
As questões 1 e 2 referem-se ao texto a seguir:

Meus Outros Anos

Eu me lembro, eu me lembro, Casimiro,
no meu São João, no meu Goiás, na aurora
da minha vida, eu li o teu suspiro,
li teus versos de amor que leio agora.

E que meu filho lê, e todo mundo
sabe de cor, de coração, de ouvido,
desde que sinta o apelo mais profundo
de tudo que tem força e tem sentido.

Contigo comecei a ver e vi
as coisas mais comuns - o natural:
o rio, a bananeira, a juriti
e a tarde que cismava no quintal.

Contigo descobri a travessia
do tempo na manhã, no amor, no medo,
nos olhares da prima que sabia
a dimensão maior do meu brinquedo.

E até este confuso sentimento,
esta ideia de pátria, que persiste,
veio de teus poemas, no momento
em que tudo era belo e apenas triste

era pensar no exílio e ver no termo
um motivo de doença e de pecado;
triste era imaginar o poeta enfermo,
tossindo os seus silêncios no passado.

Eu me lembro, eu me lembro! e quis de perto
ver o teu rio, teu São João, teu lar;
ler a poesia desse céu aberto
que continuas a escrever no mar.

Gilberto Mendonça Teles

01) Acerca da poesia acima citada, analise as proposições abaixo e marque 
aquela que melhor expressa ideias do texto, tendo como motivação o seguinte 
trecho do poema “Meus Oito Anos” de Casimiro de Abreu:

Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 






Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 
a) Ao realizar uma leitura comparada das duas obras da Literatura Brasileira é 
possível perceber que o diálogo entre os dois textos é evidente, embora tenha 
sido escritos em épocas totalmente diferentes. O autor goiano utiliza em seu 
poema traços como saudosismo, enfatizando o nacionalismo.
b) O autor goiano durante a sua obra mencionada não revive, em momento 
algum, em sua maturidade, as lembranças bucólicas trazidas em sua memória.
c) No poema “Meus Outros Anos”, o poeta vivencia o passado novamente, não 
recriando  nada,  nem  construindo  ou  transformando  no  momento  da 
composição. O imaginário não compõe esse poema e não há um confronto 
com o contexto social em que vive.
d) O autor goiano não relembra a ideia de pátria no seu poema, pois ela só 
existe não se consolidou no tempo.

02) Ainda sobre o poema “Meus Outros Anos”, tendo como motivador o trecho 
do poema de Casimiro de Abreu, citado na questão nº 1, marque a alternativa 
correta:
a) Ao se dirigir ao poema de Casimiro de Abreu, Gilberto Mendonça Teles, não 
o  faz  de  forma  elogiosa,  ao  contrário,  rebate  as  expressões  ali  contidas, 
apresentado críticas de caráter depreciativo.
b) O autor goiano, com o objetivo de melhor demonstrar suas próprias ideias, 
não menciona qualquer apologia no poema “Meus Outros Anos”, 
c) O autor goiano confessa que aprendeu muitas coisas com os poemas de 
Casimiro,  conforme  se  infere  dos  seguintes  trechos:  "Contigo  descobri  a  
travessia do tempo na manhã, no amor, no medo...", "esta ideia de pátria, que  
persiste, veio de teus poemas, no momento em que tudo era belo e apenas  
triste". .
d)  No poema “Meus Outros Anos” não há qualquer estrofe que expresse a 
consciência reflexiva de emoção do autor goiano.

03) O artigo definido “o” é empregado corretamente antes de:
a) Acre.
b) Goiás.
c) Sergipe.
d) São Paulo.

04) Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas abaixo: “Se você 
____ o edital do concurso, leia-o com atenção, pois quando _____ a inscrição, 
não _______ haver rasuras nos requerimentos”:






a) ver – fizer – deverão.
b) vir – fizer – deverão.
c) ver – fazer – deverá.
d) vir – fizer – deverá.

05) Assinale a alternativa em que há erro no sentido dos substantivos:
a) o grama = unidade de medida. a grama = relva.
b) o rádio = aparelho receptor. a rádio = estação transmissora.
c) a guia = pessoa que guia. o guia = documento.
d) o moral = ânimo. a moral = ética.

06) Assinale  a  alternativa  que  traz  os  respectivos  pronomes de  tratamento 
referentes  seguintes  personalidades  eminentes:  padre,  juiz,  prefeito  e 
delegado:
a) Vossa Reverendíssima. Vossa Excelência, Vossa Excelência e Vossa 
Senhoria.
b) Vossa Eminência, Vossa Senhoria, Vossa Excelência e Vossa Senhoria.
c) Vossa Santidade, Vossa Excelência, Vossa Senhoria e Vossa Excelência.
d) Vossa Reverendíssima, Vossa Excelência, Vossa Excelência e Vossa 
Excelência.

07) As palavras homônimas apresentam semelhanças em suas grafias, porém, 
diferenças conceituais  significativas.  Com base nessa afirmação,  assinale  a 
alternativa cujo sentido dado às palavras parônimas está incorreto :
a) Alizar : guarnição de madeira/alisar : tornar liso
b) Vultoso : volumoso/vultuoso – inchado
c) Eminente : atribuir importância/iminente : está para acontecer
d) Intemerato – valente/intimorato : puro, íntegro

08) São consideradas Justiças Comuns, EXCETO :
a) Justiça Federal.
b) Justiça Estadual.
c) Justiça Eleitoral.
d) Juizado Especial Cível.

09) São princípios constitucionais do Tribunal do Júri, EXCETO :
a) A plenitude da defesa.
b) O sigilo das votações.
c) A soberania dos veredictos, desde que fundamentados.
d) A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

10)  São  princípios  constitucionais  que  regem  a  Administração  Pública, 
EXCETO:
a) Legalidade.






b) Impessoalidade.
c) Moralidade.
d) Supremacia do interesse público.

11)  Sobre a Proclamação da Independência do Brasil,  assinale a alternativa 
correta:
a) A independência brasileira foi um processo liderado, em grande parte, por 
populares de baixa renda que se sentiam explorados pelos portugueses.
b) Juntamente com a Proclamação da Independência, a escravidão africana foi 
extinta no Brasil.
c) A separação política tinha como principais objetivos preservar a liberdade de 
comércio e a autonomia administrativa no país.
d)  No  dia  15  de  novembro  de  1922  foi  proclamada  oficialmente  a 
independência do Brasil, na cidade de São Paulo.

12) Qual o presidente brasileiro ficou conhecido pela frase que pronunciava “O 
BRASIL VAI CRESCER 50 ANOS EM 5.”
a) Getúlio Vargas
b) Ernesto Geisel
c) Itamar Franco
d) Juscelino Kubitschek

13)  A Internet usa um modelo de rede, baseado em requisições e respostas, 
denominado:
a) cliente-servidor.
b) word wide web.
c) protocolo de comunicação.
d) provedor de acesso.

14)  Trata-se  um periférico  de  entrada  que  captura  imagens,  fotos  e  textos 
impressos e os converte em arquivos digitais:
a) scanner.
b) plotter.
c) bluetooth.
d) roteador.

15) Uma planilha Microsoft contém:
A B

1 42 33 + 2*A1
2 6






Ao  arrastar  a  célula  B1  pela  alça  de  preenchimento  para  a  célula  B2,  o 
resultado nesta última (B2) será:
a) 35
b) 55
c) 52
d) 45

16)  O Brasil configura-se como um conjunto de retalhos culturais que juntos 
formam  a  cultura  brasileira.  Cada  região,  entretanto,  possui  algumas 
peculiaridades culturais, tornando-se, por vezes, atrativos turísticos. A região 
Nordeste  possui  aspectos  facilmente  identificados  pelos  brasileiros  como 
típicos da cultura nordestina.  Entre as alternativas a seguir,  assinale a que 
apresenta um personagem relacionado com o universo cultural do Nordeste, 
ligada a essa região, e que é identificado em todo o Brasil  como típico da 
cultura nordestina.
a) Sambista.
b) Cangaceiro.
c) Pescador.
d) Capoeirista.

17)  A  confirmação  da  economia  cafeeira  como  elemento  propulsor  da 
prosperidade do Brasil, na segunda metade do século XIX, é comprovada:
a)  pela  formação  de  um  partido  político  defensor  da  Monarquia  e  da 
manutenção do trabalho servil.
b) pelo investimento de rendimentos originários da comercialização do café em 
outras  atividades,  tais  como  finanças,  investimentos  e  financiamento  de 
estradas de ferro.
c)  pela  democratização  dos  lucros  originários  das  exportações,  mediante  a 
realização de programas de assistência social às classes desfavorecidas.
d)  pela  expansão  do  tráfico  negreiro,  destinado  a  ampliar  a  mão  de  obra 
aplicada no trabalho dos cafezais, no vale do Paraíba e no Oeste paulista.

18) A imigração estrangeira no Brasil cresceu, consideravelmente, no período 
entre  1887  e  1914.  Nesse  período,  quase  três  milhões  de  estrangeiros 
chegaram ao país, em razão:
a)  da  expansão  da  produção  da  borracha  para  abastecer  o  mercado 
internacional. 
b) do crescimento da pecuária, que exigiu maior número de trabalhadores. 
c) da forte demanda de mão-de-obra devido à expansão da cafeicultura. 
d) do desenvolvimento da indústria, que exigia uma mão-de-obra qualificada. 






19) Constituem deveres do funcionário, EXCETO:
a) pontualidade.
b) levar ao conhecimento de seu chefe imediato as irregularidades de que tiver 
ciência,  em  razão  de  seu  cargo,  representando  à  autoridade  superior,  se 
aquele não levar na devida conta a informação prestada. 
c) atender as requisições para defesa da Fazenda em caráter secundário, após 
a conclusão das atividades pendentes de execução.
d) apresentar-se decentemente trajado ao serviço.

20) A Constituição Federal de 1988 foi:
a) promulgada.
b) outorgada.
c) pactuada.
d) n.d.a.

21)  Analise  as  assertivas  e  assinale  a  alternativa  correta.  São  pessoas 
jurídicas de direito público interno

I. a União.
II. os Estados, o Distrito Federal e os Territórios.
III. os Municípios.
IV. as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais 
entidades de caráter público criadas por lei.

a) Apenas I e III.
b)Apenas I, III e IV.
c) Apenas I e II.
d) I, II, III e IV.

22) A respeito dos contratos em geral, é correto que:

a) o que estipula em favor de terceiro não pode exigir o cumprimento da 
obrigação.

b) se o contrato tiver por objeto a herança de pessoa viva, deverá, 
obrigatoriamente, ser feito por instrumento público.

c) podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a 
responsabilidade pela evicção.

d) pode o adquirente demandar pela evicção mesmo sabendo que a coisa 
era alheia ou litigiosa.

23) Assinale a alternativa correta.
Consideram-se bens móveis para os efeitos legais, de acordo com o Código 
Civil:
a) O direito à sucessão aberta.
b) As energias que tenham valor econômico.
c) As ações assecuratórias de direitos reais sobre imóveis.






d) Os materiais provisóriamente separados de um prédio, para nele se 
reempregarem.

     
24) Aquiles era casado em comunhão universal de bens com Joana e faleceu, 
deixando dois filhos: Maria e João. Maria é fruto de seu casamento com Joana 
e João de seu primeiro matrimônio com Fátima, já falecida. Deixou, ainda, seus 
pais Douglas e Janaína e um irmão chamado Átila. Nesse caso, a sucessão 
legítima defere-se a:
a) Maria em concorrência com Joana, Douglas e Janaína.
b) Maria e João em concorrência com Joana.
c) Maria e João em concorrência com Joana, Douglas e Janaína.
d) Maria e João.

25) Assinale a alternativa correta: 
a)todos os herdeiros legítimos são obrigados à colação; 
b)a substituição fideicomissária implica vocação hereditária sucessiva; 
c)o direito de pedir o legado é transmissível aos sucessores do legatário, ainda 
que este faleça antes do disponente; 
d)o menor com dezesseis anos completos pode testar, desde que devidamente 
assistido.

26)  Na  sistemática  do  Código  de  Processo  Civil,  o  inventário  e  a  partilha 
constituem:
a)procedimentos especiais de jurisdição voluntária; 
b)procedimentos especiais de jurisdição contenciosa; 
c)procedimentos ordinários; 
d)procedimentos sumários.

27) Sobre o tempo e o lugar dos atos processuais, assim dispõe o Código de 
Processo Civil Brasileiro: 
a) processam-se durante as férias e se suspendem pela superveniência delas, 
os atos de jurisdição voluntária. 
b)processam-se durante as férias e não se suspendem pela superveniência 
delas, as causas de dação de curadores. 
c)os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6 (seis) às 22 (vinte e 
duas) horas. 
d)são  feriados,  para  efeito  forense,  os  sábados,  os  domingos  e  os  dias 
declarados por lei.

28) Em execução fiscal foi penhorado imóvel que estava hipotecado em favor 
de instituição financeira. Esta, para preservar seu direito, deverá: 
a)interpor embargos de terceiro, se não tiver sido intimada da penhora. 
b)manifestar-se quanto à penhora, apesar de o crédito fiscal preferir ao crédito 
hipotecário. 
c)exigir que o juiz determine a sustação de eventual arrematação. 
d)solicitar que do edital de leilão conste a hipoteca existente, se não tiver sido 
intimada da penhora.

29) Quando a Fazenda Pública for Ré, no rito sumário, os prazos para defesa 






contar-se-ão:
a) Em dobro.
b) Em quádruplo.
c) Em décuplo.
d) Nenhum prazo.

30)Considere  as  seguintes  assertivas  a  respeito  dos  atos  processuais:
I.  É defeso às partes, ainda que todas estejam de acordo, reduzir ou 
prorrogar os prazos peremptórios.
II. Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de dez dias 
o  prazo  para  a  prática  de  ato  processual  a  cargo  da  parte.
III.  Quando  a  lei  não  marcar  outro  prazo,  as  intimações  somente 
obrigarão a comparecimento depois de decorridas vinte e quatro horas.
IV. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão 
contados  em  dobro  os  prazos  para  contestar  e  em  quádruplo  para 
recorrer.
De acordo com o Código de Processo Civil está correto o que se afirma 
APENAS em:

a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I e III.
d) II e IV.

31)  Um capital de R$ 40.000,00 foi aplicado por meio ano com juros de 8% 
semestrais,  capitalizados  trimestralmente.  Se  esse  mesmo  capital  fosse 
aplicado a juro simples com a mesma taxa e pelo mesmo período, teria rendido

a) R$ 128,00 a mais.
b) R$ 96,00 a menos.
c) R$ 64,00 a menos.
d) R$ 45,00 a menos.

32) Numa classe com 16 meninos e 24 meninas, um professor de matemática, 
após corrigir  todas as provas, informou à classe que a média de notas dos 
meninos foi 5,5 e a das meninas,7,5. Então a média de toda a classe é de :
a) 6,5.
b) 6,6.
c) 6,7.
d) 6,8.

33) Um novo modelo de um carro popular era vendido em uma concessionária 
com 10 % de desconto do preço de nota fiscal, devido a uma redução 
temporária sobre os impostos. Sabendo que esta concessionária deve voltar a 
vender o carro pelo preço normal, qual o aumento que irá aplicar?
a) 8,8%
b) 10%
c) 12,2%
d) 11,1%






34) Um comerciante pagou 20% de uma divida. Sabendo que R$ 5040,00 
corresponde a 35% do restante a ser pago. Qual o valor da divida inicial?
a) R$ 20.000,00
b) R$ 19.000,00
c) R$ 18.000,00
d) R$ 21.000,00

35) Para quitar o valor referente a um imóvel, no total de R$ 50 mil, um pai  
empresta dinheiro ao filho. Este se compromete a pagar 30% do valor total, no 
mês seguinte. O restante será pago pelo filho em 20 prestações mensais e 
iguais, sem juros. O valor de cada prestação será de:
a) R$ 1.850,00
b) R$ 1.750,00
c) R$ 1.650,00
d) R$ 1.500,00

36) A terça parte de um capital é aplicada a taxa de juro simples de 1% ao mês.  
O restante é aplicado a taxa de juro simples de 0,5% ao mês. Se ao fim de 9 
meses, o juro total obtido é igual a R$ 540,00 podemos afirmar que o capital 
inicial era:
a) R$ 9.000,00.
b) R$ 7.500,00.
c) R$ 12.000,00.
d) R$ 6.000,00.

37) Uma pessoa aplicou R$ 10.000,00 a juros simples, à taxa de 24% ao ano. 
O tempo necessário para que o montante seja R$ 13.600,00 é de:
a) 1 ano e meio.
b) 15 meses.
c) 20 meses.
d) 17 meses.

38) O menor número natural que deve ser somado a 2535, para que a soma 
obtida seja divisível por 2 e por 3, é:
a) 1.
b) 3.
c) 5.
d) 7.

39) A taxa de 30% ao trimestre, com capitalização mensal, corresponde a uma 
taxa efetiva bimestral de:
a) 20%.
b) 21%.
c) 22%.
d) 23%.

40) Se dividir 0,0000005 por 0,000000004 obtém-se:






a) 125.
b) 0,2.
c) 0.125.
d) 200.

41) Quando o perito-contador é designado pelo juiz em perícia contábil judicial,  
este será impedido tecnicamente em realizar a função quando:
a) Tiver atuado como perito-contador, assistente ou prestar depoimento como 
testemunha no processo.
b) Tiver cônjuge ou parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou em 
linha colateral até o terceiro grau, postulando no processo.
c) Receber dádivas de interessados no processo.
d) A matéria em litígio não é de sua especialidade.

42) Considerando as diferenças entre a Contabilidade Geral e a Contabilidade 
Pública, assinale a alternativa com a assertiva correta.
a)  A  contabilidade  pública  registra  os  atos  e  os  fatos  administrativos;  a 
contabilidade geral registra somente os atos administrativos.
b) A contabilidade pública tem regime de caixa para receitas e despesas; a 
contabilidade geral tem regime de competência para receitas e despesas.
c) A contabilidade pública tem sistema único de escrituração; a contabilidade 
geral tem sistemas de escrituração independentes.
d)  A  contabilidade  pública  obedece  aos  princípios  fundamentais  da 
contabilidade e aos princípios orçamentários;  a  contabilidade geral  obedece 
somente aos primeiros.

43) A demonstração financeira que evidencia ativo, passivo e patrimônio líquido 
é o(a):
a) Balanço patrimonial.
b) Demonstração de lucros acumulados.
c) Demonstração de resultado do exercício.
d) Demonstração do fluxo de caixa.

44)  As  receitas  públicas  classificam-se,  de  acordo  com  sua  categoria 
econômica, em Receita Corrente e Receita de Capital. Com relação à Receita 
Corrente é correto afirmar que deverá ser registrada :
a) somente em contas do sistema financeiro, quando integralmente percorrido 
o estágio de previsão.
b) somente em contas do sistema orçamentário, quando realizado o respectivo 
recolhimento.
c) somente em contas dos sistemas de compensação e patrimonial, quando 
integralmente percorrido o estágio da previsão.
d) em contas dos sistemas financeiro e orçamentário, quando realizados os 
estágios de arrecadação e recolhimento.

45) A fase da liquidação da despesa pública ocorre por ocasião
a) da fixação.






b) da licitação.
c) do pagamento.
d) do recebimento do objeto de empenho.

46)  Quanto  aos  deveres  e/ou  atribuições  dos  Servidores  Públicos  Civis  do 
Estado de Goiás. Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Residir na sede do seu serviço, não podendo ausentar-se sem licença do 
seu superior.
b) Autenticar cópias e fotocópias de peças ou documentos originais que detiver 
ou lhe forem apresentados em razão de seu ofício.
c) Ter em boa guarda, conservando com devido zelo, os autos, livros e papéis a 
seu cargo e os eu por força do ofício receber das partes.
d) Expedir guias para recolhimento de tributos e outros valores.

47)  Quanto as incumbências destinadas ao cargo de Contador/Distribuidor e 
Partidor Judiciário, assinale a alternativa INCORRETA :
a) Fazer rateio de custas entre as partes.
b) Distribuir os mandados entre os oficiais de justiça.
c) Proceder a partilha, segundo as regras de direito e a deliberação do juiz.
d) Receber e distribuir a correspondência entregue no Fórum, dando recibo 
sempre que exigido.

48) Sobre o Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça do Estado de 
Goiás, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Os emolumentos pagos serão cotados somente à margem dos originais.
b) É vedado ao notário ou registrador e seus prepostos cotar emolumentos pelo
total, cumprindo-lhes discriminar todas as parcelas e rubricar a cota assim feita.
c)  Os  advogados  e  os  representantes  do  Ministério  Público  e  da  fazenda 
Pública,  no  exercício  de  suas  funções,  para  o  fim  de  obterem  dados 
necessários  ao  pedido  de  certidões,  traslados  ou  documentos,  poderão 
verificar  registros  e  assentamentos  em  qualquer  escrivania,  serventia  ou 
serviço notarial ou de registro, sem o pagamento de custas e emolumentos.
d)  As  despesas  com  publicações  e  com  outros  atos  não  processuais 
promovidos a pedido ou no interesse de mais de uma pessoa serão entre elas 
rateadas.

49)  Sobre o Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça do Estado de 
Goiás, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Não sendo caso de isenção, as custas referentes aos feitos judiciais são 
pagas antecipadamente, salvo se houver autorização legal em contrário ou se 
o juiz ou relator o deferir, quando se tratar de medida de natureza urgente e 
não houver ou encontrar-se encerrado o expediente bancário.
b)  Nos  processos  de  dúvida,  se  o  interessado  recorrer  da  decisão,  não  é 
exigível o preparo do recurso.
c)  Para  os  atos  processuais  a  serem  praticados  fora  do  auditório  ou  das 
serventias, a parte interessada na diligência fornecerá condução aos juízes, 
serventuários e auxiliares da justiça.
d) As custas e os emolumentos pagos serão restituídos aos interessados na 
hipótese de não ser o ato realizado por qualquer motivo, deduzidas as quantias 
relativas a buscas, prenotações e certidões.






50) Sobre o Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça do Estado de 
Goiás, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Considera-se como termo final do prazo de pagamento das custas o 30º 
(trigésimo) dia posterior à intimação da conta ou da decisão que resolver sobre 
a respectiva impugnação.
b)  Nos  atos  relativos  à  constituição  de  dívidas  ou  financiamentos,  como  a 
hipoteca e o penhor, a base de cálculo é o valor do contrato.
c) São contadas contra o requerido as custas devidas por ato desnecessário ou 
impertinente ao regular andamento do feito.
d) Nos inventários e arrolamentos com multiplicidade de espólios, que corram 
num só feito, as custas são contadas como sendo de um único processo.

QUESTÕES SUBJETIVAS :

1)  Discorra  sobre  as  principais  diferenças  entre  os  institutos  da  alienação 
fiduciária e do leasing. (1,0 ponto).

2) Orientando-se pelas disposições do Código de Processo Civil, discorra sobre 
o que vem a ser reconvenção. (1,0 ponto).

3) Um certo capital foi aplicado durante 8 meses, e rendeu de juros, no final da 
aplicação, uma quantia igual à décima parte do capital aplicado. A taxa mensal 
de juros simples dessa aplicação foi igual a : (1,0 ponto)

4) Considere um certo número de dois algarismos. A soma desses algarismos é 
8. Trocando a ordem desses algarismos, obtêm-se um número 18 unidades 
menor que o primeiro. Qual será esse número ? (1,0 ponto).  

5) Cite 03 (três) incumbências específicas, sendo 01 (uma) para o cargo de 
Contador, 01 (uma) para o cargo de Distribuidor e 01 (uma) para o cargo de 
Partidor Judiciário. (1,0 ponto).

6) Conceitue e diferencie juros simples, compostos e de mora. (1,0 ponto)

7) No dia 22/03/2013, você Contador/Partidor/Distribuidor Judicial da Comarca 
de Serranópolis – GO., recebeu em sua sala o Sr. Al Capone. Este requereu a 
emissão de uma Certidão de Antecedentes Criminais e repassou os seguintes 
dados : 

CIRG  nº  09090909  –  SSP/GO,  e  CPF  nº  676.890.234-08,  residente  e 
domiciliado à Rua Travessa, nº 234, Setor Azul, Montanha – GO.
Nome do pai : Napoleão de Souza.
Nome da mãe : Maria Josefina.

Ao fazer a devida pesquisa no sistema, foi constatada a existência de 03 (três) 
registros, um por crime de tráfico de drogas (Artigo 33, Lei 11.343/06), na fase 
“Concluso”, outro por crime de roubo (Artigo 157 do Código Penal), na fase 
“Aguardando Providência da Escrivania”, e um homicídio simples (Artigo 121, 






caput, do Código Penal), na fase “sentença condenatória transitada em julgado 
na data de 22/03/2010”.
Assim, elabore a respectiva certidão, declinando se a mesma será positiva, 
negativa ou narrativa, constando os registros criminais acima descritos. (4,0 
pontos). 







