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PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir servirá para responder às questões 01, 02, 03, 
04 e 05: 
 

BORBOLETAS 
 

Quando depositamos muita confiança ou expectativas 
em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. 

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as 
nossas expectativas, assim como não estamos aqui, para 
satisfazer as dela. 

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando 
procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de 
que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos 
sentimos bem, nunca por precisar de alguém. 

As pessoas não se precisam, elas se completam... não 
por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir 
objetivos comuns, alegrias e vida. 

Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz 
com a outra pessoa, você precisa em primeiro lugar, não precisar 
dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou 
acha que ama) e que não quer nada com você, definitivamente, 
não é o homem ou a mulher de sua vida. 

Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e 
principalmente a gostar de quem gosta de você.  

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do 
jardim para que elas venham até você.  

No final das contas, você vai achar não quem você 
estava procurando, mas quem estava procurando por você! 

Mário Quintana 

 

QUESTÃO 01 

As palavras inteiras, você e a expressão no final das contas 
destacadas no texto são classificadas, respectivamente, como: 
 
A) Adjetivo, pronome, advérbio; 
B) Advérbio, pronome, locução adjetiva; 
C) Adjetivo, pronome, locução adverbial; 
D) Pronome, adjetivo, locução adverbial; 
E) Locução adjetiva, pronome, advérbio. 
 

QUESTÃO 02 

O objetivo principal do texto é: 
 
A) Incentivar as pessoas a lutarem sempre por um grande amor; 
B) Aconselhar para que as pessoas não alimentem sentimentos 

amorosos, pois estes só trazem dor; 
C) Mostrar que para ser realmente feliz no amor você tem que 

achar alguém que se sinta dependente de você; 
D) Enfatizar que para conquistar alguém, você precisa saber 

satisfazer as expectativas do outro; 
E) Alertar que para ser feliz com alguém é necessário primeiro 

ser feliz com você mesmo(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

Todas as palavras que recebem acento gráfico no texto são: 
 
A) Oxítonas e monossílabos tônicos; 
B) Oxítonas e paroxítonas; 
C) Proparoxítonas e oxítonas; 
D) Monossílabos  átonos e oxítonas; 
E) Paroxítonas e proparoxítonas. 
 

QUESTÃO 04 

Os verbos depositamos (1º parágrafo) e precisam (4º parágrafo) 
estão flexionadas respectivamente na: 
 
A) 1ª pessoa do plural e 2ª pessoa do plural; 
B) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
C) 2ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
D) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do singular; 
E) 3ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural. 
 

QUESTÃO 05 

Há um item em que a separação das sílabas está incorreta. 
Qual? 
 
A) ex-pec-ta-ti-vas; 
B) ob-je-ti-vos; 
C) cons-ci-en-ti-zar; 
D) de-ce-p-cio-nar; 
E) pes-so-as. 
 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Um barril foi completamente cheio com 240 litros de vinho. 
Acontece que há um vazamento de 0,5 litros de vinho por dia, por 
um pequeno orifício na parte inferior do barril, sem que ninguém 
perceba. 
 

 
 
Marque a afirmativa CORRETA relacionada à situação descrita. 
 
A) Após 360 dias, o barril terá o seu volume reduzido à quarta 

parte do volume inicial; 
B) Restarão no barril, após 10 dias de vazamento constante, 230 

litros de vinho; 
C) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 

(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n . 
0,5) litros; 

D) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que sairão do barril e número de dias (n), é V = 
240 + (n . 0,5) litros; 

E) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n 
+ 0,5) litros. 
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QUESTÃO 07 

Os lados dos quadrados abaixo são respectivamente iguais a x , 
y e z. 
Sabendo-se que a área do quadrado ( 1 ) é a quarta parte da 
área do quadrado ( 2 ) e que a área do quadrado ( 3 ) é o 
quádruplo da área do quadrado ( 2 ), podemos afirmar que: 
 

 
 
A) z = 2y = 4x; 
B) y = 4x; 
C) z = 4y; 
D) z = 16x; 
E) y = 3x. 
 

QUESTÃO 08 

Um pai é 30 anos mais velho que seu filho. Há 5 anos atrás, a 
idade do pai era o quadrado da idade do filho. A soma dos 
algarismos da idade do pai é: 
 
A) 8; 
B) 7; 
C) 6; 
D) 5; 
E) 4. 
 

ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Leia, atentamente, o anúncio a seguir, publicado na revista Veja: 
 

 

 
 
Marque a opção que não apresenta uma relação baseada na 
reportagem acima: 
 
A) A evolução das técnicas e do instrumental cirúrgico e o 

número de procedimentos cirúrgicos; 
B) A idade média dos pacientes que realizam cirurgias plásticas e 

o número de procedimentos cirúrgicos; 
C) Total de cirurgias plásticas por hora no país e a satisfação dos 

pacientes; 
D) O aprimoramento das técnicas e do instrumental cirúrgico e a 

segurança das intervenções estéticas; 
E) São mais de 80 cirurgias por horas em 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x z y 
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QUESTÃO 10 

Qual é o dominó que completa a sequência? 
 

 
 
 

A)  
 
 

B)  
 
 

C)  
 
 

D)  
 
 

E)  
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário 
Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará: 
 
A) Gony Arruda; 
B) Arruda Bastos; 
C) Ferruccio Feitosa; 
D) Bismarck Maia; 
E) Francisco Bezerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, 
através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de 
dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus 
trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um 
dos membros da referida comissão: 
 
A) Gilson Dipp; 
B) Cláudio Fonteles; 
C) Maria Rita Kehl; 
D) José Carlos Dias; 
E) Ayres Britto. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não 
faz fronteira com o Estado do Ceará: 
 
A) Piauí; 
B) Rio Grande do Norte; 
C) Pernambuco; 
D) Sergipe; 
E) Paraíba. 
 

QUESTÃO 14 

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a 
Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. 
A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla 
marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua 
integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com 
composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta 
corretamente o significado da sigla VLT: 
 
A) Veículo Liga Transporte; 
B) Veículo Leve Transportador; 
C) Veículo Leva sobre Trilhos; 
D) Veículo Leve Turístico; 
E) Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
municípios existentes no Estado do Ceará: 
 
A) 184; 
B) 185; 
C) 186; 
D) 187; 
E) 188. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações, não corresponde a um 
órgão do Poder Judiciário: 
 
A) A Justiça de Paz; 
B) O Juízo Militar; 
C) O Tribunal de Justiça; 
D) Os Juízes de Direito; 
E) A Delegacia de Defesa da Mulher. 
 

QUESTÃO 17 

Sobre a divisão e a organização judiciária do Estado do Ceará, 
assinale a alternativa incorreta, de acordo com a legislação 
vigente sobre o assunto: 
 
A) Para fins de administração do Poder Judiciário, o território do 

Estado do Ceará tem como unidades judiciárias as comarcas, 
os termos judiciários e os distritos judiciários; 

B) As comarcas são agrupadas em zonas judiciárias; 
C) As comarcas do Estado do Ceará são classificadas em 3 (três) 

entrâncias, denominadas: entrância inicial, entrância 
intermediária e entrância final; 

D) As comarcas de Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do 
Norte são classificadas como de entrância intermediária; 

E) A comarca ainda não implantada constituirá um termo 
judiciário. 

 

QUESTÃO 18 

No que concerne aos requisitos para a instalação de uma 
comarca, assinale a alternativa incorreta, de acordo com o 
Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará 
e suas atualizações: 
 
A) População mínima de 5.000 (cinco mil) habitantes; 
B) Arrecadação estadual, proveniente de tributos, superior a 

cinco mil vezes o valor da unidade fiscal do Estado do Ceará; 
C) Mínimo de 200 (duzentos) prédios na sede; 
D) Mínimo de 2.000 (dois mil) eleitores inscritos; 
E) Volume de serviços forenses equivalente a 100 (cem) 

processos judiciais, no mínimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 

Julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
correta: 
 
I. A comarca será instalada através de solenidade presidida pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça, lavrando-se ata; 
II. Da ata de instalação da comarca serão extraídas sete (7) 

cópias que serão endereçadas, respectivamente, à Imprensa 
Oficial, para fim de publicação, ao Tribunal de Justiça, ao 
Tribunal Regional Eleitoral, à Secretaria de Justiça do Estado, 
à Procuradoria Geral da Justiça, à Defensoria Pública e ao 
Arquivo Público; 

III. Quando da implantação de nova comarca, permanecerão sob 
a chancela jurisdicional do território da comarca original os 
feitos em tramitação. 

 
A) Todas as assertivas estão incorretas; 
B) Apenas a assertiva I está incorreta; 
C) Apenas a assertiva II está incorreta; 
D) Apenas a assertiva III está incorreta; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
 

QUESTÃO 20 

Julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
correta: 
 
I. Para a elevação de entrância de uma comarca, se um dos 

requisitos não alcançar o quantitativo mínimo, mas dele se 
aproximar, a critério do Tribunal de Justiça, ainda assim 
poderá ser proposta a elevação; 

II. Os juízes das comarcas que sofrerem elevação de entrância 
devem ser compulsoriamente removidos ou promovidos; 

III. A comarca poderá ser rebaixada ou extinta, em caso de 
regressão ou extinção das condições necessárias e essenciais 
para seu funcionamento. 

 
A) Todas as assertivas estão incorretas; 
B) Apenas a assertiva I está incorreta; 
C) Apenas a assertiva II está incorreta; 
D) Apenas a assertiva III está incorreta; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
 

QUESTÃO 21 

Sobre a divisão e a organização judiciária do Estado do Ceará, 
assinale a alternativa incorreta, de acordo com a legislação 
vigente sobre o assunto: 
 
A) A Justiça de segunda instância é constituída pelo Tribunal de 

Justiça; 
B) Ao Tribunal é atribuído o tratamento de “Egrégio” e a seus 

membros o de “Excelência”, com o título de “Desembargador”; 
C) O Tribunal possui órgãos julgadores, órgãos diretivos e, como 

integrante de sua estrutura administrativa, a Escola Superior 
da Magistratura do Estado do Ceará; 

D) O Tribunal de Justiça tem sede na Capital, jurisdição em todo 
o território do Estado e compõe-se atualmente de 27 (vinte e 
sete) desembargadores, nomeados entre juízes de última 
entrância, observado o quinto constitucional; 

E) Os Desembargadores têm residência na Capital do Estado. 
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QUESTÃO 22 

Assinale a alternativa que não corresponde a uma competência 
jurisdicional do Tribunal de Justiça, de acordo com o Código de 
Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará e suas 
atualizações: 
 
A) Declarar, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, 
nos casos de sua competência originária e nos que para esse 
fim lhe forem remetidos pelos demais órgãos julgadores do 
Tribunal; 

B) Processar e julgar, originariamente, as representações para 
intervenção em municípios; 

C) Processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns e de 
responsabilidade, o Vice-Governador, Deputados Estaduais, 
Juízes Estaduais, membros do Ministério Público e os 
Prefeitos Municipais, ressalvada a competência da Justiça 
Eleitoral; 

D) Processar e julgar, originariamente, a reclamação para a 
preservação de sua competência e garantia da autoridade de 
suas decisões; 

E) Processar e julgar, originariamente, a execução de sentença 
nas causas de sua competência originária, vedada a 
delegação de atribuição para a prática de atos processuais. 

 

QUESTÃO 23 

Assinale a alternativa que não corresponde a uma competência 
administrativa do Tribunal de Justiça, de acordo com o Código de 
Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará e suas 
atualizações: 
 
A) Prover, na forma da Constituição Estadual, os cargos da 

magistratura estadual de carreira, de primeiro e segundo 
graus; 

B) Solicitar, quando cabível, a intervenção federal no Estado, nas 
hipóteses de sua competência; 

C) Decidir, mediante Resolução, sobre a denominação de Fóruns 
na comarca da Capital, cabendo às respectivas Câmaras 
Municipais decidir sobre a denominação de Fóruns situados 
nas comarcas do interior do Estado; 

D) Empossar o Presidente, o Vice-Presidente, o Corregedor 
Geral de Justiça, Desembargadores, Juízes e servidores 
efetivos ou comissionados nomeados; 

E) Reunir-se em caso de comemoração cívica, visita oficial de 
alta autoridade ou para agraciamento com a Medalha do 
Mérito Judiciário. 

 

QUESTÃO 24 

De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações, compete ao Presidente do 
Tribunal de Justiça, exceto: 
 
A) Superintender e orientar as correições a cargo dos Juízes de 

Direito requisitados; 
B) Representar o Tribunal de Justiça em suas relações com os 

demais Poderes; 
C) Manter a ordem na sessão, fazendo retirar-se aquele que a 

perturbar; 
D) Determinar a abertura de concurso para o cargo de Juiz 

Substituto, notário, registrador e servidor do Poder Judiciário; 
E) Providenciar a elaboração anual das listas de antiguidade dos 

Desembargadores e dos Juízes. 

QUESTÃO 25 

De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações, compõem a Justiça de 
primeira instância, exceto: 
 
A) As Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais; 
B) A Escola Superior da Magistratura; 
C) Os Tribunais do Júri; 
D) Os Juízes Substitutos; 
E) Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher. 
 

QUESTÃO 26 

Acerca da organização e funcionamento do Tribunal do Júri, 
assinale a alternativa incorreta, de acordo com o Código de 
Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará e suas 
atualizações: 
 
A) Sempre que necessário e o exigir o interesse da Justiça, o 

Juiz poderá requerer ao Conselho da Magistratura que 
determine a convocação extraordinária do Tribunal do Júri; 

B) O Conselho da Magistratura, a seu critério, também poderá 
determinar, de ofício, a convocação extraordinária do Júri; 

C) As sessões do Tribunal do Júri poderão ser realizadas apenas 
nos meses de maio e novembro; 

D) O alistamento de jurados será feito no mês de outubro de cada 
ano, pelo Juiz Presidente do Júri, sendo a respectiva lista 
publicada no mês seguinte; 

E) O sorteio dos jurados titulares e suplentes será feito trinta (30) 
dias antes do dia designado para a instalação das sessões do 
Tribunal Popular. 

 

QUESTÃO 27 

De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações, assinale a alternativa que 
não corresponde a uma forma de provimento dos cargos da 
magistratura estadual: 
 
A) Nomeação; 
B) Promoção; 
C) Acesso; 
D) Remoção; 
E) Aposentadoria. 
 

QUESTÃO 28 

De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações, assinale a alternativa que 
não corresponde a uma forma de vacância dos cargos da 
magistratura estadual: 
 
A) Disponibilidade; 
B) Transferência; 
C) Aposentadoria; 
D) Demissão; 
E) Falecimento. 
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QUESTÃO 29 

Acerca do provimento dos cargos da magistratura estadual, 
julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
correta, de acordo com o Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará e suas atualizações: 
 
I. O Juiz Substituto empossado deverá entrar no efetivo 

exercício do cargo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
data da posse, oportunidade em que será lavrada a 
declaração de exercício pelo Diretor de Secretaria, remetendo-
se cópia ao Presidente do Tribunal de Justiça; 

II. Empossado e havendo entrado em exercício, o Juiz Substituto 
passará a frequentar o curso oficial de formação promovido 
pela Escola Superior da Magistratura, pelo prazo mínimo de 9 
(nove) meses; 

III. Inexistindo Comarca de entrância inicial vaga, poderá o Juiz 
Substituto exercer suas atribuições em qualquer unidade 
jurisdicional do Estado, por ato do Presidente do Tribunal. 

 
A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Apenas a assertiva I está correta; 
C) Apenas a assertiva II está correta; 
D) Apenas a assertiva III está correta; 
E) Todas as assertivas estão erradas. 
 

QUESTÃO 30 

Ainda acerca do provimento dos cargos da magistratura estadual, 
julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
correta, de acordo com o Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará e suas atualizações 
 
I. A permuta é o ato pelo qual 2 (dois) magistrados de mesma 

Entrância resolvem entre si alterar suas respectivas lotações 
funcionais, devendo o termo de celebração ser encaminhado 
ao Presidente, que o submeterá ao Tribunal de Justiça, para 
deliberação por maioria de voto dos presentes; 

II. A reversão é o reingresso do magistrado aposentado nos 
quadros da magistratura, quando insubsistentes os motivos da 
aposentadoria; 

III. O aproveitamento é o retorno do magistrado em 
disponibilidade ao exercício efetivo do cargo. 

 
A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Apenas a assertiva I está correta; 
C) Apenas a assertiva II está correta; 
D) Apenas a assertiva III está correta; 
E) Todas as assertivas estão erradas. 
 

QUESTÃO 31 

De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações, são fatores a serem 
avaliados para fins de aquisição da vitaliciedade pelo Juiz 
Substituto, exceto: 
 
A) Idoneidade moral; 
B) Assiduidade; 
C) Versatilidade; 
D) Disciplina; 
E) Produtividade. 
 
 
 

QUESTÃO 32 

De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações, são deveres dos 
magistrados, exceto: 
 
A) Praticar os atos de ofício, cumprir e fazer cumprir as 

disposições legais, com independência, serenidade e 
exatidão; 

B) Determinar as providências necessárias para que os atos 
processuais se realizem nos prazos legais; 

C) Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 
D) Avocar processo ou causa pendente de outra autoridade, nas 

hipóteses em que não for cabível suscitar o conflito de 
competência; 

E) Zelar pelo prestígio da Justiça e pela dignidade de sua função. 
 

QUESTÃO 33 

De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações, é vedado aos Juízes e 
Tribunais, exceto:  
 
A) Interferir em questões submetidas a outros Tribunais ou 

Juízes, bem como alterar, anular ou suspender sentenças com 
ordens deles emanadas; 

B) Avocar processo ou causa pendente de outra autoridade; 
C) Abster-se de julgar a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei; 
D) Recusar fé aos documentos públicos de natureza legislativa, 

executiva ou judiciária, da União, dos Estados, dos Municípios, 
de entidades autárquicas ou empresas públicas; 

E) Suscitar conflito de competência. 
 

QUESTÃO 34 

De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações, constituem sanções 
aplicáveis aos Juízes da primeira instância, exceto: 
 
A) Advertência; 
B) Promoção compulsória; 
C) Censura; 
D) Remoção compulsória; 
E) Aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de 

serviço. 
 

QUESTÃO 35 

A Secretaria Geral do Tribunal de Justiça é um órgão auxiliar de 
direção e gerenciamento do Tribunal. Assinale a alternativa que, 
de acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações, não corresponde a uma 
subdivisão do referido órgão: 
 
A) Auditoria Administrativa de Controle Interno; 
B) Secretaria da Administração; 
C) Secretaria de Finanças; 
D) Secretaria de Tecnologia da Informação; 
E) Secretaria de Gestão de Pessoas. 
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QUESTÃO 36 

De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações, são serviços auxiliares da 
Justiça de primeiro grau da Comarca de Fortaleza, exceto: 
 
A) Portaria dos feitos judiciais; 
B) Distribuição dos feitos judiciais; 
C) Estacionamento do Fórum Clóvis Beviláqua; 
D) Contadoria; 
E) Depósito público de bens apreendidos. 
 

QUESTÃO 37 

Acerca das Secretarias de Vara, assinale a alternativa incorreta, 
de acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações:  
 
A) Cada Vara da Comarca de Fortaleza terá sua Secretaria, 

supervisionada pelo Juiz Titular e dirigida por um Diretor de 
Secretaria; 

B) O Diretor de Secretaria será indicado dentre Bacharéis em 
Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia e 
Ciências Sociais; 

C) A indicação para o cargo de Diretor de Secretaria deverá ser 
acompanhada do diploma de conclusão do curso superior; 

D) As Secretarias de Varas deverão registrar os feitos no Livro de 
Registro de Processos (Livro de Tombo) e autuá-los; 

E) No caso das Secretarias de Varas criminais, não precisam ser 
registrados e autuados os inquéritos policiais e outros 
procedimentos de natureza criminal, como pedidos de fiança, 
quando não haja ainda chegado os autos do inquérito ao juízo. 

 

QUESTÃO 38 

De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações, são atribuições do Diretor 
de Secretaria, exceto: 
 
A) Proceder as anotações sobre o andamento dos feitos em 

fichas próprias ou mediante digitação em sistema de 
computação; 

B) Preparar o expediente para despachos e audiências; 
C) Exibir os processos para consulta pelos advogados e prestar 

informações sobre os feitos e seu andamento; 
D) Realizar audiências nos processos criminais em que haja réu 

preso, em caso de ausência momentânea do Juiz ou do 
membro do Ministério Público; 

E) Expedir certidões extraídas de autos, livros, fichas e demais 
papéis sob sua guarda. 

 

QUESTÃO 39 

Assinale a alternativa que, de acordo com o Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Estado do Ceará e suas atualizações, 
não corresponde a um dos livros adotados pelas Secretarias de 
Vara: 
 
A) Livro de Registro de Óbitos; 
B) Livro de Registro de Processos (Livro de Tombo); 
C) Livro de Registro de Termos de Audiência; 
D) Livro de Registro de Sentenças; 
E) Livro de Carga de Autos para Advogados, Defensores 

Públicos e Promotores de Justiça, podendo ser desdobrado 
um para cada rol de profissionais. 

 

QUESTÃO 40 

Assinale a alternativa que, de acordo com o Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Estado do Ceará e suas atualizações, 
não corresponde a um requisito exigido para a inscrição em 
concurso a qualquer dos cargos de serventuário e de servidor de 
Justiça: 
 

A) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
B) Residência na sede da Comarca, pelo período mínimo de 2 

(dois) anos; 
C) Quitação ou isenção do serviço militar; 
D) Idoneidade moral; 
E) Gozo dos direitos políticos. 
 

QUESTÃO 41 

Acerca das custas processuais, julgue as assertivas abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa correta, de acordo com o Código 
de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará e suas 
atualizações: 
 

I. Ressalvadas as disposições da justiça gratuita, as despesas 
dos feitos judiciais serão adiantadas pelas partes, na forma 
prevista no Código de Processo Civil e no Regimento de 
Custas e Emolumentos; 

II. Nenhum servidor da justiça receberá custas diretamente das 
partes, sujeitando-se os infratores às penalidades previstas no 
Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do 
Ceará ou no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado e, ainda, a ser processado criminalmente, se for o 
caso; 

III. As despesas processuais terão limites mínimo e máximo 
previstos no Regimento de Custas. 

 

A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Apenas a assertiva I está correta; 
C) Apenas a assertiva II está correta; 
D) Apenas a assertiva III está correta; 
E) Todas as assertivas estão erradas. 
 

QUESTÃO 42 

Acerca da substituição dos serventuários de Justiça, julgue as 
assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta, de 
acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações: 
 

I. No caso de vaga, até a nomeação do novo titular, ou em suas 
faltas e impedimentos, o titular da serventia de Justiça será 
substituído pelo escrevente substituto ou, na falta deste, por 
escrevente compromissado e, não havendo escrevente ou 
estando este impedido, por serventuário desimpedido de outro 
ofício da sede da comarca; 

II. Nas comarcas onde houver mais de um Juiz, a designação do 
substituto do titular da serventia competirá ao Juiz mais antigo; 

III. Os Oficiais do Registro Civil dos distritos judiciários serão 
substituídos nos seus impedimentos e suspeições pelo Oficial 
do Registro Civil mais antigo na titularidade de serventia da 
Comarca. 

 

A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Apenas a assertiva I está correta; 
C) Apenas a assertiva II está correta; 
D) Apenas a assertiva III está correta; 
E) Todas as assertivas estão erradas. 
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QUESTÃO 43 

Assinale a alternativa que não corresponde a uma sanção 
disciplinar aplicável aos serventuários pelos ilícitos cometidos no 
exercício de suas funções, de acordo com o Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Estado do Ceará e suas atualizações: 
 

A) Repreensão; 
B) Censura; 
C) Expulsão; 
D) Suspensão até 60 (sessenta) dias, com perda total das 

vantagens do cargo; 
E) Perda da delegação para os notários e os registradores, 

através de sentença judicial transitada em julgado ou de 
decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo 
juízo competente de primeiro ou segundo grau, assegurado 
amplo direito de defesa. 

 

QUESTÃO 44 

Acerca do regime funcional das serventias extrajudiciais, assinale 
a alternativa incorreta, de acordo com o Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Estado do Ceará e suas atualizações: 
 

A) A Distribuição Extrajudicial, os Notariados e os Registros (Civil 
e de Imóveis), além do titular, serão compostos pelo 
substituto, denominado de oficial, bem como pelos 
escreventes, substitutos ou compromissados, e os auxiliares; 

B) Compete ao titular as atribuições de seu ofício; 
C) Cabe ao Corregedor Geral da Justiça nomear o oficial 

substituto, dentre os escreventes da serventia, dispor sobre os 
atos que possam ser por ele praticados e zelar pela 
observância da legislação relativa ao pessoal; nas comarcas 
do interior, o Corregedor poderá delegar essas atribuições ao 
Juiz Diretor do Foro; 

D) Compete ao oficial substituir o titular da serventia nas suas 
ausências e impedimentos, não podendo praticar, 
simultaneamente com o titular, os atos que lhe forem 
atribuídos; 

E) A nomeação do oficial será objeto de registro na Corregedoria. 
 

QUESTÃO 45 

Ainda acerca do regime funcional das serventias extrajudiciais, 
julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
correta, de acordo com o Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará e suas atualizações: 
 

I. Nas comarcas do interior do Estado, os auxiliares serão 
admitidos pelos titulares, com aprovação do Juiz Diretor do 
Foro; 

II. Os salários do oficial substituto, dos escreventes e dos 
auxiliares serão ajustados com o titular da serventia, cabendo 
sua homologação ao Corregedor Geral ou ao Juiz Diretor do 
Foro, para fins de verificação do atendimento da legislação 
trabalhista; 

III. Aplica-se ao pessoal das serventias extrajudiciais, em relação 
ao regime disciplinar, o disposto no Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Estado do Ceará e suas 
atualizações. 

 

A) Todas as assertivas estão erradas; 
B) Apenas a assertiva I está errada; 
C) Apenas a assertiva II está errada; 
D) Apenas a assertiva III está errada; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 

QUESTÃO 46 

Acerca da organização da Corregedoria Geral da Justiça, julgue 
as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta, 
de acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações: 
 

I. A Corregedoria Geral da Justiça, órgão de fiscalização, 
disciplina e orientação administrativa, será exercida em todo o 
Estado por um Desembargador com a denominação de 
Corregedor Geral da Justiça; 

II. Compete à Corregedoria a elaboração de seu Regimento 
Interno, que deve ser submetido à aprovação do Conselho da 
Magistratura; 

III. O Corregedor será substituído nos seus impedimentos, férias 
e licenças pelo Desembargador mais antigo desimpedido na 
ordem decrescente de antiguidade. 

 

A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Apenas a assertiva I está correta; 
C) Apenas a assertiva II está correta; 
D) Apenas a assertiva III está correta; 
E) Todas as assertivas estão erradas. 
 

QUESTÃO 47 

De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações, são atribuições do 
Corregedor Geral da Justiça, exceto: 
 

A) Integrar o Conselho da Magistratura; 
B) Relatar e processar representação contra magistrados de 

primeiro grau, submetendo-a ao Tribunal de Justiça, na forma 
do Regimento Interno; 

C) Conhecer de representação contra notários, registradores e 
servidores do Poder Judiciário de primeira instância da Capital 
ou do Interior ou, ainda, de sua própria secretaria, 
encaminhando-a à autoridade competente para aplicação de 
sanção, quando for o caso; 

D) Presidir concurso para provimento do cargo de Juiz Substituto; 
E) Ministrar instruções aos Juízes, de ofício ou respondendo a 

consultas escritas sobre matéria administrativa. 
 

QUESTÃO 48 

Acerca da organização e do funcionamento da Corregedoria 
Geral da Justiça, julgue as assertivas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta, de acordo com o Código de Divisão 
e Organização Judiciária do Estado do Ceará e suas 
atualizações: 
 

I. As correições gerais abrangem os serviços judiciais e 
extrajudiciais de uma Comarca ou de apenas uma vara, bem 
como de ofícios notariais e de registros; 

II. Os autos, livros e papéis serão examinados nas secretarias de 
varas ou nos notariados e ofícios de registros a que 
pertencerem, inclusive quando sob a guarda de Oficiais de 
Registro Civil dos distritos, nas comarcas do interior; 

III. Não é obrigatória a intimação do Representante do Ministério 
Público para comparecer à correição. 

 

A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Apenas a assertiva I está correta; 
C) Apenas a assertiva II está correta; 
D) Apenas a assertiva III está correta; 
E) Todas as assertivas estão erradas. 
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QUESTÃO 49 

De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará e suas atualizações, assinale a alternativa que 
não corresponde a uma atribuição do Corregedor Geral da 
Justiça, quando em correição: 
 
A) Examinar a legalidade dos títulos com que servem em seus 

cargos e ofícios todos os serventuários sujeitos à correição; 
B) Fiscalizar o que diz respeito à administração das pessoas e 

bens de órfãos, interditos, ausentes e nascituros; 
C) Fiscalizar a aplicação de leis estaduais ou federais, por parte 

de tabeliães, na lavratura de escrituras e demais instrumentos 
que passarem em suas notas; 

D) Levar ao conhecimento da Ordem dos Advogados, do 
Procurador Geral da Justiça, do Chefe da Defensoria Pública e 
do Secretário de Polícia e Segurança Pública, falta atribuída, 
respectivamente, a advogado ou solicitador, representante do 
Ministério Público, Defensor Público e autoridade policial; 

E) Proceder à distribuição dos feitos na Comarca em que se 
realizar a correição. 

 

QUESTÃO 50 

Ainda acerca da organização e do funcionamento da 
Corregedoria Geral da Justiça, julgue as assertivas abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa correta, de acordo com o Código 
de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará e suas 
atualizações: 
 
I. Durante a correição, o Corregedor Geral receberá as 

reclamações e queixas, escritas ou verbais, que lhe forem 
dirigidas por auxiliares da Justiça ou quaisquer pessoas, 
mandando reduzir a termo as que forem formuladas 
verbalmente; 

II. Verificada a existência de autos e papéis com antiguidade 
superior a 20 (vinte) anos, determinará o Corregedor a sua 
remessa ao Arquivo Público do Estado; 

III. O Corregedor dará audiência aos presos ou internados para 
receber-lhes as queixas ou reclamações, sobre elas 
providenciando. 

 
A) Todas as assertivas estão erradas; 
B) Apenas a assertiva I está errada; 
C) Apenas a assertiva II está errada; 
D) Apenas a assertiva III está errada; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




