
MEU MELHOR LIVRO DE LEITURA.
Estas estorinhas, sem princípio nem fim.
Estórias de Carochinha, edição antiga, desenho antigo, preto e branco.
Meus filhos, meus sobrinhos, meus netos...Minha descendência tão linda e sadia, minhas raízes 
ancestrais, minha cidade.
Meu rio Vermelho debaixo da janela, janelas da vida, meu Ipê florido, vitalizado pelo emocional de 
Clarice Dias.
Minha pedra morena. Minha pedra mãe. Quem assentará você sobre o meu túmulo no meu retorno 
às origens de todas as origens ?
Minha volta ao mundo na lei de Kardec...
Vou reviver na menina Georgina.
Estarei presente no meu dicionário, meu livro de amor que tanto me ensinou e corrigiu.
Minhas estórias de Carochinha, meu melhor livro de leitura, capa escura, parda, dura, desenhos 
preto e branco.
Eu me identificava com as estórias.
Fui Maria e Joãozinho perdidos na floresta.
Fui a Bela Adormecida no Bosque.
Fui Pele de Burro. Fui companheira de Pequeno Polegar e viajei com o Gato de Sete Botas. Morei 
com os anõezinhos.
Fui a Gata Borralheira que perdeu o sapatinho de cristal na correria da volta, sempre à espera do 
príncipe encantado, desencantada de tantos sonhos nos reinos da minha cidade.
Mãe Didi...Por onde vão os rumos de meus pensamentos, sempre presente minha madrinha fada.
Eu a vejo em Mãe Didi.
Tia Nhorita, Didinha, seus farnéis inesgotáveis de bondade, de biscoitos e brevidades, sustentando 
Aninha, desamada, abobada e feia, caso perdido pensavam todos.
O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada.
Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher.
(Cora Coralina, Vintém de Cobre, 7ª Ed., Global Editora, pág. 45/46).

1)Ao se referir a “voltar ao mundo na lei de Kardec”, a autora demonstra :
(a)Que deseja voltar a sua terra natal para se encontrar com seus descendentes.
(b)Que deseja voltar a viver os antigos personagens das estórias que lia.
(c)Que deseja se reencontrar com seus antigos pensamentos para buscar respostas para o presente.
(d)Que deseja, tão somente, retornar às origens de todas as origens.

PREMUNIÇÕES DE ANINHA
Por quê ? Você, meu irmão, presidiário, na teia de seu sonho – liberdade – viver além das grades, 
paciente, elabora o seu plano de fuga sem o plano consequente da regeneração ?
Dias, meses, noites, o tempo a correr e você, aproveitando o escasso tempo fugidio.
Paciente, tenaz, ambíguo e dissimulado, ali está roendo com seus dentes, nervos, ossos e vontade, 
roendo alicerces, muros e grades.
Afinal, um dia alcança a liberdade desejada.
Por que não partiu para longe, distante, não se engajou numa frente de trabalho lá na roça, onde 
ninguém pede documentação, identidade, e se pôs como trabalhador a trabalhar, a salvo da busca 
que se faz ?
Não,  você ficou mesmo perto  e  de novo voltou à falta,  ao erro,  ao crime inicial  e  de novo a 
liberdade tolhida, tão penosa de conquistar !
Por quê, meu irmão ?
Tempo virá. Uma vacina preventiva de erros e violências se fará.
As prisões se transformarão em escolas e oficinas.
E os homens, imunizados conta o crime, cidadãos de um novo mundo, contarão às crianças do 
futuro, estórias absurdas de prisões, celas, altos muros, de um tempo superado.






Aqueles que acreditam caminham para a frente e podem ser chamados Ludovico, Kubitschek.
Aqueles que duvidam põem pedras e tropeços nos caminhos dos primeiros.
Jamais construtores. Capangueiros. Aproveitadores.
(Cora Coralina, Vintém de Cobre, 7ª Ed., Global Editora, pág. 151/152).

02)A autora se refere em seu texto a:
(a)Seu irmão que se encontra preso.
(b)Aos presidiários de uma forma geral.
(c)Às personalidades que tiveram grande destaque como Ludovico e Kubitschek.
(d)n.d.a

SOMBRAS
Tudo em mim vai se apagando.
Cede minha força de mulher de luta em dizer : estou cansada.
A claridade se faz em névoa e bruma.
O livro amado : o negro das letras se embaralham, entortam em linhas paralelas.
Dançam as palavras, a distância se faz em quebra-luz.
Deixo de reconhecer rostos amigos, familiares.
Um véu tênue vai se incorporando no campo da retina.
Passam lentamente como ovelhas mansas os vultos conhecidos que já não reconheço.
É a catarata amortalhando a visão que se faz sombra.
Sinto que cede meu valor de mulher de luta, e eu me confesso : estou cansada.
(Cora Coralina, Vintém de Cobre, 7ª Ed., Global Editora, pág. 235).

03)No texto acima a autora :
(a)Usa de linguagem autobiográfica para descrever sinais de sua velhice.
(b)Afirma que está cansada após tanta luta.
(c)Afirma que não consegue mais ler livros por estar cansada.
(d)Afirma, tão somente, que está cansada e por isso não consegue mais ser uma mulher de luta.

04) Todas as palavras estão escritas corretamente, exceto:
(a) Canjica, caçador, embriaguez, hipinotizar.
(b) Enxuto, estender, anarquizar, catequese.
(c) Enxurrada, camponesa, avareza, cupidez.
(d) Quiser, paralisar, fizesse, cozer.

05) Assinale a sequência que completa corretamente as lacunas do texto seguinte:
Não sabemos _________ greves e mais greves se sucedem na área educacional. Aliás, ninguém 
parece saber o _________ disso tudo. A situação é muito grave, principalmente ___________ está 
associada ao crescente descrédito em relação à escola pública.
(a) porquê – por que – por quê.
(b) por quê - porquê – por que.
(c) por que – porquê – porque.
(d) porque – por quê – por que.

06)  Assinale  a  alternativa  que  está  de  acordo  com  a  regra:  “Todas  as  proparoxítonas  são 
acentuadas”:
(a) melancólico e ridículo.
(b) caberá e poderá.
(c) água e dívida
(d) agradável e belíssimo.






07) A separação das sílabas está correta na alternativa:
(a) E-ni-gmá-ti-cas.
(b) Té-cni-co.
(c) Er-ra-da.
(d) Pi-sci-na. 

08) Marque a alternativa que completa corretamente a frase: 
“A violação era _________: assim, o fiscal lavrou o _________ para a aplicação das __________ 
cabíveis”.
(a) fragrante, auto de infração, sanções.
(b) flagrante, auto de infração, sanções.
(c) flagrante, auto de inflação, sanções.
(d) fragrante, auto de inflação, sansões.

9) São órgãos do Poder Judiciário, exceto:
(a) Conselho Nacional de Justiça.
(b) Ministério da Justiça.
(c) Tribunais e Juízes do Trabalho.
(d) Tribunais Militares.

10) Todas as assertivas estão corretas, exceto:
(a)  O  subsídio  dos  Ministros  dos  Tribunais  Superiores  corresponderá  a  noventa  por  cento  do 
subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal.
(b) O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do Tribunal.
(c) A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de 
segundo grau,  funcionando,  nos  dias em que não houver  expediente forense normal,  juízes  em 
plantão permanente.
(d) O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à 
respectiva população.

11) Assinale a assertiva incorreta:
(a) A Constituição de 1988 é rígida, pois exige a realização de um processo legislativo mais formal 
para alteração da norma constitucional.
(b)  O  princípio  da  supremacia  requer  que  todas  as  situações  jurídicas  se  conformem com os 
princípios e preceitos da Constituição.
(c) É plena a liberdade de associação de caráter paramilitar para fins lícitos.
(d) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

12)Sobre o Princípio da Legalidade, assinale a assertiva correta:
(a) Impede discriminações e favorecimentos pessoais, no exercício da função administrativa.
(b) Impõe a obrigatoriedade da observância pelo gestor público do comando da lei.
(c) Exige que a Administração e seus agentes atuem em conformidade com os princípios éticos, da 
honestidade e boa-fé.
(d) Objetiva exteriorizar a vontade da Administração para efeito de conhecimento público,  bem 
como tornar exigível o conteúdo do ato e ainda permitir o controle da legalidade.

13)São deveres ou atribuições dos servidores da justiça em geral, exceto:
(a) Tratar com urbanidade e atender com presteza as partes.
(b) Desempenhar com probidade seu ofício.
(c) Fornecer as partes ou a seus procuradores certidões e informações que solicitarem, nos prazos 
legais, independente de despacho do juiz, em qualquer caso.






(d) Manter ordem e higiene em seu cartório.

14)Constituem transgressões disciplinares, exceto:
(a) Praticar a usura em qualquer de suas formas.
(b) Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 
(repartição.
(c) Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.
(d) Apresentar queixa, denúncia ou representação.

15) São órgãos integrantes do Tribunal de Justiça:
(a) Presidência.
(b) Conselho de Magistratura.
(c) Corregedoria de Justiça.
(d) Comissões temporárias.

16) Acerca da Organização Judiciária do Estado de Goiás, é incorreto afirmar que:
(a) A sede da comarca pode ser a do município que lhe dá nome.
(b)  O território do Estado de Goiás,  para a  administração da justiça,  divide-se em comarcas  e 
distritos e constitui um todo para efeito de jurisdição do Tribunal de Justiça e da Justiça Militar.
(c) Cada comarca, formada de um ou mais municípios contíguos, constitui uma unidade judiciária.
(d) A cada distrito da divisão administrativa corresponde um distrito judiciário.

17) Sobre o Mercosul, assinale a assertiva incorreta:
(a)  Argentina,  Brasil,  Paraguai  e  Uruguai  assinaram,  em  1991,  o  Tratado  de  Assunção,  que 
constituiu o Mercosul.
(b)  Em 1995,  instalou-se  uma zona  de  livre  comércio,  isto  é,  grande  parcela  das  mercadorias 
produzidas nos quatro países podia ser comercializada internamente sem a cobrança de tarifas de 
importação.
(c) Em 25 de junho de 1996, na cidade de San Luis, na Argentina, os presidentes da Bolívia e do 
Chile assinaram a adesão desses países ao Mercosul como membros associados. Contudo, a Bolívia 
só formalizou sua participação em fevereiro de 1997.
(d) Atualmente, os estados associados ao Mercosul são: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, 
Venezuela e Suriname.

18) Quanto à barra de endereços do navegador de internet, podemos afirmar que:
(a) http é a rede de domínio público por onde os dados trafegam.
(b) IP é um tipo de domínio.
(c) www é o protocolo de visualização dos hipertextos ou páginas da internet.
(d) A URL (Uniform Resource Locatior) é a representação alfanumérica do endereço IP.

19) Com relação ao uso e gerenciamento de correio eletrônico, assinale a alternativa correta:
(a) Caixa de Entrada: tem a função de armazenar uma mensagem que foi criada e enviada para o 
usuário até a mensagem ser totalmente transferida para o servidor.
(b) Itens Excluídos: tem a função de guardar cópias de todas as mensagens que foram enviadas pelo 
usuário.
(c) Rascunhos: tem a função de armazenar mensagens que foram gravadas pelo usuário na opção 
salvar mensagem.
(d) Caixa de Saída: tem a função de receber todas as mensagens enviadas para o usuário de todas as  
contas configuradas.

20)  De 1964 a 1985 o comando das forças armadas controlou o poder político no país. Entre as 
assertivas abaixo, assinale aquela que não condiz com as características dos governos militares:






(a) Uma das características dos governos militares foi o autoritarismo, pois os membros do governo 
não se mostravam dispostos a dialogar com os diversos setores da sociedade.
(b) O Ato Institucional nº 1 (AI-1) foi um dos mais terríveis instrumentos normativos lançados pelo 
regime militar, superando, inclusive o AI-5.
(c)  Por  meio  dos  Atos  Institucionais,  os  governos  militares  foram restringindo  as  instituições 
democráticas  e  impuseram  censura  aos  meios  de  comunicação  como  rádio,  televisão,  jornais, 
revistas, etc.
(d)  Muitos  brasileiros  que  se  opunham  à  situação  de  repressão  foram  perseguidos,  exilados, 
torturados ou mortos pelos órgãos de repressão política.

21) São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil.
(a) os ébrios habituais.
(b) os maiores de 16 e menores de 18 anos.
(c) os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.
(d) os silvícolas.

22) São pessoas jurídicas de direito público interno, EXCETO :
(a) O Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS.
(b) O Distrito Federal.
(c)O Município de Serranópolis - GO.
(d) Os partidos políticos.

23) Possuem domicílio necessário, EXCETO :
(a) Os eclesiásticos.
(b) O escrivão judiciário da Comarca de Serranópolis – GO.
(c) O marítimo.
(d) O preso.

24) Com respeito às disposições do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/90),   assinale a 
alternativa correta :
(a) É necessária a autorização judicial para a criança viajar, quando se tratar de comarca contígua à 
da residência desta, se na mesma unidade da Federação ou incluída na mesma região metropolitana.
(b) É desnecessária a autorização judicial para a criança viajar, se a mesma estiver acompanhada de 
ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco.
(c) Quando se tratar de viagem internacional, é necessária a autorização judicial, se a criança viajar 
na companhia de ambos os pais ou responsável.
(d) Quando se tratar de viagem internacional, é necessária a autorização judicial, se a criança viajar 
na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com 
firma reconhecida.

25) A venda realizada de ascendente para descendente, sem o expresso consentimento dos outros 
descendentes e do cônjuge do alienante, quando casado pelo regime da comunhão parcial de bens 
é :
(a)Válida
(b)Nula
(c)Anulável
(d)Ineficaz.

26) De acordo com a  Lei  1.060/50,  a  assistência  judiciária  compreende  as  seguintes  isenções, 
EXCETO :
(a)Das taxas judiciárias e dos selos.
(b)Das despesas com as publicações indispensáveis no jornal encarregado da divulgação dos atos 






oficiais.
(c)Dos honorários advocatícios.
(d)Dos honorários periciais, salvo os destinados para realização de exame de DNA.

27)  Nos  registros  de  nascimento,  segundo  prescreve  a  Lei  8.560/92,  não  se  farão  qualquer 
referência a, EXCETO :
(a)O local do nascimento.
(b)A natureza da filiação.
(c)Ao local e cartório do casamento dos pais.
(d)Ao estado civil dos pais.

28) Quanto aos procedimentos, de acordo com o disposto no artigo 58 da Lei 8.245/91, assinale a  
CORRETA :
(a) É competente para conhecer e julgar as ações descritas no caput do referido dispositivo o foro do 
domicílio do locador. 
(b)  É  competente  para  conhecer  e  julgar  as  ações  descritas  no  caput  do  referido  dispositivo 
exclusivamente o foro do lugar da situação do imóvel.
(c) Em qualquer hipótese o valor da causa corresponderá a 12 (doze) meses de aluguel.
(d) Os recursos interpostos contra as sentenças terão somente o efeito devolutivo.

29) Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de 
aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, o 
locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante 
depósito judicial, incluídos :
(a) Os aluguéis e os acessórios da locação vencidos e os que vencerem até a sua efetivação.
(b) As multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis.
(c) Os juros de mora e as taxas de administração.
(d) As custas e os honorários do advogado do locador, fixados em 20% (vinte por cento) calculados 
sobre os últimos 12 (doze) meses de aluguel.

30)  São formas de colocação do menor em família substituta,  segundo o Estatuto da Criança e  
Adolescente, EXCETO :
(a) Guarda.
(b) Tutela.
(c) Curatela.
(d) Adoção.

31) O ato processual da citação :
(a) Não admite convalidação se realizado de forma irregular.
(b) Pode ser realizado verbalmente, por ato do Escrivão do cartório.
(c)  Ainda  que  realizado  de  forma  irregular,  o  comparecimento  espontâneo  do  réu  supre  tal 
irregularidade.
(d) Será sempre efetivado pessoalmente ao réu.

32) Quanto aos prazos processuais :
(a)Como regra geral, a contagem dos prazos se dá incluindo o dia do começo e excluindo o dia do 
vencimento.
(b)Não havendo preceito legal ou fixação pelo juiz, será de 05 (cinco) dias o prazo para a prática de 
ato processual a cargo da parte.
(c)Os prazos determinados pelo juiz são contínuos, sendo suspensos somente nos finais de semana e 
feriados.






(d)Desde que haja consenso é possível às partes a prorrogação dos prazos peremptórios.

33) Considerando as assertivas abaixo, sob a ótica direito processual civil, marque a CORRETA :
(a)As  sanções  impostas  às  partes  em  consequência  de  má-fé  serão  contadas  como  custas  e 
reverterão ao Estado.
(b)Havendo transação e nada dispondo as partes, as custas processuais correrão por conta do autor.
(c)As diárias de testemunhas não se incluem dentre as despesas processuais
(d)As despesas processuais advindas de requerimento do Ministério Público, serão pagas, ao final, 
pelo vencido.

34) Assinale a alternativa CORRETA quanto aos recursos no processo civil brasileiro :
(a)  Cabem embargos de declaração quando for  omitido ponto sobre  o qual  o  juiz  ou Tribunal 
deveria se pronunciar.
(b) Ainda que a sentença esteja em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do 
Supremo Tribunal Federal, a apelação será recebida pelo juiz.
(c) É requisito de admissibilidade do recurso especial a repercussão geral.
(d)  A Lei  11.187/2005  extirpou  do  direito  processual  civil  brasileiro  o  recurso  de  agravo  na 
modalidade de instrumento.

35) Ainda quanto aos recursos no direito processual civil brasileiro, assinale a CORRETA :
(a)Contando com a anuência do recorrido e dos litisconsortes, o recorrente pode, a qualquer tempo, 
desistir do recurso.
(b)A apelação será recebida somente no efeito devolutivo quando se tratar de sentença que confirme 
a decisão que antecipou os efeitos da tutela.
(c)Implicará em automática deserção recursal a insuficiência do preparo.
(d)Da decisão que não admitir os embargos, caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, para o órgão 
responsável pelo julgamento do recurso.

36) Nos processos perante o Juizado Especial Cível instituído pela Lei no 9.099/95, admitir-se-á.
(a) a assistência.
(b) a intervenção de terceiro.
(c) o litisconsórcio.
(d) propositura de ação em face de pessoa jurídica de direito público.

37) Quanto ao processo de execução :
(a)Se forem de elevado valor, os vestuários e pertences de uso pessoal do executado podem ser 
penhorados.
(b)No caso de não existirem outros bens, podem ser penhorados os frutos e rendimentos de bens 
que sejam destinados ao pagamento de pensão alimentícia.
(c)O seguro de vida pode ser penhorado.
(d)A quantia existente em caderneta de poupança é penhorável, qualquer que seja o valor da dívida.

38) A Execução Fiscal poderá ser promovida contra, EXCETO :
(a)O devedor.
(b)O fiador.
(c)O espólio.
(d)Os templos de qualquer culto. 

39) São condições da ação penal:
(a) Legitimação para agir, qualificação do acusado e prazo.
(b) Que o fato narrado constitua crime, que a parte seja legítima e que esteja presente condição de 
procedibilidade.






(c) Prazo, a forma e o destinatário.
(d) Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimação para agir.

40) Quanto a prisão preventiva :
(a) Somente poderá ser decretada após o recebimento da denúncia.
(b) Não poderá ser decretada em crimes culposos.
(c) Poderá ser decretada para garantir a ordem pública.
(d) Somente poderá ser decretada a pedido da autoridade policial ou do Ministério Público.

41) Quanto ao habeas corpus é correto afirmar, EXCETO :
(a) Não é cabível contra punição disciplinar,  ainda que ocorra violação ao princípio do devido 
processo legal.
(b) O Ministério Público poderá impetrá-lo.
(c) Não há previsão em condenação de custas.
(d) O Ministério Público deverá sempre opinar pela denegação da ordem.

42) O réu e seu defensor constituído foram intimados pessoalmente da sentença condenatória em 15 
de março de 2013, sexta-feira. O prazo para interposição da apelação encerrará em :
(a) 18 de março, segunda feira.
(b) 19 de março, terça feira.
(c) 21 de março, quinta-feira.
(d) 22 de março, sexta-feira.

43) Com relação à sentença criminal é correto afirmar :
(a)O réu preso deverá sempre ser intimado pessoalmente de sentença condenatória.
(b)O réu deverá sempre arcar com as custas processuais em sentença condenatória prolatada em seu 
desfavor.
(c)O Ministério Público, por seu dever funcional, deve sempre recorrer de sentenças absolutórias.
(d)O  assistente  de  acusação  poderá  somente  arrazoar  os  recursos  interpostos  pelo  Ministério 
Público, não podendo, em nenhuma hipótese, interpô-los autonomamente. 

44) Quanto aos recursos no Direito Processual Penal :
(a)Ainda que o réu não apresente suas razões, o recurso de apelação por ele interposto será julgado 
pelo juízo ad quem.
(b)Prevalece o entendimento na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o réu deve se recolher 
a prisão para recorrer.
(c)O Recurso em sentido estrito e a apelação criminal podem ser interpostos de forma oral.
(d)O assistente de acusação não tem legitimidade, em caso de inércia do Ministério Público, para 
apelar autonomamente da decisão de impronúncia.

45) Segundo dispõe a Lei de Execuções Penais – LEP, a assistência ao preso e ao internado é dever 
do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Assim 
sendo, a assistência será, EXCETO :
(a)Material.
(b)Á Saúde
(c)Psicológica.
(d)Jurídica.

46) Segundo dispõe a Lei de Execuções Penais – LEP, constituem direitos do preso, EXCETO :
(a)Constituição de pecúlio.
(b)Previdência social.
(c)Depósito de FGTS correspondente ao trabalho prestado.






(d)Chamamento nominal. 

47) Quanto aos deveres e/ou atribuições dos Escrivães, assinale a alternativa INCORRETA.
(a) Providenciar os livros necessários, e escriturá-los em forma regular e letra legível, podendo usar 
datilografia e folhas soltas, quando autorizado pela autoridade competente.
(b) Lavrar,  nos  livros de notas,  os atos  jurídicos  que exigirem escritura pública,  ou quando os 
interessados quiserem adotar a forma pública, fornecendo-lhes os respectivos translados.
(c) Expedir guias para recolhimento de tributos e outros valores.
(d)  Numerar  e  rubricar  todas  as  folhas  de  processos  em que funcionar  ou  de  documentos  que 
expedir.

48) Segundo o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás, são atribuições dos servidores 
da justiça em geral, EXCETO :
(a) Residir na sede de seu serviço, só podendo ausentar-se com licença do seu superior.
(b) Tratar com urbanidade e atender com presteza as partes.
(c)  Fornecer sempre às partes e seus procuradores, certidões e informações que desejarem.
(d)  Autenticar  cópias  e  fotocópias  de peças  ou documentos  originais  que detiver  ou lhe  forem 
apresentados em razão de seu ofício.

49) Não é permitido aos Escrivães, EXCETO :
(a) Retirar ou permitir a retirada de autos da Escrivania, salvo quando forem conclusos ao juiz.
(b)  Em qualquer  hipótese,  passar  certidões,  inclusive  em processos  de  arresto,  antes  deste  ser 
efetivado.
(c) Sem que se faça a devida ressalva, cancelar, riscar, emendar, rasurar e fazer entrelinhas.
(d) Usar abreviaturas e escrever em algarismo as datas, salvo quando o faça também por extenso.

50) É defeso aos servidores da justiça em geral, EXCETO :
(a) Promover reunião de cunho partidário em cartório, salvo se for filiado a partido político e desde 
que iniciado o período eleitoral.
(b) Freqüentar lugares impróprios ou comprometedores da seriedade de suas funções.
(c) Fazer pedidos ao magistrado a respeito de processos sujeitos a julgamento.
(d) Influenciar ou tentar influenciar o magistrado sobre decisões ou atos deste, ressalvado o dever 
de esclarecer-lhe sobre fatos ou circunstâncias existentes nos autos, ou fora deles, e desconhecidos 
do juiz, os quais possam levá-lo a erro.

QUESTÕES SUBJETIVAS :

1)  Cite 03 (três) espécies de regime de bens entre os cônjuges, discorrendo sobre os mesmos e 
traçando as principais diferenças entre eles. (1,0 ponto).

2) Orientando-se pelas disposições do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, discorra sobre o 
que vem a ser um ato infracional. (1,0 ponto).

3)Discorra  sobre  o  princípio  do  impulso  oficial,  fazendo  um contraponto  com  o  denominado 
princípio da inércia da jurisdição. (1,0 ponto)

4) O que vem a ser atuação do Ministério Público como custus legis ? Discorra. (1,0 ponto).  

5) Discorra apontando as principais diferenças entre as peças de denúncia e queixa, bem como sobre 
os princípios da indivisibilidade e divisibilidade da ação penal. (1,0 ponto)






6)  Aponte  duas  atribuições  específicas  e  duas  vedações  aos  Escrivães,  previstas  no Código de 
Organização Judiciária do Estado de Goiás. (1,0 ponto)

7)  Elabore uma Carta Precatória, inicialmente declinando qual sua modalidade, com os seguintes 
dados : (4,0 pontos)

Ação Penal.
Autor : Ministério Público do Estado de Goiás
Acusado : Jim Morrisson.
Delito : Roubo – Artigo 157 do Código Penal.
Promotor de Justiça : Dr. Robert Plant.
Defensor : Dr. John Forgety.
Vara : Vara Criminal da Comarca de Rock City - GO.
Juiz de Direito : Dr. Elvis Presley.
Escrivão Judiciário : Jimmy Hendrix.

Observação : Iniciada a audiência de instrução e julgamento, o defensor informou ao MM. Juiz que 
o acusado encontra-se residindo na Comarca de Pop City – GO, com endereço na Rua Estrela, nº 
40, Setor das Luzes, e que por motivos profissionais não pode comparecer a audiência. Requereu a 
expedição  de  carta  precatória  para  que  o  acusado  fosse  interrogado  na  comarca  em  que  está 
residindo, o que o MM. Juiz DEFERIU. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 
acusação e pela defesa.







