
TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO

01. Não representa incumbência do Oficial de Justiça:
a) realizar, pessoalmente, as citações e demais diligências ordenadas pelos Juízes
b) lavrar certidões e autos das diligências que efetuarem, bem como afixar e desafixar editais
c) cumprir as determinações dos Juízes
d) apregoar os bens que devam ser arrematados, assinando os respectivos autos
e) exercer outras atribuições que lhes forem atribuídas pelo Juiz ou pelo titular da serventia.

02.  Aos  servidores  ou  pessoas  designadas  ou  nomeadas  _________  incumbe  a  guarda, 
conservação e administração dos bens que lhes forem confiados, observando o que a respeito 
dispuser a legislação processual, regulamentos e provimentos.
a) Depositários
b) Escrivão
c) Contador Judiciário
d) Oficial Escrevente
e) Distribuidor

03.  Nenhum menor de ______ poderá assistir à audiência ou sessão de Juiz ou Tribunal sem 
permissão do magistrado que a presidir.
a) 16 anos
b) 17 anos
c) 18 anos
d) 19 anos
e) 20 anos

04.  Sem  consentimento  do  _________  ou  do  Escrivão,  ninguém  poderá  penetrar  no  recinto 
privativo do pessoal do Tribunal ou do Juízo.
a) Distribuidor
b) Contador Judiciário
c) Oficial Ajudante
d) Juiz
e) Oficial Escrevente

05. Segundo a Consolidação Normativa Judicial, ao servidor, com relação aos serviços da Justiça, 
cumpre, exceto:
a) permanecer em ser local de trabalho todos os dias úteis durante as horas de expediente
b) exercer pessoalmente suas funções, não podendo afastar-se do cargo
c) facilitar às autoridades competentes a inspeção em seu ofício
d)  não  admitir  que  escreventes  e  demais  auxiliares  de  seus  Cartórios  sejam  testemunhas 
instrumentais dos atos que lavrarem
e) dar às partes, independente de pedido, recibo discriminado de custas e cotar, nos autos do 
processo,  nos  livros  ou  papéis  que  fornecer,  a  quantia  recebida,  parcela  por  parcela, 
correspondente a cada ato realizado.

06. Assinale a incorreta em relação às penas disciplinares dos servidores:
a) advertência
b) censura
c) multa
d) perda de vencimento e tempo de serviço
e) suspensão até 30 dias



07. Assinale a opção incorreta em relação à ação disciplinar da Consolidação Normativa:
a) a pena de advertência é por escrito, em todos os casos
b)  a pena é de multa  nos casos previstos  no Estatuto  dos Servidores  da Justiça  e nas leis  
processuais
c) a pena é de perda de vencimento e de tempo de serviço, pelo reiterado retardamento dos feitos 
e correspondentes aos dias excedidos
d) pena de demissão no caso de abandono de cargo ou ausência de serviço
e) pena de demissão a bem do serviço público, no caso de procedimento irregular

08. Assinale a alternativa incorreta:
a) o servidor punido com pena de suspensão perderá, durante o período de execução, os direitos 
e vantagens decorrentes do exercício do cargo exceto um terço de seus vencimentos
b) o servidor que descumprir as obrigações trabalhistas e previdenciária de seus empregados por 
ocasião de permuta, remoção ou aposentadoria voluntária incidirá em falta grave
c) a suspensão preventiva não implicará nenhum desconto a título de vantagem pecuniária
d) transitada em julgada a pena de suspensão, dar-se-á ciência da mesma ao servidor punido,  
iniciando-se daí o seu cumprimento
e) a pena de demissão somente será imposta em com fundamento em processo administrativo

09. Segundo a Consolidação Normativa, a Sindicância poderá ser feita pelo:
a) Escrivão
b) Juiz de Direito
c) Corregedor
d) Oficial Ajudante
e) Oficial Escrevente

10. O processo administrativo será instaurado, facultativamente, quando for o caso de imposição 
de pena de suspensão até:
a) 20 dias
b) 30 dias
c) 40 dias
d) 50 dias
e) 60 dias

GABARITO

01. E
Comentário:  Exercer outras atribuições que lhes forem atribuídas pelo Juiz ou pelo titular da 
serventia representa incumbência dos Atendentes Judiciários.

02. A
Comentário:  As  funções  gratificadas  de  Depositários  Judicial  e  de  Avaliador  Judicial  serão 
exercidas por servidor Judicial.

03. C
Comentário:  A idade correta é de 18 anos, segundo o artigo 173 do Código de Organização 
Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul.

04. D
Comentário:  Segundo  o  artigo  183  do  Código  de  Organização  Judiciária  do  Estado  do  Rio 
Grande do Sul.



05. B
Comentário: O servidor só pode afastar-se do cargo em gozo de licença ou férias ou para exercer 
tarefa de interesse público relevante.

06. E
Comentário:  A suspensão é até 60 dias e não 30 dias, segundo o artigo 68 da Consolidação 
Normativa.

07. A
Comentário: A pena de advertência é por escrito nos casos de negligência.

08. A
Comentário:  Segundo o  artigo  70 da Consolidação  Normativa  Judicial,  o  servidor  punido de 
suspensão  perderá,  durante  o  período  de  execução,  os  direitos  e  vantagens  decorrentes  do 
exercício do cargo exceto metade de seus vencimentos.

09. B
Comentário: Segundo o artigo 79 a sindicância poderá ser feita pelo Juiz de Direito ou Pretor.

10. E
Comentário: Segundo o artigo 83, inciso II, o prazo é de até 60 dias.


