
   
  

PROVA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – ESCREVENTE 

QUESTÕES DE ATUALIDADES 

 

QUESTÃO NÚMERO 65. Em ofício enviado nesta quarta-feira (24 de janeiro) ao Supremo Tribunal Federal 

(STF), o vice-procurador-geral da República se manifestou favoravelmente a manter suspensa a posse da 

deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho. A posse estava marcada para a última 

segunda (22 de janeiro), mas foi cancelada após a presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, atender 

a um recurso e suspender a cerimônia. A ministra analisou uma reclamação movida por um grupo de 

advogados, que contestou no STF a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, no sábado (20 janeiro), 

havia liberado a posse de Cristiane Brasil. 

(G1, 24.01.2018. Disponível em: <https://goo.gl/skSVZg>. Adaptado) 

No recurso ao STF, o grupo de advogados questionou 

(A) a moralidade da nomeação da deputada. 

(B) a prática de loteamento de cargos pelo Executivo. 

(C) a competência do STJ para julgar o caso. 

(D) a honra e a honestidade da deputada. 

(E) a celeridade do Judiciário na resolução da ação. 

Gabarito: C 

Comentário:  

O autor da ação popular que impediu a nomeação e a posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) 

como ministra do Trabalho, foi o Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes (Mati). 

De acordo com o Mati, a ação popular para impedir a nomeação e posse da deputada Cristiane Brasil 

tem como base os artigos 2º (independência entre os poderes), 37º (princípio da moralidade 

administrativa) e 87º (competência para escolha de ministros) da Constituição Federal. 

Depois de seguidas derrotas no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), o governo conseguiu 

reverter a suspensão da posse no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

O Mati, acabou ingressando com uma ação no STF , argumentando que o ministro não poderia ter 

autorizado a posse pois, segundo o movimento, não detém competência para tanto.  

 

 

QUESTÃO NÚMERO 66. O Ministério da Saúde anunciou uma campanha de emergência nos estados mais 

atingidos pela febre amarela: 

São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A ideia é combater com maior agilidade a circulação do vírus. 



   
  

(G1, 10.01.2018. Disponível em: <https://goo.gl/QjKvxX>. Adaptado) 

A principal medida da campanha de emergência anunciada pelo governo está relacionada 

(A) a um mapeamento rigoroso dos casos de doença, com a finalidade de vacinar exclusivamente os bairros 

mais atingidos. 

(B) à quarentena imposta às pessoas contaminadas pela doença, evitando com isso a sua transmissão nos 

ambientes urbanos. 

(C) à busca pela população de macacos portadores da doença, com o objetivo de isolar os animais do convívio 

humano. 

(D) a uma ampla campanha publicitária de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão 

da doença. 

(E) à aplicação de doses fracionadas da vacina, com o objetivo de ampliar o número de pessoas imunes à 

doença. 

 

Gabarito: E 

Entre fevereiro e março deste ano, 75 municípios dos estados do Rio de janeiro, São Paulo e Bahia realizaram 

campanhas de vacinação contra a febre amarela com doses fracionadas. 

Com a doença voltando a assustar moradores de grandes centros urbanos, o Ministério da Saúde decidiu 

adotar a medida após recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), com o objetivo de assegurar 

que o maior número de pessoas seja imunizado. Segundo o governo, a medida é preventiva e emergencial, 

em razão do surto da doença no país. 

 

QUESTÃO NÚMERO 67. O Banco Mundial informa que vai investigar a manipulação de dados, ocorrida 

durante vários anos, sobre as condições de negócios no Chile em um de seus mais importantes estudos, o 

“Doing Business”. De acordo com o economista-chefe do organismo multilateral, que se desculpou 

formalmente ao governo chileno, a metodologia usada na elaboração do ranking do relatório foi alterada 

em diversas ocasiões. 

(Valor, 14.01.2018. Disponível em: <https://goo.gl/S9M5xo>. Adaptado) 

Essa manipulação de dados teria motivação 

(A) política, e favoreceu uma liderança liberal em detrimento de uma liderança de centro-esquerda. 

(B) geopolítica, e favoreceu os EUA na disputa com a China para transformar o Chile em parceiro privilegiado. 

(C) financeira, e favoreceu corporações do petróleo que faziam lobby pela privatização de reservas chilenas. 

(D) pessoal, e favoreceu empresários chilenos que mantêm vínculos com diretores do organismo multilateral. 

(E) ambiental, e favoreceu grupos econômicos contrários às políticas de preservação da fauna e da flora do 

país. 

 



   
  

Gabarito: A 

Comentário 

O economista-chefe do Banco Mundial, Paul Romer, pediu desculpa ao Chile pelas manipulações num ranking 

de competitividade, que teriam motivação política. 

A edição do The Wall Street Journal (WSJ), de 13 de janeiro, causou um profundo impacto no mundo da política 

e da economia chilenas. O economia-chefe do Banco Mundial, Paul Romer, reconheceu ao jornal que o 

organismo financeiro, oficialmente subordinado às Nações Unidas, alterou seu ranking de competitividade 

empresarial e prejudicou o Chile – e, mais especificamente, Michelle Bachelet, que é uma política de 

esquerda. Trata-se do relatório Doing Business, em que a posição do Chile caiu constantemente durante o 

mandato da socialista (2006-2010), subiu no Governo de direita de Sebastián Piñera (2010-2014) e voltou 

a cair quando a médica assumiu um novo mandato (2014-2018). Nesses 12 anos, o Chile flutuou entre o 

posto 25 e o 57. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 68. Dois promotores de Justiça entraram com uma ação civil pública com pedido de 

liminar contra os responsáveis pelo bloco carnavalesco “Porão do DOPS 2018”. Na ação, os promotores 

lembram que entre os homenageados do bloco estão o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e o delegado 

Sérgio Paranhos Fleury. 

(G1, 29.01.2018. Disponível em: <https://goo.gl/VPKjSZ>. Adaptado) 

Na ação, o objetivo dos promotores era 

(A) pedir a prisão dos organizadores do bloco. 

(B) impedir o bloco de fazer apologia à tortura. 

(C) proibir o bloco de omitir os crimes cometidos pela ditadura. 

(D) recuperar o dinheiro da prefeitura investido no bloco. 

(E) exigir do bloco a defesa ativa dos direitos humanos. 

 

Gabarito: B 

Comentário 

Inclusive, a juíza Daniela Pazzeto Meneghine Conceição da 39ª Vara Cível negou pedido de liminar do 

Ministério Público de São Paulo e permitiu que o bloco Porão do DOPS 2018 saísse nas ruas no carnaval 

paulistano.  

O MP tentava impedir que o bloco faça eventual apologia à tortura com nome que homenageia agentes 

públicos do período da ditadura militar. 

 



   
  

 

QUESTÃO NÚMERO 69. Uma guerra de facções, em meio a uma onda de violência, está por trás do 

assassinato de 14 pessoas em uma casa de forró no último sábado (27 de janeiro). Uma pessoa foi presa. A 

casa de forró era frequentada por membros de uma das facções, disseram um policial militar e moradores 

do bairro; o ataque é atribuído pelas mesmas pessoas a outra facção. 

(G1, 29.01.2018. Disponível em: <https://goo.gl/tyqXYp>. Adaptado) 

Policiais militares, civis e bombeiros decidiram nesta terça-feira (9 de janeiro) pôr fim à paralisação das 

categorias, que durou 22 dias. Em reunião nesta tarde com representantes de associações de classe, o 

governador aceitou as reivindicações das categorias e prometeu não abrir processo administrativo ou 

qualquer outra sanção contra nenhum agente pela paralisação. 

(Folha de S.Paulo, 09.01.2018. 

Disponível em: https://goo.gl/sRkS1A. Adaptado) 

As duas notícias tratam, respectivamente, 

 

(A) de Pernambuco e de Sergipe. 

(B) do Piauí e do Maranhão. 

(C) da Bahia e de Alagoas. 

(D) do Ceará e do Rio Grande do Norte. 

(E) da Paraíba e do Pará.  

 

Gabarito: D 

Comentário 

a) Criminosos invadiram uma casa de forró de Fortaleza e mataram 14 pessoas. Essa foi a maior chacina 

registrada no estado. Principal hipótese da investigação é de uma guerra entre facções. A maioria das 

vítimas é mulher. 

 

b) A Polícia Militar encerrou a greve no Rio Grande do Norte. A Greve de policiais militares começou dia 

19 de dezembro. Governo se comprometeu a não abrir nenhum processo administrativo ou motivar 

qualquer sanção à categoria. 

 

 

 



   
  

QUESTÃO NÚMERO 70. O noroeste da Síria voltou nesta segunda-feira (29 de janeiro) a ser palco de um 

confronto entre soldados ligados à Turquia e milícias curdas, que disputam o controle de uma colina na 

região. O governo turco afirma que as milícias curdas que controlam a região são ligadas aos curdos que 

vivem na Turquia e que decidiu agir para expulsar os terroristas das proximidades de sua fronteira. 

(Folha de S.Paulo, 29.01.2018. 

Disponível em: <https://goo.gl/XeN3ia>. Adaptado) 

O conflito entre turcos e curdos mencionado na notícia está relacionado 

(A) à luta pela autonomia e independência dos curdos. 

(B) ao vínculo entre os curdos e o Estado Islâmico. 

(C) à aliança entre os curdos, a Rússia e os EUA na região. 

(D) à defesa radical da causa palestina feita pelos curdos. 

(E) ao posicionamento curdo favorável ao governo sírio. 

 

Gabarito: A 

 

Comentário 

Atualmente, a relação entre a Turquia e os EUA está abalada, justamente por conta da ajuda militar que os 

norte-americanos estão concedendo aos curdos, o maior povo do mundo sem território, que luta por 

independência por regiões de vários países, inclusive na Turquia. 
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