado com boa alimentação.

De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa e com relação à pontuação do texto
transcrito
do
site
http://estadao.br.msn.com/educacao,
assinale
a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

Dezesseis Estados, e o Distrito Federal já
iniciaram, no Legislativo, ou em fóruns locais, o
debate para aprovar planos de educação
alinhados às diretrizes nacionais recémaprovadas no Congresso. Dos municípios,
quase 56% já pediram apoio técnico do
Ministério da Educação (MEC) para construir
ou renovar seus planejamentos.
Dezesseis Estados e o Distrito Federal já
iniciaram, no Legislativo ou em fóruns locais, o
debate para aprovar planos de educação
alinhados às diretrizes nacionais recémaprovadas no Congresso. Dos municípios,
quase 56% já pediram apoio técnico do
Ministério da Educação (MEC) para construir
ou renovar seus planejamentos.
Dezesseis Estados e o Distrito Federal já
iniciaram, no Legislativo ou em fóruns locais, o
debate para aprovar planos de educação,
alinhados às diretrizes nacionais recémaprovadas, no Congresso. Dos municípios,
quase 56% já pediram apoio técnico do
Ministério da Educação (MEC) para construir
ou renovar seus planejamentos.
Dezesseis Estados e o Distrito Federal já
iniciaram, no Legislativo ou em fóruns locais, o
debate para aprovar planos de educação
alinhados às diretrizes nacionais recém-

aprovadas no Congresso. Dos municípios,
quase 56% já pediram, apoio técnico
Ministérida Educação (MEC) para construir, ou
renovar seus planejamentos.
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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA
JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
Folha de Respostas

DIREITO
Preencha seus dados com letra de forma utilizando caneta esferográfica azul ou preta.
Nome Completo:
R.G.:

C.P.F.:

Assinatura:
Preencha o quadrado que corresponde à resposta correta, conforme modelo:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A

B

C

D
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LÍNGUA PORTUGUESA
Questão

A

B

C

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
D

Questão

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

A

B

C

D

