
 

 

PROCESSO CIVIL 

 

1. No tocante ao instituto da Intervenção de Terceiros, marque a alternativa INCORRETA: 

a) É admissível o chamamento ao processo apenas na hipótese de devedores solidários, 

quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum. 

b) Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito, sobre que controvertem autor 

e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. 

c) Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome próprio, 

deverá nomear à autoria o proprietário ou o possuidor. 

d) Se o nomeado reconhecer a qualidade que lhe é atribuída, contra ele correrá o processo; 

se a negar, o processo continuará contra o nomeante. 

e) A denunciação da lide é obrigatória àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, 

a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda. 

 

2. Marque a alternativa CORRETA: 

a) A desistência da ação produzirá efeito independentemente de homologação judicial. 

b) Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias, despachos e 

pareceres. 

c) A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, não pode ser feita 

eletronicamente, por vedação expressa da lei. 

d) Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. 

e) Quando a lei não marcar outro prazo, as intimações somente obrigarão a 

comparecimento depois de decorridas 72 (setenta e duas) horas. 

 

3.  Não são recursos previstos no Código de Processo Civil: 

a) Agravo de Instrumento. 

b) Recurso Especial. 

c) Embargos de Declaração. 

d) Recurso em sentido estrito. 

e) Apelação. 

 

 

4. Assinale o recurso cabível quando o juiz indeferir liminarmente a petição inicial: 

a) Agravo de Instrumento. 

b) Embargos de Declaração. 

c) Apelação, com juízo de retratação. 



 

 

d) Agravo retido. 

e) Embargos Infringentes. 

 

5. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, 

porém será admitida a sua interposição por instrumento, quando: 

a) Se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação. 

b) Nos casos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida. 

c) Nos casos de inadmissão da apelação. 

d) O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente. 

e)  Todas as alternativas estão corretas. 

 

6. Qual o recurso cabível contra os despachos de mero expediente? 

a) Agravo retido. 

b) Agravo de Instrumento. 

c) Apelação. 

d) Embargos de Declaração. 

e) Não cabe nenhum recurso. 

 

7. Extingue-se  o processo, sem resolução de mérito: 

a) Quando o autor desistir da ação. 

b) Quando as partes transigirem. 

c) Quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação. 

d) Quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição. 

e) Quando o réu reconhecer a procedência do pedido. 

 

DIREITO CIVIL 

 

8. São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 

a) Os menores de dezesseis anos. 

b) os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento 

para a prática desses atos. 

c) os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

d) Os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos. 

e) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o 

discernimento reduzido. 



 

 

9. Assinale a opção INCORRETA: 

a) O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece residência com ânimo 

definitivo. 

b) Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, 

conservam sua qualidade de móveis, readquirem essa qualidade os provenientes da 

demolição de algum prédio. 

c) Caso a pessoa natural possua diversos domicílios, onde, alternadamente viva, 

considerar-se-á seu domicílio aquele onde concomitantemente exercer profissão. 

d) Não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas 

conservando sua unidade, forem removidas para outro lugar. 

e) Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 

 

10.  Acerca da responsabilidade civil, indique a alternativa CORRETA: 

a) Em qualquer hipótese, no regime do Código Civil de 2002, a obrigação de reparar o dano 

depende de culpa do causador. 

b) O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não 

tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes para isso. 

c) A responsabilidade civil é sempre dependente da criminal. 

d) O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la não se transmitem com a 

herança. 

e) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

11.  Em relação aos alimentos, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Em nenhuma hipótese os irmãos são responsáveis pela prestação de alimentos ao irmão 

que deles necessite. 

b) O parente é obrigado a prestar alimentos ao parente que deles necessite, ainda que isso 

implique em desfalque do necessário ao seu sustento. 

c) A obrigação de prestar alimentos se transmite aos herdeiros do devedor. 

d) O devedor de alimentos terá que, obrigatoriamente, prestá-los em forma de 

pensionamento. 

e) Nenhuma das opções é correta. 

 

 

 

 

 



 

 

12. Em relação à posse, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Considerando-se a relação possessória decorrente de um contrato de locação de imóvel, 
pode-se dizer que o locatário, em relação imóvel locado, exerce a posse direta. 

b) Considerando-se a relação possessória decorrente de um contrato de locação de imóvel, 
pode-se dizer que o locatário, em relação imóvel locado, exerce a posse indireta. 

c) Considerando-se a relação possessória decorrente de um contrato de locação de imóvel, 
pode-se dizer que o locatário, em relação imóvel locado, é detentor de posse precária. 

d) Considerando-se a relação possessória decorrente de um contrato de locação de imóvel, 
pode-se dizer que o locatário, em relação imóvel locado, não é possuidor. 

e) Todas as assertivas estão erradas. 

 

13. Cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, e, se 
não o fizer, como regra geral presumir-se-ão verdadeiros os fatos não impugnados. Esse 
ônus concerne ao princípio processual da: 

a) Congruência. 

b) Eventualidade. 

c) Isonomia Processual. 

d) Inércia. 

e) Duração Razoável do Processo. 

 

14.  Assinale a opção INCORRETA: 

a) A União é pessoa jurídica de direito público interno. 

b) As sociedades são pessoas jurídicas de direito privado. 

c) A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos 

ausentes, somente nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. 

d) A menoridade cessa aos vinte e um anos completos, quando a pessoa fica habilitada à 

prática de todos os atos da vida civil. 

e) Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 

 
DIREITO PENAL 

15. As medidas de segurança previstas no Código Penal são: 

a) Internação hospitalar e tratamento ambulatorial. 

b) Internação hospitalar, tratamento ambulatorial e domiciliar. 

c) Tratamento hospitalar, ambulatorial, domiciliar e penitenciário. 

d) Tratamento psiquiátrico e internação hospitalar. 

e) Todas as assertivas estão erradas. 

 



 

 

16. "É fundamental que a lei penal incriminadora seja editada antes da ocorrência do fato 

criminoso." Distinga os princípios que alicerçam essa afirmativa: 

a) Da legalidade e da anterioridade da lei penal. 

b) Da extra e da ultratividade condicional da lei penal. 

c) Da abolitio criminis e do in dubio pro reo. 

d) Da lei anterior e da lei posterior benignas. 

e) Da Fragmentariedade do Direito Penal. 

 

17. São penas restritivas de direito: 

a) Prestação pecuniária. 

b) Perda de bens e valores. 

c) Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. 

d) Limitação de fim de semana. 

e) Todas as assertivas estão corretas. 

 

18. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 

a) O desconhecimento da lei. 

b) A reincidência. 

c) Ter o agente cometido o crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. 

d) Ter o agente cometido o crime em estado de embriaguez preordenada. 

e)  Ter o agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer 

calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido. 

 

19. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a: 

a) 30 (trinta) anos. 

b) 25 (vinte e cinco) anos. 

c) 20 (vinte) anos. 

d) 35 (trinta e cinco) anos. 

e) 40 (quarenta) anos. 

 

 20. A coação irresistível, de que trata o artigo 22 do Código Penal, é causa de: 

a) Atipicidade. 

b) Exclusão de ilicitude. 

c) Exclusão de antijuridicidade. 

d) Exclusão da culpabilidade. 

e) Exclusão da tipicidade conglobante. 

 

 



 

 

21. Ocorre a figura do furto privilegiado quando o agente: 

a) Consegue furtar a vítima porque dispõe de sua confiança. 

b) Pratica o furto utilizando-se de informações confidenciais sobre a vítima. 

c) É primário e a coisa furtada é de pequeno valor. 

d) Emprega chave falsa. 

e) Comete o crime com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza. 

 

DIREITO PROCESSO PENAL 

22. O documento entregue ao conduzido após a lavratura do auto de prisão em 

flagrante, assinado pela autoridade policial e contendo o motivo da prisão, o nome do 

condutor e das testemunhas, denomina-se: 

a) Termo circunstanciado. 

b) Auto de prisão em flagrante. 

c) Nota de culpa. 

d) Carta de guia. 

e) Boletim de ocorrência. 

 

 

23. Da decisão que pronunciar o réu cabe: 

a) Apelação. 

b) Recurso em sentido estrito. 

c) Correição parcial. 

d) Revisão. 

e) Somente o recurso de ofício. 

 

24. Nos crimes de ação pública, a instauração do inquérito policial: 

a) Só poderá ocorrer após a representação da vítima ou de seu representante legal. 

b) Dependerá de requisição da autoridade judiciária. 

c) Dependerá de requisição do Ministério Público. 

d) Poderá ser feita de ofício. 

e) Dependerá de requerimento escrito, narrando o fato delituoso com todas as suas 

circunstâncias. 

 

25. A respeito do habeas corpus, é CORRETO afirmar que: 

a) Somente poderá ser impetrado por advogado. 

b) Não poderá nunca ser impetrado pelo Ministério Público. 



 

 

c) O juiz não terá competência para conhecer do pedido quando a coação provier de 

autoridade judiciária de igual jurisdição. 

d) A ordem não poderá ser concedida de ofício pelo juiz. 

e) Não poderá ser objeto de apreciação a ocorrência da extinção da punibilidade do réu. 

 

26. O exame de corpo de delito: 

a) Quando a infração deixar vestígios, é dispensável e pode ser suprido pela confissão do 

acusado. 

b) A autópsia será feita necessariamente 24 (vinte e quatro) horas depois do óbito. 

c) Não pode ser feito aos domingos e feriados. 

d) Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, 

a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 

e) Deve ser sempre direto, não podendo jamais ser indireto. 

 

27. Com relação ao instituto da Reabilitação, marque a alternativa INCORRETA: 

a) Da decisão que conceder a reabilitação haverá recurso de ofício. 

b) O juiz poderá ordenar as diligências necessárias para apreciação do pedido. 

c) A reabilitação, depois de sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de 

Identificação e Estatística ou repartição congênere. 

d) Indeferida a reabilitação, o condenado não poderá renovar o pedido senão após o 

decurso de 2 (dois) anos, salvo se o indeferimento tiver resultado de falta ou insuficiência de 

documentos. 

e) Não é necessária a ouvida do Ministério Público antes da decisão final. 

 

28. Marque a alternativa INCORRETA: 

a) O interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os 

fatos. 

b) Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente. 

c) A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido 

fundamentado de qualquer das partes. 

d) O silêncio, que não importará em confissão, poderá ser interpretado em prejuízo da 

defesa. 

e) o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, 

será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

29. São Princípios Administrativos expressos na Constituição Federal: 

a) Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 

b) Legalidade, impessoalidade e moralidade. 



 

 

c) Apenas a legalidade. 

d) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

e) Legalidade, impessoalidade, probidade, eficiência e publicidade. 

 

30. São modalidades de licitação, nos termos Lei nº 8.666/93: 

a) Concorrência e leilão. 

b) Apenas concorrência. 

c) Concorrência, tomada de preços, convite e leilão. 

d) Concorrência, tomada de preços, convite, leilão e menor preço. 

e) Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. 

 

31. Qual a forma de provimento de cargo público federal em que o servidor estável retorna 

ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de reintegração do anterior ocupante? 

a) Readaptação. 

b) Ascensão. 

c) Recondução. 

d) Reversão. 

e) Aproveitamento. 

 

32. A imediata execução do ato administrativo, mesmo diante de argüição de possíveis 

vícios é decorrente do atributo: 

a) Da imperatividade. 

b) Da presunção de legitimidade. 

c) Da autoexecutoriedade. 

d) Da coercibilidade. 

e) Da Legalidade. 

 

33. A prerrogativa que confere ao administrador público a possibilidade de escolher a 

conduta a ser praticada de acordo com a conveniência e oportunidade chama-se de: 



 

 

a) Discricionariedade administrativa. 

b) Vinculação administrativa. 

c) Polícia administrativa. 

d) Poder hierárquico. 

e) Poder de polícia. 

 

34. Qual o prazo para a aquisição da estabilidade do servidor público, na forma como 

prevista pela Constituição Federal? 

a) 4 anos. 

b) 3 anos. 

c) 2 anos. 

d) 1 ano. 

e) 5 anos. 

 

35. A teoria que responsabiliza o estado pelos danos que seus agentes causarem a 

terceiros sem admitir qualquer excludente de responsabilidade denomina-se de : 

a) Subjetiva. 

b) Mista. 

c) Falta do serviço. 

d) Risco integral. 

e) Irresponsabilidade integral. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

36. De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente à União legislar, sobre 

os seguintes assuntos, EXCETO: 

a) Assistência Jurídica e Defensoria Pública. 

b) Registros Públicos. 

c) Águas, energia, informática, telecomunicações e radio fusão. 

d) Serviço postal. 

e) Propaganda comercial. 

 

37. Segundo a Constituição Federal do Brasil, é verdadeira a afirmativa: 



 

 

a) É livre a manifestação do pensamento, inclusive permitido o anonimato. 

b) O sigilo da correspondência, salvo por ordem judicial, é inviolável. 

c) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita para todos os cidadãos. 

d) São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos 

necessários ao exercício da cidadania. 

e) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais não têm aplicação imediata 

 

38. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 

constitucionalidade, exceto: 

a) Mesa do Senado Federal. 

b) Presidente da República. 

c) Promotor de Justiça. 

d) Governador do estado ou do Distrito Federal. 

e) Mesa da Câmara dos Deputados. 

 

39. É correto afirmar que: 

a) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser 

superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

b) O prazo de validade do concurso público será de até 01 (um) ano, prorrogável uma vez, 

por igual período. 

c) Não é garantido constitucionalmente ao servidor público civil o direito à livre associação 

sindical. 

d) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, sem qualquer ressalva na Carta 

Magna. 

e) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o 

efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 

 

40. É permitido ao brasileiro naturalizado exercer o cargo de: 

a) Vice-Presidente da República. 

b) Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

c) Governador. 

d) Oficial das Forças Armadas. 

e) Ministro de Estado da Defesa. 

 

41. A Constituição brasileira em vigor admite a: 

a) Pena de morte no caso de guerra declarada. 

b) Pena de banimento. 

c) Pena de trabalhos forçados. 



 

 

d) Pena de caráter perpétuo. 

e) Penas cruéis. 

 

42. Não são ão espécies legislativas: 

a) Emendas à Constituição. 

b) Leis delegadas. 

c) Resoluções. 

d) Medidas provisórias. 

e) Portarias. 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

43. Assinale a assertiva INCORRETA: 

a) A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, 

vedada a exoneração contratual do fornecedor. 

b) É permitida a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a 

obrigação de indenizar. 

c) A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e 

serviços não o exime de responsabilidade. 

d) Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

e) Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são 

responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a 

incorporação. 

 

44. Constitui aspecto irrelevante na análise do defeito do produto: 

a) O modo de seu fornecimento. 

b) O resultado que dele se espera. 

c) Os riscos que razoavelmente dele se esperam. 

d) À época em que foi fornecido. 

e) Adoção de novas técnicas. 

 

45. Sobre o conceito legal de consumidor é correto afirmar: 

a) Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário intermediário. 

b) Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final, exceto a coletividade de pessoas. 



 

 

c) Apenas a pessoa física ou a coletividade de pessoas que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final pode ser considerada consumidor. 

d) Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que 

haja intervindo nas relações de consumo. 

e) Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, determinável, que haja intervindo 

nas relações de consumo. 

 

46. Qual é o prazo que o consumidor tem para desistir da compra efetuada fora do 

estabelecimento comercial? 

a) 7 dias. 

b) 10 dias. 

c) 30 dias. 

d) 60 dias. 

e) 90 dias. 

LEGISLAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

47. Assinale a alternativa  INCORRETA: 

a) À Defensoria Pública é conferido o direito de apurar o estado de carência dos seus 

assistidos. 

b) Considera-se juridicamente necessitado, o declaradamente pobre na forma da lei. 

c) A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do estado, incumbindo-

lhe prestar gratuita e integral assistência jurídica, judicial e extrajudicial aos necessitados. 

d) A gratuidade da assistência jurídica aos necessitados permite a cobrança de taxas, 

emolumentos ou depósitos judiciais. 

e) São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, patrocinar ação civil e 

atuar como curador especial, nos casos previstos em lei. 

 

 

48. Sobre as garantias e prerrogativas, assinale a assertiva CORRETA: 

a) O membro da Defensoria Pública goza das garantias da inamovibilidade, vitaliciedade e 

irredutibilidade de vencimentos. 

b) Os membros da Defensoria Pública, após 2 anos de efetivo exercício e aprovação em 

avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, será 

considerado estável na carreira. 

c) Os mandados de segurança contra atos do Defensor Público Geral serão processados e 

julgados, originariamente, pelo Tribunal de Justiça do Estado. 



 

 

d) Não é assegurado aos Defensores Públicos o ressarcimento de despesa relativa à 

contribuição anual à Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. 

e) O membro da Defensoria Pública, nos crimes comuns e de responsabilidade, será 

processados e julgado, originariamente, pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

49. Assinale a assertiva INCORRETA: 

a) O membro da Defensoria Pública não poderá afastar-se do serviço por luto, em hipótese 

nenhuma. 

b) A licença para casamento conferida aos Defensores Públicos tem duração de oito dias 

consecutivos. 

c) O Defensor Público terá direito à licença paternidade por cinco dias corridos. 

d) O membro da Defensoria Pública não poderá permanecer em licença da mesma espécie 

por período superior a 24 (vinte e quatro) meses. 

e) As licenças para tratamento de saúde, bem como as prorrogações que importem em 

licença por período ininterrupto, serão concedidas pelo Defensor Público Geral à vista do 

laudo firmado por junta médica do serviço público oficial e terão a duração que for indicado 

no respectivo laudo. 

 

50. Segundo as disposições da Lei 1.060/1950, marque a assertiva INCORRETA: 

a) A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

b) A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o curso do processo e será 

feita em autos apartados. 

c) A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios 

de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos 

essenciais à sua concessão. 

d) Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até 

decisão final do litígio, em todas as instâncias. 

e) A assistência judiciária não compreende as despesas com a realização do exame do 

código genético – DNA que for requisitado pela autoridade judiciária nas ações de 

investigação de paternidade ou maternidade. 

 


