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QUESTÕES REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO MARANHÃO 

 

 

1 – Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com sede na cidade de São Luís e 
jurisdição em todo o Estado do Maranhão, compõe-se de quantos desembargadores? 

 

a) vinte. 

b) vinte e cinco. 

c) trinta. 

d) trinta e cinco. 

 

 

2 - A alteração do número de desembargadores dependerá de proposta motivada do 
Tribunal, desde que o total de processos distribuídos e julgados no ano anterior supere 
o índice de ________________ feitos por desembargador, não incluídos, para efeito 

deste cálculo, o presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça, devendo 
a proposta ser aprovada por maioria ______________de seus membros. 

 

Qual alternativa completa corretamente a frase? 

 

a) duzentos/absoluta. 

b) trezentos/ absoluta. 

c) quatrocentos/relativa. 

d) quinhentos/relativa. 

 

 

3 – (CERTO OU ERRADO) Compõem a mesa diretora do Tribunal de Justiça o 
presidente, o vice- presidente e o corregedor-geral da Justiça. 

 

 

4- Acerca do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, qual a 
alternativa errada? 

 

a) O presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça não  integrarão 

quaisquer câmaras isoladas ou reunidas. 

 

b) É privativo dos membros do Tribunal o título de desembargador, que o conservarão 
quando da aposentadoria. 

 

c) Na composição do Tribunal, um quinto dos lugares é provido por nomeação de 
membros do Ministério Público Estadual e da Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil. 

 

d) O desembargador mais antigo ocupará, na bancada, a segunda cadeira à direita do 
presidente. 
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5 - (CERTO OU ERRADO) O Plenário é composto de todos os membros do Tribunal e 

somente se reunirá com a presença de, no mínimo, vinte e seis desembargadores, nesse 

número incluído o presidente. 

 

 

6 – Assinale a alternativa correta conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão: 

 

a) Compete ao Plenário processar e julgar em grau recursal, nas infrações penais 
comuns, o vice-governador. 

 

b) Compete ao Plenário processar e julgar em grau recursal, as Ações Declaratórias de 
Nulidade de Greve e as Ações Civis Públicas relacionadas com greve, em âmbito 
estadual. 

 

c) Compete ao Plenário provocar a intervenção da União no Estado, nos termos da 
Constituição da República e da Constituição do Estado. 

 

d) Não compete ao Plenário aprovar os modelos de vestes talares para 
desembargadores, juízes de direito e serventuários da Justiça. 

 

 

7 -  (CERTO OU ERRADO) As câmaras reunidas são presididas pelo desembargador 

mais antigo de cada uma delas, que também exercerá a função de relator e será 

substituído pelo seu membro mais antigo presente à sessão. 

 

 

8 - (CERTO OU ERRADO) Não compete à Seção Cível julgar suspeições e 
impedimentos de procuradores de Justiça com exercício nas câmaras cíveis. 

 

 

9 – Quantas são as câmaras reunidas? 

 

a) duas. 

b) três. 

c) quatro. 

d) cinco. 

 

 

10 - (CERTO OU ERRADO) Compete às Câmaras Cíveis Reunidas embargos de 

nulidade e infringentes dos julgados das câmaras criminais isoladas. 

 

 

11 – Qual a assertiva incorreta nos termos no Regimento Interno do Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão? 

 

a) Aos presidentes das câmaras reunidas compete exercer o poder de polícia durante as 
sessões. 

 

b) São nove as câmaras isoladas, sendo três criminais e seis cíveis. 
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c) Cada câmara isolada é presidida, em sistema de rodízio, pelo desembargador mais 
antigo na câmara, pelo período de dois anos. 

 

d) Compete às câmaras isoladas cíveis processar e julgar os habeas corpus, nos casos 
de prisão civil e nas matérias relacionadas ao Estatuto da Criança e doAdolescente. 

 

 
12 - (CERTO OU ERRADO) O plantão judiciário, no âmbito da Justiça de 2° grau, 

destina-se a atender, fora do expediente forense, às demandas revestidas de caráter de 

urgência, nas esferas cível e criminal. 

 

 

13 - O plantão obedecerá à escala de rodízio: 

 

a) diária. 

b) semanal. 

c) mensal. 

d) bimestral. 

 

 

14 - (CERTO OU ERRADO) Compete ao presidente do Tribunal somente zelar pelas 

prerrogativas do Poder Judiciário e zelar pelas prerrogativas do Poder Judiciário. 

 
 

15 – (CERTO OU ERRADO) O presidente votará nas eleições e indicações a serem 

feitas pelo Tribunal, bem como é o primeiro a votar em todas as questões 

administrativas. 

 

 

16 -  Segundo as disposições do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do 

Maranhão, qual alternativa está errada? 

 

a) O Presidente do Tribunal será auxiliado por dois juízes de direito, indicados por ele e 

aprovados pelo Tribunal de Justiça. 

 

b) Ao vice-presidente do Tribunal de Justiça compete decidir sobre quaisquer questões 
relacionadas à distribuição dos processos. 

 

c) A Corregedoria Geral da Justiça, órgão de fiscalização e disciplina, com jurisdição em 

todo o Estado do Maranhão, será exercida  por  um  desembargador, com o título de 

corregedor-geral da Justiça, que será auxiliado por quatro juízes corregedores. 

 

d) O corregedor-geral da Justiça relatará no plenário os feitos relativos àssindicâncias 

instauradas, de ofício ou mediante representação, contra juiz de direito até à decisão 

de instauração definitiva do processo administrativo disciplinar. 

 

  
17 - (CERTO OU ERRADO) Serão concedidas liminares em mandados de segurança, 

habeas corpus ou outros feitos que visem cassar ou suspender decisões de 
desembargadores. 
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18 - (CERTO OU ERRADO) Os juízes corregedores são designados pelo presidente do 

Tribunal, depois de indicados pelo corregedor-geral e aprovados peloPlenário. 

 

 

19 - (CERTO OU ERRADO) O corregedor-geral da Justiça é dispensado das funções de  

relator, revisor e vogal nas câmaras reunidas e isoladas; e poderá participar no Plenário, 

como vogal, nas questõesconstitucionais. Contudo, nas sessões administrativas, o 

corregedor-geral não participará de todas as votações, eleições e indicações; e será o 

relator dos processos originários da Corregedoria. 

 

 

20 - (CERTO OU ERRADO) Os desembargadores tomarão posse e prestarão 

compromisso perante o Plenário, em sessão solene, salvo manifestação em contrário do 

interessado, quando então o fará perante o presidente do Tribunal. 
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GABARITO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO MARANHÃO 

 

 

1 – Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com sede na cidade de São Luís e 
jurisdição em todo o Estado do Maranhão, compõe-se de quantos desembargadores? 

 

a) vinte. 

b) vinte e cinco. 

c) trinta. 

d) trinta e cinco. 

 

GABARITO C 

 

Art. 1° O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com sede na cidade de São Luís 

e jurisdição em todo o Estado do Maranhão, compõe-se de trinta desembargadores, 
nomeados na forma da Constituição, da Lei e deste Regimento. 

 

2 - A alteração do número de desembargadores dependerá de proposta motivada do 

Tribunal, desde que o total de processos distribuídos e julgados no ano anterior supere 
o índice de ________________ feitos por desembargador, não incluídos, para efeito 
deste cálculo, o presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça, devendo 

a proposta ser aprovada por maioria ______________de seus membros. 

 

Qual alternativa completa corretamente a frase? 

 

a) duzentos/absoluta. 

b) trezentos/ absoluta. 

c) quatrocentos/relativa. 

d) quinhentos/relativa. 

 

GABARITO B 

 

Art. 1° Parágrafo único. A alteração do número de desembargadores dependerá de 
proposta motivada do Tribunal, desde que o total de processos distribuídos e julgados 

no ano anterior supere o índice de trezentos feitos por desembargador, não incluídos, 
para efeito deste cálculo, o presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da 

Justiça, devendo a proposta ser aprovada por maioria absoluta de seus membros. 

 

 

3 – (CERTO OU ERRADO) Compõem a mesa diretora do Tribunal de Justiça o 
presidente, o vice- presidente e o corregedor-geral da Justiça. 

 

 

CERTO 

 

Art. 2° Compõem a mesa diretora do Tribunal de Justiça o presidente, o vice- presidente 
e o corregedor-geral da Justiça, eleitos na forma do Capítulo XI deste Título. 
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4- Acerca do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, qual a 
alternativa errada? 

 

a) O presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça não  integrarão 

quaisquer câmaras isoladas ou reunidas. 

 

b) É privativo dos membros do Tribunal o título de desembargador, que o conservarão 
quando da aposentadoria. 

 

c) Na composição do Tribunal, um quinto dos lugares é provido por nomeação de 
membros do Ministério Público Estadual e da Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

 

d) O desembargador mais antigo ocupará, na bancada, a segunda cadeira à direita do 
presidente. 

 

GABARITO D 

 

a) CERTA: Art. 2° §1° O presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça 

não  integrarão quaisquer câmaras isoladas ou reunidas. 

 

b) CERTA: §3° É privativo dos membros do Tribunal o título de desembargador, que o 

conservarão quando da aposentadoria. 

 

c) CERTA: Art. 3° Na composição do Tribunal, um quinto dos lugares é provido por 

nomeação de membros do Ministério Público Estadual e da Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil, que satisfaçam as condições exigidas na Lei; e os demais lugares 
por nomeação de juízes de direito, pelos critérios de antiguidade  e merecimento, 

alternadamente. 

 

d) ERRADA: Art. 4° §3° O desembargador mais antigo ocupará, na bancada, a 
primeira cadeira à direita do presidente; seu imediato, a primeira à esquerda, 
seguindo-se a este os de número par e, àquele os de número ímpar, obedecendo-se à 

ordem de antiguidade. 

 

 

5 - (CERTO OU ERRADO) O Plenário é composto de todos os membros do Tribunal e 

somente se reunirá com a presença de, no mínimo, vinte e seis desembargadores, nesse 

número incluído o presidente. 

 

ERRADO 

 

Art. 5° O Plenário é composto de todos os membros do Tribunal e somente se reunirá 

com a presença de, no mínimo, dezesseis desembargadores, nesse número incluído 

o presidente. 

 

6 – Assinale a alternativa correta conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão: 

 

a) Compete ao Plenário processar e julgar em grau recursal, nas infrações penais 
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comuns, o vice-governador. 

 

b) Compete ao Plenário processar e julgar em grau recursal, as Ações Declaratórias de 
Nulidade de Greve e as Ações Civis Públicas relacionadas com greve, em âmbito 
estadual. 

 

c) Compete ao Plenário provocar a intervenção da União no Estado, nos termos da 
Constituição da República e da Constituição doEstado. 

 

d) Não compete ao Plenário aprovar os modelos de vestes talares para 
desembargadores, juízes de direito e serventuários daJustiça. 

 

GABARITO C 

 

a) ERRADA: Art. 6° Compete ao Plenário processar e julgar originariamente: 

I - nas infrações penais comuns, o vice-governador. 

 

b) ERRADA: Art. 6° Compete ao Plenário processar e julgar originariamente: 

XXV- As Ações Declaratórias de Nulidade de Greve e as Ações Civis Públicas relacionadas 
com greve, em âmbito estadual (acrescentada pela Resolução nº 50/12). 

 

c) CERTA: Art. 7° Compete também ao Plenário: 

 

- provocar a intervenção da União no Estado, nos termos da Constituição da 

República e da Constituição doEstado. 

 

d) ERRADA: Art. 8° São atribuições do Plenário:  XXXII - aprovar os modelos 

de vestes talares para desembargadores, juízes de direito e serventuários 

daJustiça. 

 

7 -  (CERTO OU ERRADO) As câmaras reunidas são presididas pelo desembargador 
mais antigo de cada uma delas, que também exercerá a função de relator e será 

substituído pelo seu membro mais antigo presente à sessão. 

 

CERTO 

 

Art. 9°- Parágrafo único. As câmaras reunidas são presididas pelo desembargador mais 
antigo de cada uma delas, que também exercerá a função de relator e será substituído 

pelo seu membro mais antigo presente àsessão. 

 

 

8 - (CERTO OU ERRADO) Não compete à Seção Cível julgar suspeições e 
impedimentos de procuradores de Justiça com exercício nas câmaras cíveis. 

 

ERRADO 

Art. 9°-B. Compete à Seção Cível: 

I- julgar: 
embargos de declaração opostos aos seusjulgados; 
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suspeições e impedimentos de procuradores de Justiça com exercício 

nas câmaras cíveis. 

 

 

9 – Quantas são as câmaras reunidas? 

 

a) duas. 

b) três. 

c) quatro. 

d) cinco. 

 

GABARITO B 

 

Art. 10. Art. 10 São três as câmaras reunidas, sendo uma criminal e duas cíveis. 

 

 

10 - (CERTO OU ERRADO) Compete às Câmaras Cíveis Reunidas embargos de 

nulidade e infringentes dos julgados das câmaras criminais isoladas. 

 

ERRADO 

 

Art. 12. Compete às Câmaras Criminais Reunidas: 

I- processar e julgar: 

pedidos de revisão criminal das sentenças e dos acórdãos proferidos pelas câmaras 

criminaisisoladas; 

 

a) embargos de nulidade e infringentes dos julgados das câmaras criminais 

isoladas. 

 

 

11 – Qual a assertiva incorreta nos termos no Regimento Interno do Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão? 

 

a) Aos presidentes das câmaras reunidas compete exercer o poder de polícia durante 
as sessões. 

 

b) São nove as câmaras isoladas, sendo três criminais e seis cíveis. 

 

c) Cada câmara isolada é presidida, em sistema de rodízio, pelo desembargador mais 
antigo na câmara, pelo período de dois anos. 

 

d) Compete às câmaras isoladas cíveis processar e julgar os habeas corpus, nos casos 
de prisão civil e nas matérias relacionadas ao Estatuto da Criança e doAdolescente. 
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GABARITO C 

 

a) CERTA: Art. 13. Aos presidentes das câmaras reunidas compete: IV - 
exercer o poder de polícia durante as sessões. 

 

b) CERTA: Art. 14. São nove as câmaras isoladas, sendo três criminais e seis cíveis. 

 

c) ERRADA:  Art. 15. Cada câmara isolada é presidida, em sistema de rodízio, 
pelo desembargador mais antigo na câmara, pelo período de um ano, 

competindo-  lhe: 

I - presidir as sessões da câmara, sem  prejuízo de oficiar como relator, revisor  

ouvogal; 

II - convocar sessões extraordinárias, sem prejuízo dessa convocação pela 

Presidência doTribunal; 

III - proclamar o resultado dosjulgamentos; 

IV - exercer o poder de polícia durante assessões. 

Parágrafo único. O presidente da câmara será substituído pelo desembargador 

mais antigo e que seja membro da câmara. 

 

d) CERTA:  Art. 17. Compete às câmaras isoladas cíveis: 

I - processar ejulgar: 

 

habeas corpus, nos casos de prisão civil e nas matérias relacionadas ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

12 - (CERTO OU ERRADO) O plantão judiciário, no âmbito da Justiça de 2° grau, 

destina-se a atender, fora do expediente forense, às demandas revestidas de caráter 

de urgência, nas esferas cível e criminal. 

 

CERTO 

 

Art. 18. O plantão judiciário, no âmbito da Justiça de 2° grau, destina-se a atender, 

fora do expediente forense, às demandas revestidas de caráter de urgência, nas esferas 

cível e criminal. 

 

13 - O plantão obedecerá à escala de rodízio: 

 

a) diária. 

b) semanal. 

c) mensal. 

d) bimestral. 

 

GABARITO B 

 

Art. 20 O plantão obedecerá à escala de rodízio semanal, dele participando todos os 
desembargadores, à exceção do presidente, do vice-presidente do Tribunal de Justiça 
e do corregedor-geral da Justiça.  
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14 - (CERTO OU ERRADO) Compete ao presidente do Tribunal somente zelar pelas 

prerrogativas do Poder Judiciário e zelar pelas prerrogativas do Poder Judiciário. 

 

ERRADO 

 

Art. 25. Além das atribuições jurisdicionais e gerais, advindas da Lei e deste Regimento, 

compete ao presidente do Tribunal: 

 

II- zelar pelas prerrogativas do Poder Judiciário, da Magistratura e do 

Tribunal  deJustiça; 

 

XV- dar posse aos juízes de direito; 

 

 

15 – (CERTO OU ERRADO) O presidente votará nas eleições e indicações a serem 

feitas pelo Tribunal, bem como é o primeiro a votar em todas as questões 

administrativas. 

 

CERTO 

 

Art. 26. O presidente votará nas eleições e indicações a serem feitas pelo Tribunal, bem 
como é o primeiro a votar em todas as questões administrativas. 

 

 

16 -  Segundo as disposições do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado 

do Maranhão, qual alternativa está errada? 

 

a) O Presidente do Tribunal será auxiliado por dois juízes de direito, indicados por ele e 

aprovados pelo Tribunal de Justiça. 

 

b) Ao vice-presidente do Tribunal de Justiça compete decidir sobre quaisquer questões 

relacionadas à distribuição dos processos. 

 

c) A Corregedoria Geral da Justiça, órgão de fiscalização e disciplina, com jurisdição em 
todo o Estado do Maranhão, será exercida  por  um  desembargador, com o título de 

corregedor-geral da Justiça, que será auxiliado por quatro juízes corregedores. 

 

d) O corregedor-geral da Justiça relatará no plenário os feitos relativos àssindicâncias 

instauradas, de ofício ou mediante representação, contra juiz de direito até à decisão 

de instauração definitiva do processo administrativo disciplinar. 

 

 

GABARITO A 

 

 

a) ERRADA: Art. 26-A. O Presidente do Tribunal será auxiliado por três juízes de 

direito, indicados por ele e aprovados pelo Tribunal de Justiça. 

  

b) CERTA: Art. 27. Ao vice-presidente do Tribunal de Justiça compete: 
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IV - decidir sobre quaisquer questões relacionadas à distribuição dos processos. 

 
c) CERTA: Art. 29. A Corregedoria Geral da Justiça, órgão de fiscalização e disciplina, 

com jurisdição em todo o Estado do Maranhão, será exercida  por  um  desembargador, 
com o título de corregedor-geral da Justiça, que será auxiliado por quatro juízes 
corregedores. 

 
d) CERTA: Art. 31. O corregedor-geral da Justiça relatará no plenário os feitos relativos 

às sindicâncias instauradas, de ofício ou mediante representação, contra juiz de direito 
até à decisão de instauração definitiva do processo administrativo disciplinar. 

  
17 - (CERTO OU ERRADO) Serão concedidas liminares em mandados de segurança, 

habeas corpus ou outros feitos que visem cassar ou suspender decisões de 
desembargadores. 

 

ERRADO 
 
Art. 259-A. Não serão concedidas liminares em mandados de segurança, habeas 

corpus ou outros feitos que visem cassar ou suspender decisões de desembargadores 
ou de órgãos do Tribunal, salvo, e excepcionalmente, nos casos de grave risco à vida, 

à liberdade ou a saúde das pessoas ou outros casos prementes, quando então o 
desembargador relator a submeterá ao Plenário, para referendum, na primeira sessão 
a que se seguir, seja administrativa ou jurisdicional, sob pena de perda de eficácia. 

 

 

18 - (CERTO OU ERRADO) Os juízes corregedores são designados pelo presidente do 

Tribunal, depois de indicados pelo corregedor-geral e aprovados peloPlenário. 

 

CERTO 

 

Art. 32. O corregedor-geral da Justiça será auxiliado pelos juízes corregedores, que por 

delegação exercerão atividades relativas aos juízes de direito e aos serventuários 

judiciais e extrajudiciais. 

 

§1° Os juízes corregedores são designados pelo presidente do Tribunal, depois de 

indicados pelo corregedor-geral e aprovados peloPlenário. 

 

19 - (CERTO OU ERRADO) O corregedor-geral da Justiça é dispensado das funções 

de  relator, revisor e vogal nas câmaras reunidas e isoladas; e poderá participar no 

Plenário, como vogal, nas questõesconstitucionais. Contudo, nas sessões 

administrativas, o corregedor-geral não participará de todas as votações, eleições e 

indicações; e será o relator dos processos originários da Corregedoria. 

 

ERRADO 

 

Art. 33. O corregedor-geral da Justiça é dispensado das funções de  relator, revisor e 
vogal nas câmaras reunidas e isoladas; e poderá participar no Plenário, como vogal, 

nas questões constitucionais. 

 

Parágrafo único. Nas sessões administrativas, o corregedor-geral participará de todas 
as votações, eleições e indicações; e será o relator dos processos originários da 
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Corregedoria. 

 

 

20 - (CERTO OU ERRADO) Os desembargadores tomarão posse e prestarão 

compromisso perante o Plenário, em sessão solene, salvo manifestação em contrário 

do interessado, quando então o fará perante o presidente do Tribunal. 

 

CERTO 

 

Art. 40 Os desembargadores tomarão posse e prestarão compromisso perante o 
Plenário, em sessão solene, salvo manifestação em contrário do interessado, quando 
então o fará perante o presidente do Tribunal. 
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QUESTÕES CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO MARANHÃO 

 

01 – (CERTO OU ERRADO) Compete ao Poder Judiciário Estadual a apreciação de qualquer 

lesão ou ameaça a direito, que esteja sujeita à competência de outro órgão jurisdicional. 

  

02 – (CERTO OU ERRADO) Somente pelo voto da maioria relativa de seus membros 

poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato do Poder Público.   

 

03 – No exame dos atos oriundos dos outros Poderes restringir-se-á o Judiciário ao aspecto 

da ___________, sendo-lhe ___________ apreciar sua conveniência ou oportunidade.   

A alternativa que completa corretamente a frase é: 

a) legalidade/ defeso. 

b) legitimidade/ facultado. 

c) ilegalidade/ permitido. 

d) lei/ proibido. 

  

04 – (CERTO OU ERRADO) O Ano Judiciário será iniciado com a primeira sessão do 

Plenário realizada no mês de janeiro de cada ano, e encerrado na última sessão do mês de 

dezembro.   

 

05 - Conforme o Código que regula a Divisão e a Organização Judiciária do Estado do 

Maranhão, O território do Estado, para os efeitos da administração da Justiça Comum, 

divide-se em: 

a) comarcas. 

b) comarcas e termos judiciais. 

c) comarcas, termos judiciários e zonas judiciárias.  

d) zonas judiciais e comarcas. 

  

06 - (CERTO OU ERRADO) A comarca, que pode ser constituída por mais de um termo 

judiciário, terá a denominação de qualquer termo. 
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07 - Nos termos do Código que regula a Divisão e a Organização Judiciária do Estado do 

Maranhão, são unidades jurisdicionais de 1º Grau: 

a) as varas de uma comarca, com os respectivos cargos de juízes de direito titulares e os 

servidores necessários, criadas por ato administrativo. 

b) as varas de uma comarca, as comarcas de vara única e os juizados especiais, sendo 

todas as unidades jurisdicionais, com os respectivos cargos de juízes de direito titulares e 

os servidores necessários, criadas por lei. 

c) as varas de uma comarca, as comarcas de vara única e os juizados especiais, sendo 

somente as unidades jurisdicionais criadas por lei. 

d) as comarcas de vara única, os juizados especiais e os cargos dos servidores necessários, 

todos criados por lei específica. 

  

08 - (CERTO OU ERRADO) Os crimes de menor potencial ofensivo praticados contra 

crianças e adolescentes são de competência do 1º Juizado Especial Criminal, bem como as 

ações que envolvam interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos de relevante 

interesse social. 

  

09 – (CERTO OU ERRADO) Quando da instalação de uma vara com competência exclusiva 

para determinada matéria e essa competência esteja sendo retirada de outra unidade 

jurisdicional, também com competência exclusiva da matéria, será obrigatório ao juiz da 

unidade anterior fazer opção pela nova vara, antes da apreciação dos pedidos de remoção. 

  

10 – O Código que regula a Divisão e a Organização Judiciária do Estado do Maranhão 

prevê, dentre outras regras, as seguintes: 

I - nos casos de falta ou impedimento dos titulares da comarca, sua competência será 

prorrogada, quanto a todos os feitos, ao juiz de direito designado pelo Presidente do 

Tribunal. 

II - nos feitos comuns a duas ou mais varas, a competência dos juízes será fixada por 

distribuição. 

III - em sendo imposta nova medida ao sócio educando que tenha processo de execução, 

compete ao juízo da execução a unificação, devendo ser encaminhado a ele pelo juízo que 

aplicou a nova medida a devida guia de cumprimento para tal providência.          

São verdadeiras as assertivas: 

a) Apenas I. 

b) II e III. 

c) Apenas III. 
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d) I e III. 

  

11 - (CERTO OU ERRADO) São Órgãos do Poder Judiciário somente o Tribunal de Justiça, 

os Juízes de Direito e os Juizados Especiais e Turmas Recursais. 

  

12 - A representação do Poder Judiciário compete a quem? 

a) aos Juízes de Direito. 

b) aos Juízes de Paz. 

c) a qualquer membro do Poder. 

d) ao presidente do Tribunal de Justiça.     

 

13 - Assinale a alternativa errada nos termos do Código que regula a Divisão e a 

Organização Judiciária do Estado do Maranhão: 

a) O Tribunal de Justiça, com sede na cidade de São Luís, e jurisdição em todo o Estado, é 

o órgão supremo do Poder Judiciário Estadual, compor-se-á de vinte e cinco 

Desembargadores. 

b) Na composição do Tribunal, 1/5 (um quinto) dos lugares será preenchido por advogados 

de notório saber jurídico, com mais de 10 (dez) anos de efetiva atividade profissional, e de 

membros do Ministério Público Estadual, de notório merecimento, com mais de 10 (dez) 

anos de carreira. 

c) Por maioria dos seus membros efetivos e por votação secreta, o Plenário elegerá o 

presidente, o vice-presidente e o corregedor geral da Justiça. 

d) O Plenário funcionará com a presença, pelo menos, de dezesseis desembargadores, 

incluindo o presidente. 

  

14 - (CERTO OU ERRADO) Em caso de afastamento, a qualquer título, por período igual 

ou superior a trinta dias e igual ou inferior a sessenta, os feitos em poder do 

desembargador-relator, exceto aqueles em que tenha lançado o relatório ou pedido inclusão 

em pauta, serão encaminhados ao magistrado convocado para substituição. 

  

15 - Dentre as alternativas abaixo, qual está correta conforme o Código que regula a Divisão 

e a Organização Judiciária do Estado do Maranhão? 
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a) Quando o afastamento do desembargador-relator for por período inferior a trinta dias, 

mas igual ou superior a três dias úteis, serão redistribuídos, mediante oportuna 

compensação, somente os Habeas Corpus. 

b) Para composição de quórum de julgamento das Câmaras Isoladas ou Reunidas, nos casos 

de ausência, impedimento eventual ou afastamento por período inferior a trinta dias, o 

desembargador será substituído por membro de outra câmara, de preferência da mesma 

especialidade e na forma fixada no Regimento Interno.   

c) A redistribuição de feitos, a substituição nos casos de ausência ou impedimento eventual 

e a convocação para completar quórum de julgamento, autorizam a concessão de qualquer 

vantagem. 

d) Ordinariamente, o Plenário e as Câmaras isoladas reunir-se-ão uma vez por mês. 
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GABARITO CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO MARANHÃO 

 

01 – (CERTO OU ERRADO) Compete ao Poder Judiciário Estadual a apreciação de qualquer 

lesão ou ameaça a direito, que esteja sujeita à competência de outro órgão jurisdicional. 

ERRADO 

Art. 2º Compete ao Poder Judiciário Estadual a apreciação de qualquer lesão ou ameaça a 

direito, que não esteja sujeita à competência de outro órgão jurisdicional.   

 

02 – (CERTO OU ERRADO) Somente pelo voto da maioria relativa de seus membros 

poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato do Poder Público.   

ERRADO 

Art. 3º Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderá o Tribunal de 

Justiça declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato do Poder Público.   

 

03 – No exame dos atos oriundos dos outros Poderes restringir-se-á o Judiciário ao aspecto 

da ___________, sendo-lhe ___________ apreciar sua conveniência ou oportunidade.   

A alternativa que completa corretamente a frase é: 

a) legalidade/ defeso. 

b) legitimidade/ facultado. 

c) ilegalidade/ permitido. 

d) lei/ proibido. 

GABARITO A 

Art. 4º No exame dos atos oriundos dos outros Poderes restringir-se-á o Judiciário ao 

aspecto da legalidade, sendo-lhe defeso apreciar sua conveniência ou oportunidade.   

04 – (CERTO OU ERRADO) O Ano Judiciário será iniciado com a primeira sessão do 

Plenário realizada no mês de janeiro de cada ano, e encerrado na última sessão do mês de 

dezembro.   

CERTO 

Art. 5º-A.  O Ano Judiciário será iniciado com a primeira sessão do Plenário realizada no 

mês de janeiro de cada ano, e encerrado na última sessão do mês de dezembro.   
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05 - Conforme o Código que regula a Divisão e a Organização Judiciária do Estado do 

Maranhão, O território do Estado, para os efeitos da administração da Justiça Comum, 

divide-se em: 

a) comarcas. 

b) comarcas e termos judiciais. 

c) comarcas, termos judiciários e zonas judiciárias.  

d) zonas judiciais e comarcas. 

GABARITO C 

Art. 6º O território do Estado, para os efeitos da administração da Justiça Comum, divide-

se em comarcas, termos judiciários e zonas judiciárias.  

 

06 - (CERTO OU ERRADO) A comarca, que pode ser constituída por mais de um termo 

judiciário, terá a denominação de qualquer termo. 

ERRADO 

Art. 6º §1º A comarca, que pode ser constituída por mais de um termo judiciário, terá a 

denominação daquele que lhe servir de sede. 

 

07 - Nos termos do Código que regula a Divisão e a Organização Judiciária do Estado do 

Maranhão, são unidades jurisdicionais de 1º Grau: 

a) as varas de uma comarca, com os respectivos cargos de juízes de direito titulares e os 

servidores necessários, criadas por ato administrativo. 

b) as varas de uma comarca, as comarcas de vara única e os juizados especiais, sendo 

todas as unidades jurisdicionais, com os respectivos cargos de juízes de direito titulares e 

os servidores necessários, criadas por lei. 

c) as varas de uma comarca, as comarcas de vara única e os juizados especiais, sendo 

somente as unidades jurisdicionais criadas por lei. 

d) as comarcas de vara única, os juizados especiais e os cargos dos servidores necessários, 

todos criados por lei específica. 

GABARITO B 

Art. 6º- São unidades jurisdicionais de 1º Grau, as varas de uma comarca, as comarcas de 

vara única e os juizados especiais, sendo todas as unidades jurisdicionais, com os 

respectivos cargos de juízes de direito titulares e os servidores necessários, criadas por lei.  
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08 - (CERTO OU ERRADO) Os crimes de menor potencial ofensivo praticados contra 

crianças e adolescentes são de competência do 1º Juizado Especial Criminal, bem como as 

ações que envolvam interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos de relevante 

interesse social. 

ERRADO 

Art. 9º §1º Os crimes de menor potencial ofensivo praticados contra crianças e adolescentes 

são de competência do 1º Juizado Especial Criminal. 

§§ 4º - As ações que envolvam interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos de 

relevante interesse social, meio ambiente, improbidade administrativa ambiental e 

urbanística e que tenham como parte a Fazenda Pública Estadual ou Municipal são de 

competência da Vara de Interesses Difusos e Coletivos.   

 

09 – (CERTO OU ERRADO) Quando da instalação de uma vara com competência exclusiva 

para determinada matéria e essa competência esteja sendo retirada de outra unidade 

jurisdicional, também com competência exclusiva da matéria, será obrigatório ao juiz da 

unidade anterior fazer opção pela nova vara, antes da apreciação dos pedidos de remoção. 

ERRADO 

Art. 14- A Enquanto não instalada a comarca criada, a competência permanecerá com as 

comarcas das quais foram desmembrados os termos judiciários da nova comarca.  

 § 3º - Quando da instalação de uma vara com competência exclusiva para determinada 

matéria e essa competência esteja sendo retirada de outra unidade jurisdicional, também 

com competência exclusiva da matéria, será facultado ao juiz da unidade anterior fazer 

opção pela nova vara, antes da apreciação dos pedidos de remoção. 

 

10 – O Código que regula a Divisão e a Organização Judiciária do Estado do Maranhão 

prevê, dentre outras regras, as seguintes: 

I - nos casos de falta ou impedimento dos titulares da comarca, sua competência será 

prorrogada, quanto a todos os feitos, ao juiz de direito designado pelo Presidente do 

Tribunal. 

II - nos feitos comuns a duas ou mais varas, a competência dos juízes será fixada por 

distribuição. 

III - em sendo imposta nova medida ao sócio educando que tenha processo de execução, 

compete ao juízo da execução a unificação, devendo ser encaminhado a ele pelo juízo que 

aplicou a nova medida a devida guia de cumprimento para tal providência.          

São verdadeiras as assertivas: 

a) Apenas I. 
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b) II e III. 

c) Apenas III. 

d) I e III. 

GABARITO B 

I – ERRADA: Art. 15. III – nos casos de falta ou impedimento dos titulares da comarca, 

sua competência será prorrogada, quanto a todos os feitos, ao juiz de direito designado 

pelo corregedor-geral da Justiça. 

II – CERTA: Art. 15. Em todas as comarcas serão obedecidas as seguintes regras:  I – nos 

feitos comuns a duas ou mais varas, a competência dos juízes será fixada por distribuição. 

III – CERTA: Art. 15. IX – em sendo imposta nova medida ao sócio educando que tenha 

processo de execução, compete ao juízo da execução a unificação, devendo ser 

encaminhado a ele pelo juízo que aplicou a nova medida a devida guia de cumprimento para 

tal providência.          

 

11 - (CERTO OU ERRADO) São Órgãos do Poder Judiciário somente o Tribunal de Justiça, 

os Juízes de Direito e os Juizados Especiais e Turmas Recursais. 

ERRADO 

Art. 16. São Órgãos do Poder Judiciário:   

I – Tribunal de Justiça;  

II – Juízes de Direito;   

III – Tribunal do Júri;   

IV – Juizados Especiais e Turmas Recursais;   

V – Conselho da Justiça Militar;   

VI – Juízes de Paz.  

12 - A representação do Poder Judiciário compete a quem? 

a) aos Juízes de Direito. 
b) aos Juízes de Paz. 
c) a qualquer membro do Poder. 

d) ao presidente do Tribunal de Justiça.  

    

GABARITO D 

Art. 16.  Parágrafo único. A representação do Poder Judiciário compete ao presidente do 

Tribunal de Justiça.     

 

13 - Assinale a alternativa errada nos termos do Código que regula a Divisão e a 

Organização Judiciária do Estado do Maranhão: 

https://pay.hotmart.com/X15714107O
https://pay.hotmart.com/X15714107O


Adquira o Material Completo com 328 Questões Inéditas – Clique 
Aqui 

 
 

23 

a) O Tribunal de Justiça, com sede na cidade de São Luís, e jurisdição em todo o Estado, é 

o órgão supremo do Poder Judiciário Estadual, compor-se-á de vinte e cinco 

Desembargadores. 

b) Na composição do Tribunal, 1/5 (um quinto) dos lugares será preenchido por advogados 

de notório saber jurídico, com mais de 10 (dez) anos de efetiva atividade profissional, e de 

membros do Ministério Público Estadual, de notório merecimento, com mais de 10 (dez) 

anos de carreira. 

c) Por maioria dos seus membros efetivos e por votação secreta, o Plenário elegerá o 

presidente, o vice-presidente e o corregedor geral da Justiça. 

d) O Plenário funcionará com a presença, pelo menos, de dezesseis desembargadores, 

incluindo o presidente. 

 

GABARITO A 

a) ERRADA: Art. 17 - O Tribunal de Justiça, com sede na cidade de São Luís, e jurisdição 

em todo o Estado, é o órgão supremo do Poder Judiciário Estadual, compor-se-á de 30 

(trinta) Desembargadores, dentre os quais serão escolhidos o Presidente, o Vice-

presidente e o Corregedor-Geral da Justiça, e tem as competências e atribuições presentes 

na Constituição do Estado, neste Código e no Regimento Interno. 

b) CERTA: Art. 20. Na composição do Tribunal, 1/5 (um quinto) dos lugares será preenchido 

por advogados de notório saber jurídico, com mais de 10 (dez) anos de efetiva atividade 

profissional, e de membros do Ministério Público Estadual, de notório merecimento, com 

mais de 10 (dez) anos de carreira, todas de reputação ilibada e indicadas em lista sêxtupla 

pelos órgãos de representação das respectivas classes.   

c) CERTA: Art. 21 - Por maioria dos seus membros efetivos e por votação secreta, o Plenário 

elegerá o presidente, o vice-presidente e o corregedor geral da Justiça, na última sessão 

plenária do mês de dezembro, dos anos ímpares, dentre os seus juízes mais antigos, em 

número correspondente aos dos cargos de direção, para mandato de dois anos, proibida a 

reeleição.  

d) CERTA: Art. 22 - O Plenário funcionará com a presença, pelo menos, de dezesseis 

desembargadores, incluindo o presidente; e os seus julgamentos serão tomados por maioria 

de votos, salvo os casos que exijam quórum especial.  

 

14 - (CERTO OU ERRADO) Em caso de afastamento, a qualquer título, por período igual 

ou superior a trinta dias e igual ou inferior a sessenta, os feitos em poder do 

desembargador-relator, exceto aqueles em que tenha lançado o relatório ou pedido inclusão 

em pauta, serão encaminhados ao magistrado convocado para substituição. 

CERTO 
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Art. 23. Em caso de afastamento, a qualquer título, por período igual ou superior a trinta 

dias e igual ou inferior a sessenta, os feitos em poder do desembargador-relator, exceto 

aqueles em que tenha lançado o relatório ou pedido inclusão em pauta, serão encaminhados 

ao magistrado convocado para substituição.  

 

15 - Dentre as alternativas abaixo, qual está correta conforme o Código que regula a Divisão 

e a Organização Judiciária do Estado do Maranhão? 

a) Quando o afastamento do desembargador-relator for por período inferior a trinta dias, 

mas igual ou superior a três dias úteis, serão redistribuídos, mediante oportuna 

compensação, somente os Habeas Corpus. 

b) Para composição de quórum de julgamento das Câmaras Isoladas ou Reunidas, nos casos 

de ausência, impedimento eventual ou afastamento por período inferior a trinta dias, o 

desembargador será substituído por membro de outra câmara, de preferência da mesma 

especialidade e na forma fixada no Regimento Interno.   

c) A redistribuição de feitos, a substituição nos casos de ausência ou impedimento eventual 

e a convocação para completar quórum de julgamento, autorizam a concessão de qualquer 

vantagem. 

d) Ordinariamente, o Plenário e as Câmaras isoladas reunir-se-ão uma vez por mês. 

GABARITO B 

a) ERRADA: Art. 24. Quando o afastamento do desembargador-relator for por período 

inferior a trinta dias, mas igual ou superior a três dias úteis, serão redistribuídos, mediante 

oportuna compensação, os Habeas Corpus, os Mandados de Segurança, os Agravos 

de Instrumento que aguardem apreciação de liminar, e outros feitos que, 

consoante fundada alegação do interessado, reclamem solução urgente.  

b) CERTA: Art. 25. Para composição de quórum de julgamento das Câmaras Isoladas ou 

Reunidas, nos casos de ausência, impedimento eventual ou afastamento por período inferior 

a trinta dias, o desembargador será substituído por membro de outra câmara, de 

preferência da mesma especialidade e na forma fixada no Regimento Interno.   

c) ERRADA: Art. 27. A redistribuição de feitos, a substituição nos casos de ausência ou 

impedimento eventual e a convocação para completar quórum de julgamento, não 

autorizam a concessão de qualquer vantagem.  

d) ERRADA: Art. 28. Ordinariamente, o Plenário e as Câmaras isoladas reunir-se-ão uma 

vez por semana; a Seção Cível, uma vez por bimestre; e as câmaras reunidas, duas vezes 

por mês. 
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QUESTÕES ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO 
MARANHÃO 

 

01 - Ficam submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei nº 6.107/94: 

I - Os servidores do Poder Executivo. 

II - Os servidores das autarquias e fundações públicas. 

III - Os servidores administrativos dos Poderes Legislativo, mas não do Judiciário. 

Estão corretas as assertivas: 

a) Apenas I. 

b) I e II. 

c) Apenas III. 

d) II e III. 

  

02 – (CERTO OU ERRADO) Servidor público é a pessoa jurídica legalmente investida em 

cargo público. 

  

03 - (CERTO OU ERRADO) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidade 

cometidas a um servidor, com as características essenciais de criação por lei, denominação 

própria, número certo, pagamento pelos cofres públicos e provimento em caráter efetivo ou 

em comisso. 

 

04 - (CERTO OU ERRADO) É proibida, sem exceção, a prestação de serviços gratuitos. 

 

05 – De acordo com a Lei nº 6.107/94, não se encontra entre os requisitos básicos para 

investidura em cargo público: 

a) nacionalidade brasileira. 

b) aptidão física e mental. 

c) quitação com as obrigações militares e eleitorais. 

d) idade mínima de 21 anos. 

 

06 - A investidura em cargo público ocorrerá com: 

a) a posse. 

b) a publicação da nomeação no Diário Oficial. 

c) o exercício. 

d) a assinatura do ato pelo nomeado.  
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07 - (CERTO OU ERRADO) As formas de provimento de cargo público previstas são a 

nomeação, a promoção e a recondução, somente.  

 

08 - (CERTO OU ERRADO) A nomeação far-se-á somente em caráter efetivo.  

 

09 - (CERTO OU ERRADO) De acordo com a Lei nº 6.107/94 concurso será somente de 

provas e títulos.  

 

10 - A respeito da posse, assinale a alternativa incorreta: 

a) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as 

atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que 

poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes.  

b) A posse poderá ocorrer mediante procuração específica. 

c) A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. 

d) Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o 

exercício do cargo por junta médica oficial do Estado.  

 

11 - (CERTO OU ERRADO) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, 

sendo de  60 (sessenta) dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data 

da posse. 

 

12 - O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a __________ semanais de 

trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa. E, o exercício de cargo em 

comissão e de função gratificada implicará obrigatoriedade de ______________diárias de 

trabalho. 

Completa corretamente a afirmativa acima a alternativa: 

a) quarenta horas/seis horas. 

b) trinta horas/oito horas. 

c) quarenta horas/sete horas. 

d) trinta e duas horas/seis horas.  

 

13 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 

sujeito a estágio probatório. Nesse tempo, serão objeto de avaliação os fatores abaixo, com 

exceção de: 

a) assiduidade. 
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b) indisciplina. 

c) capacidade de iniciativa. 

d) produtividade.  

 

14 – (CERTO OU ERRADO) Promoção é a elevação do servidor de uma para outra classe 

imediatamente superior, no mesmo cargo, dentro da mesma carreira, de acordo com o 

estabelecido no Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Estado e legislação específica.  

 

15 – (CERTO OU ERRADO) Readaptação é o retorno à atividade de servidor aposentado 

por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos 

da aposentadoria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pay.hotmart.com/X15714107O
https://pay.hotmart.com/X15714107O


Adquira o Material Completo com 328 Questões Inéditas – Clique 
Aqui 

 
 

28 

GABARITO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO 
MARANHÃO 

 

01 - Ficam submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei nº 6.107/94: 

I - Os servidores do Poder Executivo. 

II - Os servidores das autarquias e fundações públicas. 

III - Os servidores administrativos dos Poderes Legislativo, mas não do Judiciário. 

 

Estão corretas as assertivas: 

a) Apenas I. 

b) I e II. 

c) Apenas III. 

d) II e III. 

GABARITO B 

Art. 2º - Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei: 

I - Os servidores do Poder Executivo e de suas autarquias e fundações públicas; 

II - Os servidores administrativos dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

 

02 – (CERTO OU ERRADO) Servidor público é a pessoa jurídica legalmente investida em 

cargo público. 

ERRADO 

Art. 3º - Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. 

 

03 - (CERTO OU ERRADO) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidade 

cometidas a um servidor, com as características essenciais de criação por lei, denominação 

própria, número certo, pagamento pelos cofres públicos e provimento em caráter efetivo ou 

em comisso. 

 

CERTO 

Art. 4º - Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidade cometidas a um 

servidor, com as características essenciais de criação por lei, denominação própria, número 

certo, pagamento pelos cofres públicos e provimento em caráter efetivo ou em comisso. 
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04 - (CERTO OU ERRADO) É proibida, sem exceção, a prestação de serviços gratuitos. 

ERRADO 

Art. 6º - É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. 

 

05 – De acordo com a Lei nº 6.107/94, não se encontra entre os requisitos básicos para 

investidura em cargo público: 

a) nacionalidade brasileira. 

b) aptidão física e mental. 

c) quitação com as obrigações militares e eleitorais. 

d) idade mínima de 21 anos. 

GABARITO D 

a) CERTA: Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público: I - 

nacionalidade brasileira. 

b) CERTA: Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público: VI - aptidão 

física e mental. 

c) CERTA: Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público: III - quitação 

com as obrigações militares e eleitorais. 

d) ERRADA: Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público: V - idade 

mínima de 18 anos. 

 

06 - A investidura em cargo público ocorrerá com: 

a) a posse. 

b) a publicação da nomeação no Diário Oficial. 

c) o exercício. 

d) a assinatura do ato pelo nomeado. 

GABARITO A 

Art. 10 - A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. 
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07 - (CERTO OU ERRADO) As formas de provimento de cargo público previstas são a 

nomeação, a promoção e a recondução, somente. 

ERRADO 

Art. 11 - São formas de provimento de cargo público: 

I - nomeação; 

II - promoção; 

III - acesso; (revogado pela Lei nº 7.356/98) 

IV - transferência; (revogado pela Lei nº 7.356/98) 

V - readaptação; 

VI - reverso; 

VII - aproveitamento; 

VIII - reintegração; 

IX - recondução. 

 

08 - (CERTO OU ERRADO) A nomeação far-se-á somente em caráter efetivo. 

ERRADO 

Art. 12 - A nomeação far-se-á: 

I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo; 

II - em comissão, para cargos de confiança, de livre exoneração; 

III - em substituição, no afastamento legal ou temporário do servidor ocupante de cargo 

em comissão. 

 

09 - (CERTO OU ERRADO) De acordo com a Lei nº 6.107/94 concurso será somente de 

provas e títulos.  

 

ERRADO 

Art. 13 - O concurso será de provas ou de provas e títulos, realizando-se de acordo com 

o disposto em lei e regulamento. 

 

10 - A respeito da posse, assinale a alternativa incorreta: 
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a) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as 

atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que 

poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes.  

b) A posse poderá ocorrer mediante procuração específica. 

c) A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. 

d) Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o 

exercício do cargo por junta médica oficial do Estado. 

GABARITO A 

a) ERRADA: Art. 17 - A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão 

constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo 

ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, 

ressalvados os atos de ofício previstos em lei. 

b) CERTA: Art. 17: § 3º - A posse poderá ocorrer mediante procuração específica. 

c) CERTA: Art. 18 - A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. 

d) CERTA: Art. 18 - Parágrafo único - Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto 

física e mentalmente para o exercício do cargo por junta médica oficial do Estado. 

 

11 - (CERTO OU ERRADO) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, 

sendo de  60 (sessenta) dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data 

da posse. 

ERRADO 

Art. 20 - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. 

§ 1º - É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data 

da posse. 

12 - O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a __________ semanais de 

trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa. E, o exercício de cargo em 

comissão e de função gratificada implicará obrigatoriedade de ______________diárias de 

trabalho. 

Completa corretamente a afirmativa acima a alternativa: 

a) quarenta horas/seis horas. 

b) trinta horas/oito horas. 

c) quarenta horas/sete horas. 

d) trinta e duas horas/seis horas. 
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GABARITO B 

Art. 22 - O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a trinta horas semanais 

de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa. 

Parágrafo único - O exercício de cargo em comissão e de função gratificada implicará 

obrigatoriedade de 08 (oito) horas diárias de trabalho. 

 

13 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 

sujeito a estágio probatório. Nesse tempo, serão objeto de avaliação os fatores abaixo, com 

exceção de: 

a) assiduidade. 

b) indisciplina. 

c) capacidade de iniciativa. 

d) produtividade. 

GABARITO B 

Art. 23 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo 

ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual 

a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, 

observados os seguintes fatores: 

I - assiduidade; 

II - disciplina; 

III - capacidade de iniciativa; 

IV – produtividade. 

 

14 – (CERTO OU ERRADO) Promoção é a elevação do servidor de uma para outra classe 

imediatamente superior, no mesmo cargo, dentro da mesma carreira, de acordo com o 

estabelecido no Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Estado e legislação específica. 

CERTO 

Art. 26 - Promoção é a elevação do servidor de uma para outra classe imediatamente 

superior, no mesmo cargo, dentro da mesma carreira, de acordo com o estabelecido no 

Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Estado e legislação específica. 
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15 – (CERTO OU ERRADO) Readaptação é o retorno à atividade de servidor aposentado 

por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos 

da aposentadoria. 

ERRADO 

Art. 29 - Readaptação é a investidura do servidor estável em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física 

ou mental verificada em inspeção médica. 

Art. 30 - Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, 

por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. 
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QUESTÕES HISTÓRIA DO MARANHÃO 
 

Questão 01 

Daniel de La Touche militar da marinha francesa que liderou a expedição francesa em 

1612 que pretendia colonizar o norte Brasileiro e Fundou o Forte de São Luís que após 

virou a capital do Estado do Maranhão tinha um título nobre que era. 

(A) Monsenhor de São Luís 
(B) Marquês do Maranhão 

(C) Senhor de La Ravardière 
(D) Moinsier La Touche 
(E) Barão de Upaon-Açu 

 

Questão 02 

A primeira tentativa de invasão dos ……………... no nordeste brasileiro aconteceu em 

……., no litoral da ……... Utilizando de recursos oferecidos pela Companhia das Índias 
Ocidentais, os holandeses chegaram a …………., capital da colônia, escoltados por 26 

navios que carregavam cerca de 3 mil homens. 

(A) holandeses, 1624, Bahia, Salvador. 

(B) Franceses, 1615, Maranhão, São Luís. 
(C) Ingleses, 1798, Pernambuco, Recife. 

(D) Espanhóis, 1873, Ceará, Fortaleza.    
(E) Portugueses, 1500, Paraíba, João Pessoa. 

 

Questão 03 

Durante o conflito entre Portugueses e Franceses em 1614 no Maranhão, uma senhora 
apareceu e curou os feridos, também transformou areia em pólvora, esse fato ficou 

conhecido como a 

(A) Milagre da guerra dos Canudos. 

(B) Lenda da Irmã Dulce. 
(C) Milagre das rosas da Rainha Isabel 

(D) Lenda do milagre de Guaxenduba 
(E) Milagre de Santa Luzia. 

 

Questão 04 

A França Equinocial representou a segunda tentativa dos franceses de se fixarem no 
Brasil, na região maranhense entre os anos de 1612 a 1615. 

A origem do nome está relacionado com o território de conquista, que ficava 
geograficamente perto de que localização geográfica? 

(A) Meridiano de Greenwich 
(B) Trópico de Capricórnio 
(C) O Trópico de Câncer 

(D) Linha do Equador 
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(E) círculo polar antártico 

 

Questão 05 

A parceria entre Holanda e Portugal se mostrava benéfica para ambos os países, tendo 

em vista os expressivos lucros alcançados com a venda do produto no mercado europeu. 
Contudo, no início da década de 1580, uma grave crise política transformou essa 

situação. 

Qual foi essa crise? 

(A) A morte de Dom Sebastião rei de Portugal que não deixou herdeiros para assumir 
o trono. 

(B) A primeira tentativa de invasão dos holandeses. 
(C) organização de um núcleo armado no Arraial do Bom Jesus. 

(D) Criação da Companhia das Índias Ocidentais 
(E) A segunda tentativa de invasão dos holandeses. 

 

Questão 06 

O governador quando aconteceu à tomada do Maranhão pelos holandeses, era? 

(A) Gaspar de Sousa 
(B) Daniel de La Touche 
(C) João Lisboa 

(D) Jerônimo de Albuquerque 
(E) Bento Maciel Parente 

 

Questão 07 

Em relação ao descontentamento que levou a revolta do Bequimão qual dentre as 

alternativas não está correta  

(A) os grandes proprietários rurais entendiam que os preços oferecidos pelos seus 

produtos eram insuficientes; 

(B) O soldo dos colonos que ajudaram a construir o forte de São Luís não foi pago. 

(C) os comerciantes locais sentiam-se prejudicados pelo monopólio da Companhia; 

(D) os apresadores de indígenas, contrariados em seus interesses, reclamavam da 

aplicação das leis que proibiam a escravidão dos nativos; 

(E) a população em geral, protestava contra a irregularidade do abastecimento dos 

gêneros e os elevados preços dos produtos. 

 

Questão 08 

Os movimentos nativistas foram uma série de rebeliões que surgiram no final do século 
XVIII. Essas revoltas começaram devido às contradições entre a metrópole (Portugal) 
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e a colônia (Brasil). A principal contradição era a econômica, especialmente porque o 

Pacto Colonial favorecia a metrópole. 

O conflito armado que aconteceu no Maranhão em 1684 se chama 

(A) Guerra dos Emboabas 

(B) Guerra dos Mascates 
(C) Revolução Farroupilha 

(D) Guerra de Canudos 
(E) revolta do Bequimão 

 

Questão 09 

O desenvolvimento do Brasil, tanto em termos populacionais como geográficos, deve-
se, em grande parte, às companhias monopolistas de comércio fundadas entre os 

séculos XVII e XVIII,  

qual a principal companhia fundada por Portugal que explorou o norte e nordeste 

brasileiro nessa época 

 

(A) Companhia das Índias Orientais 

(B) Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará 
(C) Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e Paraíba 
(D) Companhia Geral do Comércio do Brasil 

(E) Companhia de Comércio da Ásia Portuguesa 

 

Questão 10 

Às companhias foi uma tentativa do Estado português de modernizar o sistema de 
monopólios comerciais, atingindo seu apogeu no período pombalino (iniciado durante o 

século XVIII). As grandes companhias foram criadas tardiamente e com pouco capital 
quando comparadas às companhias inglesas e holandesas. E após, a Restauração 
(1640) tinham o objetivo basilar de salvaguardar o vulnerável império português das 

ambições das mais fortes nações europeias. 

O privilégio das companhias era o de exercer o monopólio de exploração. 

Qual das alternativas não era atribuição das companhias 

 

(A) estimular o comércio 

(B) cuidar da navegação 
(C) cobrar tributos 

(D) realizar eleições 
(E) administração política 
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QUESTÕES GEOGRAFIA DO MARANHÃO 
 

Questão 01 

O Maranhão é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizada na Região Nordeste 

do país. Limita-se com três estados brasileiros mais um oceano que são 

(A) Ceará, Pará, Piauí e Oceano Atlântico.  

(B) Pará, Amazonas, Piauí e Oceano Atlântico.  
(C) Piauí, Tocantins, Pará e Oceano Atlântico.  

(D) Amazonas, Ceará, Piauí e Oceano Atlântico.  
(E) Piauí, Tocantins, Pará e Oceano Pacífico. 
 

 

Questão 02 

O Maranhão é o segundo maior estado da região Nordeste e o oitavo maior estado do 
Brasil, abrange cinco Mesorregiões Geográficas: Norte Maranhense, Oeste Maranhanse, 

Centro Maranhense, Leste Maranhense e Sul Maranhense que se encontram 
subdivididas em 21 Microrregiões Geográficas, compreendendo um total de quantas 

cidades 

(A) 217 

(B) 287 
(C) 218 

(D) 305 
(E) 221 
 

 

Questão 03 

O Maranhão é o único estado da região nordeste que 

(A) faz divisa com a região norte 
(B) tem a menor costa litorânea  

(C) tem o clima subtropical 
(D) fica na linha do equador 
(E) parte de sua é área coberta pela floresta Amazônica 

 
 

Questão 04 

O Estado do Maranhão, com uma superfície de 329.555,8 km² , é a segunda unidade 

territorial do Nordeste em área. A densidade demográfica, entretanto, é muito baixa 

para os padrões nordestinos (14,96 hab/km²), só superando a do  

 

(A) Ceará 
(B) Paraíba 
(C) Rio Grande do Norte 

(D) Alagoas 
(E) Piauí 
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Questão 05 

Apesar de ser enquadrado na Região Nordeste, caracterizada pelo clima semi-árido, o 
Estado, em sua maioria, é dominado pela vegetação de floresta, refletindo uma 

transição entre o nordeste semi-árido e a Amazônia úmida. Esta localização transicional 

contribui para a geração de condições ambientais e sócioeconômicas peculiares. 

Atualmente em fase de transformação em decorrência do desenvolvimento tardio 

implantado na região e que vem gerando  

(A) Aumento de riqueza para a população 
(B) elevação do nível dos rios  

(C) impactos ambientais e sociais 
(D) diminuição da densidade demográfica 

(E) o aumento da vegetação nativa 

 

Questão 06 

O estado do maranhão tem como extremo oeste  

Norte: Ponta do Tacundeo (Carutapera); Sul: Divisa Meridional – Alto Parnaíba (MA) e 

Mateiros (TO)  

(A) Convexidade mais oriental do rio Parnaíba 

(B) Divisa Meridional – Alto Parnaíba 
(C) Oceano Atlântico 

(D) Confluência dos rios Araguaia e Tocantins  
(E)  Ponta do Tacundeo 

 

Questão 07 

O relevo maranhense apresenta topografia regular, com aproximadamente 90% da 

superfície abaixo de ….. metros de altitude. 

Complete 

(A) 100 
(B) 200 

(C) 300 
(D) 400 
(E) 500 

 
 

Questão 08 

Em 1997, a capital São Luís no estado do Maranhão, foi declarada patrimônio histórico 

da humanidade por qual organismo internacional 

(A) BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(B) OEA - Organização dos Estados Americanos 
(C) OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
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(D) UNESCO - Organização das Nações Unidas para educação, ciência e cultura 

(E) ONU - Organização das Nações Unidas 

 

Questão 09 

é uma importante área de proteção ambiental. Esse parque possui 155 mil hectares, 
onde são encontrados rios, lagos, manguezais e dunas, que atingem até 50 metros de 

altura. 

O texto refere-se a qual área de proteção ambiental 

(A) Parque Estadual do Bacanga  
(B) Parque Estadual do Mirador 
(C) Parque Estadual Marinho Banco do Álvaro 

(D) Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 
(E) Parque Estadual do Sítio do Rangedor  

 

Questão 10 

Existem dois parques nacionais exclusivamente dentro do território Maranhense. 

São eles 

(A) Itapiracó e Baixada Maranhense 
(B) Lagoa da Jansen e Morros Garapenses 
(C) Rio das Balsas e Maracanã  

(D) Foz do Rio Preguiças e Banco do Tarol 
(E) Chapada das Mesas e Lençóis Maranhenses 
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Adquira o Material Completo com 328 Questões Inéditas – Clique 
Aqui 
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GABARITO HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MARANHÃO 
 
 

Gabarito – História do Maranhão 
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Gabarito – Geografia do Maranhão 
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