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PROVA OBJETIVA

D  ireito Constitucional

01.  Os  fundamentos  da  República
Federativa do Brasil são:
a) Território, povo e Estado.
b) União, Município, Estado e Distrito Federal.
c) União indissolúvel dos Municípios, Estados e
Distrito Federal.
d)  Soberania,  cidadania,  dignidade da pessoa
humana,  valores  sociais  do  trabalho  e  da
iniciativa privada e o pluralismo político.

02.  Quanto  à  Administração  Pública
assinale o item INCORRETO:
a) A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
b) O  prazo  de  validade  do  concurso  público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por
igual período.
c) Durante  o  prazo improrrogável  previsto  no
edital  de  convocação,  aquele  aprovado  em
concurso  público  de  provas  ou  de  provas  e
títulos  será  convocado  com  prioridade  sobre
novos  concursados  para  assumir  cargo  ou
emprego, na carreira.
d) A lei,  ato  normativo,  ou  ato  infralegal,
estabelecerá  os  casos  de  contratação  por
tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público.

03. Quanto às funções essenciais à justiça
assinale o item INCORRETO:
a)  Ao  Ministério  Público  incumbe  proteção  e
defesa  de  toda  ordem  jurídica,  do  regime
democrático e de todos os interesses sociais e
individuais indisponíveis.
b) O Ministério  Público  pode,  observado  o
disposto  no  art.  169,  propor  ao  Poder
Legislativo a criação de seus cargos e serviços
auxiliares, provendo-os por concurso público de
provas ou de provas e títulos; ou sem concurso
público.
c) A  Defensoria  Pública  é  instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado,  incumbindo-lhe,  como  expressão  e
instrumento  do  regime  democrático,
fundamentalmente,  a  orientação  jurídica,  a
promoção dos direitos humanos e a defesa, em
todos  os  graus,  judicial  e  extrajudicial,  dos
direitos  individuais  e  coletivos,  de  forma
integral e gratuita, aos necessitados, na forma
do  inciso  LXXIV  do  art.  5º  da  Constituição
Federal.
d) São  princípios  institucionais  da  Defensoria
Pública  a  unidade,  a  indivisibilidade  e  a
independência funcional, aplicando-se também,

no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso
II do art. 96 da Constituição Federal.

04. São direitos e garantias fundamentais
conforme a Constituição Federal do Brasil,
EXCETO:
a) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
b) A lei  punirá  qualquer  discriminação
atentatória  dos  direitos  e  liberdades
fundamentais.
c) Constitui  crime  afiançável  e  prescritível  a
ação  de  grupos  armados,  civis  ou  militares,
contra  a  ordem  constitucional  e  o  Estado
Democrático.
d) É plena a liberdade de associação para fins
lícitos, vedada a de caráter paramilitar.

05.  Quanto  a  família  na  ordem
Constitucional é correto afirmar, EXCETO:
a) Fundado  nos  princípios  da  dignidade  da
pessoa humana e da paternidade responsável,
o  planejamento  familiar  é  livre  decisão  do
casal, competindo ao Estado propiciar recursos
educacionais  e  científicos  para  o  exercício
desse direito, vedada qualquer forma coercitiva
por parte de instituições oficiais ou privadas.
b) O  Estado  promoverá  programas  de
assistência  integral  à  saúde  da  criança,  do
adolescente  e  do  jovem,  admitida  a
participação de entidades não governamentais,
mediante políticas específicas.
c)  A  família,  a  sociedade  e  o  Estado  têm  o
dever  de  amparar  as  pessoas  idosas,
assegurando sua participação na comunidade,
defendendo  sua  dignidade  e  bem-estar  e
garantindo-lhes o direito à vida.
d) Aos  maiores  de  quarenta  e  cinco  anos  é
garantida  a  gratuidade  dos  transportes
coletivos urbanos.

Direito Administrativo

06.  São  Princípios  da  Administração
Pública, EXCETO:
a)   Princípios  da  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
b) Princípios  da  motivação,  supremacia  do
interesse  público,  razoabilidade  e
proporcionalidade.
c) Princípios da indisponibilidade do interesse
público,  segurança  jurídica,  continuidade  do
serviço público.
d) Princípios  da  conveniência,
discricionariedade, oficiosidade e ociosidade.

07.  Quanto  ao  Poder  de  Polícia,  é
CORRETO afirmar que é:
a) É  o  poder  de  manter  a  ordem  pelas
autoridades policiais e militares.
b) Toda a atividade é vinculada à Secretaria de
Segurança Pública.
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c) A faculdade de que dispõe o Poder público
para condicionar atividade e direitos individuais
em benefício da coletividade.
d) O  conjunto  de  normas  emitidas  pela
Administração  para  restringir  ou  suspender
direitos individuais em favor do Poder público.

08.  São  requisitos  de  validade  do  ato
administrativo:
a)  Móvel,  tipicidade,  aleatoriedade,
anulabilidade.
b) Forma,  competência,  finalidade,  motivo  e
objeto.
c) Imperatividade,  legitimidade,  motivação  e
oportunidade.
d) Autotutela,  convalidação,  revogação,
anulação.

09.  A  competência  administrativa  de
invalidação de ato administrativo viciado
é:
a) Discricionária,  caso  se  trate  de  vício  de
legalidade  com  efeito  jurídico  favorável   aos
supremos  interesses  privados  da
Administração.
b) Discricionária,  após  prazo  decadencial
contado do termo de licitação do ato.
c) Vinculativa,  desde  que  presentes  os
requisitos de oferta e demanda.
d) Vinculativa, desde que a convalidação não
seja juridicamente possível.

10.  Sobre  invalidação  de  atos
administrativos, é CORRETO afirmar que:
a) A  revogação  de  ato  administrativo  opera
efeitos  não  retroativos  e  a  anulação  opera
efeitos retroativos.
b) Se o ato administrativo for ilegal não cabe
revogação, mas sim anulação.
c) A Administração pública pode desfazer seus
próprios  atos  por  motivos  de  conveniência  e
oportunidade ou por motivo de ilegalidade.
d) Todas as opções acima são verdadeiras.
 

Direito Civil

11. Acerca da Lei de Introdução do Código
Civil  e  da  vigência,  aplicação  e
interpretação  das  leis,  assinale  a  opção
CORRETA:
a) Iniciado o transcurso da vacatio legis, se, por
qualquer  motivo,  ocorrer  nova  publicação  do
texto legal,  o prazo de obrigatoriedade da lei
contará da primeira publicação.
b) A lei nova que estabelece disposições gerais
revoga  as  leis  especiais  anteriores  que
dispuserem sobre a mesma matéria,  pois  não
pode  ocorrer  conflito  de  leis,  ou  seja,  uma
mesma  matéria  não  pode  ser  regida  por
diversas leis.

c) Repristinação da lei  é dar nova vigência a
determinada lei, ou seja, uma lei que tiver sido
revogada  volta  a  viger  por  determinação
expressa de uma nova lei.
d) A  lei  tem  vigência  até  que  a  outra  lei  a
revogue, ou, então, até que a lei nova com ela
seja  incompatível.  Nesse  caso,  ocorre  a
derrogação da lei, ou seja, a revogação integral
de uma lei anterior por uma posterior. 

12. Assinale a opção CORRETA acerca das
pessoas naturais e jurídicas:
a) A personalidade civil da pessoa natural tem
início  a  partir  do  nascimento  com  vida,
independentemente  do  preenchimento  de
qualquer requisito psíquico.
b) O indivíduo de 16 anos de idade, ao contrair
casamento,  adquire  a  plena  capacidade  civil
por meio da emancipação, voltando à condição
de  incapaz  se,  um  ano  após  o  casamento,
sobrevier a separação judicial.
c) Na  sistemática  do  Código  Civil,  não  se
admite  a  declaração  judicial  de  morte
presumida sem decretação de ausência.
d)  A existência legal das pessoas jurídicas de
direito  privado  começa  com o  início  de  suas
atividades jurídicas.

13.  Acerca  das  pessoas  e  do  domicílio,
assinale a opção INCORRETA:
a) Não  é  cabível  a  desconsideração  da
personalidade jurídica em se tratando de firma
individual.
b) A fundação de direito privado não pode ter
fins lucrativos.
c)  A República Federativa do  Brasil  é  pessoa
jurídica de direito público interno.
d) Têm  domicílio  necessário  o  incapaz,  o
servidor público, o militar e o preso.

14. No que se refere às normas relativas
aos bens e a suas classificações, assinale
a opção INCORRETA:
a) Os bens públicos dominicais são disponíveis
e alienáveis.
b) A energia elétrica e os direitos autorais são
considerados bens móveis.
c) Imóveis por acessão intelectual é tudo aquilo
que o homem incorporar permanentemente ao
solo,  de  modo que não  se  possa  retirar  sem
destruição.
d) A moeda é coisa incerta e fungível. 

15. Assinale a opção CORRETA a respeito
da prescrição e da decadência:
a)  Pode haver renúncia à decadência prevista
em lei por aquele que a aproveita.
b) A pretensão condenatória não exercitada no
prazo  legal  sujeita-se  aos  efeitos  da
decadência.
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c) A  prescrição  iniciada  contra  o  credor
continua  a  correr  contra  o  sucessor  universal
absolutamente incapaz.
d) Não corre prescrição enquanto pendente a
condição  suspensiva  em  relação  ao  negócio
jurídico.

16.  Acerca  da  responsabilidade  civil  por
fato  de  outrem,  assinale  a  opção
CORRETA:
a) O  simples  afastamento  do  filho  menor  da
casa  dos  pais  exime-os  da  responsabilidade
pelos atos lesivos que ele venha a praticar.
b) Para responsabilizar os pais por atos lesivos
causados  por  filho  menor,  a  vítima  necessita
demonstrar a culpa in vigilando desses pais.
c)  Em  razão  da  inexistência  de  relação  de
preposição, empresa locadora de veículos não
possui  responsabilidade  sobre  danos  que  o
locatário  cause  a  terceiros  no  uso  do  carro
locado.
d) O  empregador  é  responsável  por  dano
causado  por  empregado  seu,  ainda  que
praticado  com  desvio  de  atribuição,  caso  o
ofendido não tenha conhecimento desse desvio.

17. Quanto ao instituto da posse, a lei civil
estabelece que:
a) Obsta à manutenção ou à reintegração da
posse a alegação de propriedade, ou de outro
direito sobre a coisa.
b) A posse pode ser adquirida por terceiro sem
mandato, independentemente de ratificação do
favorecido.
c) O  possuidor  de  má-fé  tem  direito  à
indenização  pelas  benfeitorias  necessárias,
assistindo-lhe  o  direito  de  retenção  pela
importância destas.
d) É  assegurado  ao  possuidor  de  boa-fé  o
direito  à  indenização  pelas  benfeitorias
necessárias  e  úteis.  Quanto  às  voluptuárias,
estas,  se  não  forem  pagas,  poderão  ser
levantadas,  desde  que  não  prejudiquem  a
coisa. 

18.  Assinale  a  opção  correta  acerca  da
prestação de alimentos:
a)  Os  créditos  alimentares  prescrevem  em
cinco anos.
b) Somente  os  filhos  têm  o  direito  de  pedir
alimentos.
c) O direito a alimentos é recíproco entre pais e
filhos.
d) Após a separação judicial do casal, mesmo
que o cônjuge venha a necessitar de alimentos,
ele não mais poderá pleitear ao outro cônjuge a
prestação alimentícia.

19. A respeito da adoção, da tutela e da
curatela, assinale a opção INCORRETA:

a) Tanto o tutelado quanto o curatelado podem
ser  adotados,  respectivamente,  por  seu  tutor
ou  curador,  desde  que  prestadas  as  suas
contas.
b)  A  validade  da  adoção  conjunta  requer  a
maioridade  civil  de  ambos  os  cônjuges  ou
companheiros adotantes. 
c)  O  tutor,  mesmo  com  autorização  judicial,
não  pode  adquirir  por  si,  ou  por  interposta
pessoa,  mediante  contrato  particular,  bens
móveis ou imóveis pertencentes ao tutelado.
d) Tanto o cônjuge quanto o convivente poderá
adotar o filho do outro. 

20.  Acerca  das  regras  aplicáveis  às
sucessões, assinale a opção CORRETA:
a) O  direito  à  sucessão  aberta  bem como o
quinhão  de  que  disponha  o  co-herdeiro  não
pode ser objeto de cessão por escritura pública.
b) A  renúncia  da  herança  deve  constar
expressa  e  exclusivamente  de  instrumento
público.
c) Quando não se efetua o direito de acrescer,
não  se  transmite  aos  herdeiros  legítimos  a
quota vaga do nomeado.
d) São irrevogáveis os atos de aceitação ou de
renúncia da herança. 

Direito Processual Civil

21.  A  respeito  das  condições  da  ação,
considere:
I. Para  postular  em  juízo  é  necessário  ter
interesse e legitimidade.
II.  Não  se  proferirá  decisão  contra  uma  das
partes sem que ela seja previamente ouvida.
III. Ninguém poderá pleitear, em nome próprio,
direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
IV. É  admissível  a  ação  meramente
declaratória,  mas  o  autor  deverá  provar  ter
ocorrido a violação do direito.

Estão CORRETAS apenas:
a) III
b) II e IV
c) I e III
d) I e II

22. No tocante à parte geral, o Código de
Processo  Civil  prevê  a  obrigatoriedade
dos seguintes princípios gerais aplicáveis
a todos os processos, EXCETO:
a) Todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário  serão  públicos  e  fundamentadas
todas as decisões; 
b) O  direito  de  obter  em  prazo  razoável  a
solução integral do mérito, incluída a atividade
satisfativa;
c) Os juízes e os tribunais poderão obedecer, a
seu critério discricionário, à ordem cronológica
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de  conclusão  para  proferir  sentenças  ou
acórdãos.
d) O juiz resguardará e promoverá a dignidade
da  pessoa  humana  e  observará  a
proporcionalidade,  a  razoabilidade,  a
legalidade, a publicidade e a eficiência;

23. No tocante à competência, é CORRETO
afirmar:
a) Determina-se  a  competência  no  momento
em que a ação é proposta.
b) É  competente  o  foro  da  residência  da
mulher,  para  a  ação  de  divórcio,  para  a
anulação  de  casamento  ou  de  dissolução  de
união estável.
c) A incompetência, absoluta ou relativa, será
alegada  como  questão  preliminar  de
contestação.
d) Declarada a incompetência absoluta, todos
os atos processuais serão nulos, remetendo-se
os autos ao juízo competente.

24.  Sobre  a  capacidade  processual,
assinale  a  alternativa  que  NÃO
corresponde  a  uma  hipótese  de  sua
configuração no processo:
a) O juiz nomeará curador especial ao incapaz,
se  não  tiver  representante  legal  ou  se  os
interesses  deste  colidirem  com  os  daquele,
enquanto durar a incapacidade e ao réu preso
revel, bem como ao réu revel citado por edital
ou  hora  certa,  enquanto  não  for  constituído
advogado;  
b) Nas  comarcas  onde  houver  representante
judicial  de  incapazes  ou  de  ausentes,  a  este
competira a função de curador especial.
c) O cônjuge necessitará do consentimento do
outro para propor ação que verse sobre direito
real  imobiliário,  salvo  quando  casados  sob  o
regime de separação absoluta de bens.
d) Nas  ações  possessórias,  a  participação  do
cônjuge  do  autor  ou  do  réu  somente  é
indispensável  nas  hipóteses  de  composse  ou
ato por ambos praticado.

25.  Acerca  dos  sujeitos  do  processo,
assinale a opção CORRETA:
I. Verificada  a  incapacidade  processual  ou  a
irregularidade da representação da parte, o juiz
suspenderá  o  processo  e  designará  prazo
razoável para que seja sanado o vício.
II. Se cada litigante for, em parte, vencedor e
vencido,  não  são  devidos  honorários
advocatícios.
III. A Defensoria Pública exercerá a orientação
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a
defesa dos direitos individuais e coletivos dos
necessitados,  em  todos  os  graus,  de  forma
integral e gratuita.
IV. A  Defensoria  Pública  gozará  de  prazo  em
dobro  para  todas  as  suas  manifestações;  o
prazo  tem início  com a  intimação pessoal  do

defensor publico.
a) Todas as assertivas são verdadeiras;
b) Somente as assertivas III e IV estão corretas;
c) Somente a assertiva II está correta;
d) Somente  as  assertivas  I,  III  e  IV  estão
corretas;

26.  Sobre  a  tutela  provisória,  marque a
alternativa CORRETA:
a) A tutela provisória de urgência poderá ser
concedida  quando  houver  elementos  que
evidenciem  a  probabilidade  do  direito  e  o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo,  ou  quando  ficar  caracterizado  o
abuso  do  direito  de  defesa  ou  o  manifesto
propósito protelatório da parte;
b) Salvo decisão judicial em contrário, a tutela
provisória  perderá  sua  eficácia  durante  o
período de suspensão do processo.
c)  Nos  casos  em  que  a  urgência  for
contemporânea  à  propositura  da  ação,  a
petição inicial pode limitar-se ao requerimento
da tutela antecipada e à indicação do pedido
de  tutela  final,  com a  exposição  da  lide,  do
direito  que  se  busca  realizar  e  do  perigo  de
dano ou do risco ao resultado útil do processo.
d) A tutela de urgência de natureza antecipada
deverá  ser  concedida  mesmo quando  houver
perigo  de  irreversibilidade  dos  efeitos  da
decisão;

27.  Acerca  das  regras  de  contagem  de
prazos  processuais,  bem como  sobre  as
prerrogativas da Defensoria Pública e das
Procuradorias  Públicas,  marque  a
alternativa CORRETA:
a)  Na  contagem  de  prazos  em  dias,
estabelecido  por  lei  ou  pelo  juiz,  serão
computados os dias corridos .
b) Salvo  disposição  em  contrário,  os  prazos
serão  contados  incluindo  o  dia  do  começo  e
excluindo o dia do vencimento.
c) Os  litisconsortes  que  tiverem  diferentes
procuradores,  de  escritórios  de  advocacia
distintos, terão prazos contados em dobro para
todas as suas manifestações, em qualquer juízo
ou  tribunal,  independentemente  de
requerimento,  mesmo  quando  se  tratar  dos
processos em autos eletrônicos;
d) A Defensoria Pública, a União, os Estados, o
Distrito  Federal,  os  Municípios  e  suas
respectivas  autarquias  e  fundações de  direito
público gozarão de prazo em dobro para todas
as  suas  manifestações  processuais,  cuja
contagem  terão  início  a  partir  da  intimação
pessoal.

28. Sobre citação do réu,  revelia e seus
efeitos  no  Código  de  Processo  Civil,
considere as seguintes afirmativas:
I. Para a validade do processo é indispensável a
citação  do  réu  ou  do  executado,  mas  o
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comparecimento  espontâneo  do  réu  ou  do
executado não supre a falta ou a nulidade da
citação, que deverá ser citado;
II. A  citação  válida,  desde  que  ordenada  por
juízo  competente,  induz  litispendência,  torna
litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor,
ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei
no 10.406,  de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil)
III. Não se fará citação quando se verificar que
o  citando  é  mentalmente  incapaz  ou  está
impossibilitado de recebê-la.
IV.  Os  prazos  contra  o  revel  que  não  tenha
patrono nos autos fluirão da data de publicação
do  ato  decisório  no  órgão  oficial,  mas  o  réu
revel poderá intervir no processo em qualquer
fase,  recebendo-o  no  estado  em  que  se
encontrar.

a) Todas as assertivas são verdadeiras;
b) Somente as assertivas III e IV estão corretas;
c) Somente a assertiva II está correta;
d) Somente as assertivas IV está correta;

29.  Acerca  dos  meios  de  prova  e  das
regras de distribuição de ônus da prova no
CPC, marque a alternativa CORRETA:
a) Não dependem de prova os fatos notórios; os
afirmados  por  uma  parte  e  confessados  pela
parte contrária; os admitidos no processo como
incontroversos  e  os  em  cujo  favor  milita
presunção legal de existência ou de veracidade
b) A  parte  que  alegar  direito  municipal,
estadual,  estrangeiro  ou  consuetudinário  não
terá que provar o seu teor e vigência, cabendo
ao juiz o dever de deles conhecer de ofício.
c) O ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao  fato  constitutivo  de  seu  direito;  ao  réu,
quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor,
mas  em  nenhuma  hipótese  o  juiz  poderá
inverter os referidos ônus processuais.
d)  É  vedada  a  utilização,  como  prova
emprestada,  de  prova  produzida  em  outro
processo.

30.  Acerca  da  sentença  de  mérito  e  da
coisa  julgada,  marque  a  alternativa
CORRETA:
a)  Não  se  considera  fundamentada  qualquer
decisão  judicial,  seja  ela  interlocutória,
sentença  ou  acórdão,  que  se  limitar  à
indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo,  sem  explicar  sua  relação  com  a
causa ou a questão decidida
b) Haverá extinção do processo, sem resolução
de mérito, quando o juiz decidir, de ofício ou a
requerimento,  sobre  a  ocorrência  de
decadência ou prescrição;
c)  É  possível  ao  juiz  proferir  decisão  de
natureza  diversa  da  pedida,  bem  como
condenar  a  parte  em quantidade  superior  ou

em objeto diverso do que lhe foi demandado
d)  Fazem coisa julgada os motivos, ainda que
importantes  para  determinar  o  alcance  da
parte  dispositiva  da  sentença,  bem  como  a
verdade  dos  fatos,  estabelecida  como
fundamento da sentença.

Direito Penal

31.  Joana  compareceu  à  Delegacia  e
narrou  que  foi  vítima  de  um  crime  de
ameaça, delito este de ação penal pública
condicionada  à  representação,  que  teria
sido praticado por seu marido Técio,  em
situação de violência doméstica e familiar
contra  a  mulher.  Disse,  ainda,  ter
interesse  que  seu  marido  fosse
responsabilizado  criminalmente  por  seu
comportamento.
O  procedimento  foi  encaminhado  ao
Ministério Público, que ofereceu denúncia
em face de Técio pela prática do crime de
ameaça  (Art.  147  do  Código  Penal,  nos
termos da Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da
Penha). Joana, porém, volta conviver com
o  marido  e  deseja  se  retratar  da
representação.

Considerando as informações narradas e a
aplicação da Lei 11.340/06, temos que:
a)  A renúncia à representação deve ser feita
perante  o  juiz,  em  audiência  especialmente
designada  com  tal  finalidade,  antes  do
recebimento da denúncia e ouvido o Ministério
Público.
b) A retratação de Bruna perante a autoridade
policial  é  válida  e  suficiente  para  impedir  o
recebimento da denúncia, desde que ouvido o
Ministério Público.  
c) Não  cabe  retratação  do  direito  de
representação  após  o  oferecimento  da
denúncia. 
d) Não  cabe  retratação  do  direito  de
representação nos crimes praticados no âmbito
de  violência  doméstica  e  familiar  contra  a
mulher, e nem poderá ser buscada proposta de
transação penal.

32.  De  acordo  com  o  Código  Penal,  é
CORRETO afirmar que:
a) Nos  crimes  cometidos  sem  violência  ou
grave ameaça à pessoa,  reparado o  dano ou
restituída  a  coisa,  até  o  recebimento  da
denúncia ou da queixa, por ato voluntário do
agente,  a  pena  será  reduzida  de  um  a  dois
terços. 
b) O agente que, involuntariamente, desiste de
prosseguir  na  execução  ou  impede  que  o
resultado se produza, não responde pelos atos
já praticados.
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c) Diz-se  o  crime  tentado  quando  nele  se
reúnem todos  os  elementos  de  sua  definição
legal.
d)  Pelo resultado que agrava especialmente a
pena,  só  responde  o  agente  que  o  houver
causado, exceto culposamente.

33.  De  acordo  com o  Código  Penal,  são
circunstâncias  que  sempre  atenuam  a
pena, EXCETO:
a) Ter o agente confessado espontaneamente,
perante a autoridade, a autoria do crime.
b) Se  o  agente,  por  doença  mental  ou
desenvolvimento  mental  incompleto  ou
retardado,  era,  ao  tempo  da  ação  ou  da
omissão,  inteiramente  incapaz  de  entender  o
caráter  ilícito  do fato  ou de determinar-se  de
acordo com esse entendimento.
c)  O desconhecimento da lei.
d) Ter o agente cometido o crime sob coação a
que  podia  resistir,  ou  em  cumprimento  de
ordem  de  autoridade  superior,  ou  sob  a
influência  de  violenta  emoção,  provocada por
ato injusto da vítima.

34. A legítima defesa:
a) Quando praticada em excesso, após cessada
a agressão, implica em punição na modalidade
culposa. 
b) Exclui a ilicitude da conduta quando repele
agressão  injusta  que  esteja  ocorrendo  ou  em
vias  de  ocorrer,  desde  que  a  ação  defensiva
seja moderada e utilize os meios necessários. 
c) Repele injusta agressão a direito seu, não se
configurando  em caso  de  proteção  de  direito
alheio.
d)  A  depender  das  circunstâncias  do  caso,
poderá ser uma causa de exclusão de ilicitude
ou causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3.

35. NÃO configura uma das hipóteses de
furto qualificado, previstas no artigo 155,
§ 4º, Código Penal, se o crime é cometido:
a) Mediante concurso de duas ou mais pessoas.
b) Com  abuso  de  confiança,  ou  mediante
fraude, escalada ou destreza.
c) Com destruição ou rompimento de obstáculo
à subtração da coisa.
d) Durante o repouso noturno.

36. Sobre o crime de associação criminosa
é CORRETO afirmar que:
a) Demanda a associação de 4 ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão  de tarefas  com o  objetivo  de  praticar
crimes.
b) Tem  caráter  hediondo,  a  despeito  de  ter
pena menor do que a associação para o tráfico,
que não é equiparado ao hediondo.
c)  A pena  aumenta-se  até  a  metade  se  a
associação criminosa é armada ou se houver a
participação de criança ou adolescente.

d) Exige para sua configuração o concurso de
agentes e a prática de infrações penais cujas
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro)
anos.

37. Sobre a Lei de Drogas, está CORRETO
afirmar que:
a) o crime de oferecer droga, eventualmente e
sem  objetivo  de  lucro,  a  pessoa  de  seu
relacionamento,  para  juntos  a  consumirem,
submete-se  às  mesmas  penas  da  posse  de
drogas para uso pessoal.
b)  O juiz,  na fixação das penas,  considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59
do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, a personalidade e a
conduta social do agente.
c) Aquele  que  adquirir  droga  para  consumo
pessoal,  sem  autorização  legal  ou
regulamentar,  poderá  ser  submetido  às
seguintes penas:  advertência sobre os efeitos
das  drogas,  multa,  prestação  de  serviços  à
comunidade  ou  medida  educativa  de
comparecimento  a  programa  ou  curso
educativo.
d)  O  tráfico  internacional  configura  tipo
autônomo,  enquanto  o  tráfico  interestadual  é
causa de aumento de pena.

38. Sobre a prescrição penal é INCORRETO
afirmar:
a)  A  prescrição  configura  uma  causa  de
extinção da punibilidade;
b) São  reduzidos  de  metade  os  prazos  de
prescrição quando o criminoso era,  ao tempo
do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou,
na  data  da  sentença,  maior  de  70  (setenta)
anos.
c) O curso da prescrição interrompe-se, dentre
outras  hipóteses,  pelo  recebimento  da
denúncia ou da queixa.
d) A prescrição da pena de multa ocorrerá em
03  (três)  anos,  quando  a  multa  for  a  única
cominada ou aplicada.

39. O funcionário público que, embora não
tendo  a  posse  em  razão  do  cargo  de
dinheiro,  valor  ou  qualquer  outro  bem
móvel, público ou particular, o subtrai, ou
concorre  para  que  seja  subtraído,  em
proveito próprio ou alheio, valendo-se de
facilidade que lhe proporciona a qualidade
de  funcionário,   incorre  nas  penas  do
crime de:
a) Peculato.
b) Furto.
c) Roubo.
d) Apropriação indébita.

40.  Sobre  os  crimes  contra  a  dignidade
sexual, é CORRETO afirmar que:
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a) A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença  final,  começa  a  correr,  nos  crimes
contra  a  dignidade  sexual  de  crianças  e
adolescentes,  da  data  em  que  a  vítima
completar  18 (dezoito)  anos,  salvo  se  a  esse
tempo já houver sido proposta a ação penal.
b) O  crime  de  estupro  procede-se  mediante
ação  penal  pública  condicionada  à
representação da vítima.
c) Aquele que pratica contra alguém e sem a
sua anuência ato libidinoso com o objetivo de
satisfazer  a  própria  lascívia  ou  a  de  terceiro,
submete-se  às  mesmas  penas   do  crime  de
estupro.
d)  Aquele  que  induz  alguém  menor  de  14
(catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem,
submete-se  às  mesmas  penas  do  crime  de
estupro de vulnerável.

Direito Processual Penal

41. Assinale a alternativa CORRETA acerca
do Inquérito Policial:
a)  O Inquérito  Policial  referente  a  crime  cuja
ação penal é exclusivamente privada pode ser
instaurado  sem  representação  da  vítima,
porque  a  representação  é  condição  de
procedibilidade  da  Ação  Penal  e  não  do
Inquérito Policial.
b)  O  Inquérito  Policial  Instaurado  pela
autoridade  policial  não  pode  ser  por  ela
arquivado, ainda que não fique apurado quem
foi o autor do delito.
c) O Inquérito  Policial  só  pode ser instaurado
por  requisição do Ministério Público  quando a
vítima  de  crime  de  ação  pública  for  doente
mental, menor de 18 anos ou incapaz para os
atos da vida civil.
d) O  inquérito  Policial  é  mero  procedimento
preliminar preparatório e, por isso, o indiciado
só poderá defender-se em juízo, não podendo
requerer diligências à autoridade policial.

42. Segundo as disposições do Código de
Processo Penal  relativas à ação penal,  é
CORRETO afirmar que:
a) O  perdão  concedido  a  um dos  querelados
aproveitará  a  todos,  independentemente  da
aceitação ou recusa dos demais querelados.
b) Considera-se perempta a ação penal pública
condicionada  quando,  após  seu  início,  o  MP
deixa de promover o  andamento do processo
durante trinta dias seguidos.
c) a renúncia ao exercício do direito de queixa,
em relação a um dos autores do crime, a todos
se estenderá.
d) Nos  casos  em  que  somente  se  procede
mediante queixa, considerará perempta a ação
penal quando, iniciada esta, o querelante deixar
de promover o andamento do processo durante
15(quinze) dias seguidos.

43.  É  CORRETO  afirmar,  no  que  diz
respeito às citações e intimações, que:
a) Se  o  acusado,  citado  por  edital,  não
comparecer,  nem  constituir  advogado,  o  juiz
determinará que o oficial de justiça proceda à
citação com hora certa na forma estabelecida
na legislação processual civil.
b) A  intimação  do  Defensor  Público  será
pessoal ou por publicação no órgão incumbido
da publicidade dos atos judiciais da Comarca,
incluindo,  sob  pena  de  nulidade,  o  nome  do
acusado. 
c) Ressalvados  os  casos  de  urgência  ou  de
perigo de ineficácia da medida, é obrigatória a
intimação da parte contrária, acompanhada de
cópia do requerimento e das peças necessárias
antes da decisão judicial acerca do pedido de
medida cautelar. 
d) A intimação da decisão de pronúncia deverá
ser  feita  pessoalmente  ao  acusado  ou  ao
defensor público ou dativo, quando não houver
defensor constituído pelo acusado,  não sendo
admitida  a  intimação  do  acusado  por  edital,
quando o réu não é encontrado. 

44.  No  que  concerne  às  citações,  às
intimações  e  aos  processos  em espécie,
assinale a opção CORRETA:
a)  O prazo  para  o  oferecimento  da  resposta
inicial,  por  escrito,  à  acusação,  nos  casos  de
citação  por  edital,  inicia-se  da  data  do
comparecimento  pessoal  do  acusado  ou  do
defensor constituído.
b) No Processo  Penal,  impõe-se,  em regra,  a
citação  pessoal,  admitindo-se,  contudo,  a
citação  ficta  e  por  procurador  com  poderes
especiais, desde que a outorga seja firmada por
meio de instrumento público.
c)  O comparecimento  espontâneo do  réu,  no
curso  da  instrução  do  processo,  por  meio  de
advogado constituído, supera o vício inicial de
ausência ou defeito de citação válida.
d) Na  citação  por  hora  certa,  o  prazo  para
oferecimento da resposta inicial, por escrito, à
acusação inicia-se na data do retorno do aviso
de  recebimento  da  carta  ou  telegrama  que
tenha dado ciência ao réu de todo o ocorrido;
transcorrido  tal  prazo  sem  resposta,  será
imprescindível a atuação da DP no exercício da
atribuição institucional de curadoria especial do
réu citado.

45.  Acerca  da  Competência  no  Processo
Penal é CORRETO afirmar:
a) Não  se  aplicam as  regras  de  conexão  de
natureza objetiva ao Tribunal do Júri, em razão
de  expressa  previsão  constitucional  de  sua
competência  para  o  julgamento  de  crimes
dolosos contra a vida.
b) Suponha  que  Caio,  Tício  e  Fúlvio  sejam
denunciados  por  furto  simples,  sem qualquer
liame  subjetivo  entre  tais  agentes,  em feitos
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separados e por suposta participação em saque
a um supermercado. Nessa situação hipotética
narrada,  por  disposição  expressa  do  CPP,  há
necessidade  de  simultaneus  processus em
razão  da  presença  da  conexão  intersubjetiva
por simultaneidade.
c) A  expedição  de  mandado  de  busca  e
apreensão não configura ato de prevenção do
juízo,  tendo em vista a ausência de conteúdo
decisório deste ato judicial.
d) A  competência  inicialmente  atribuída  à
Justiça Federal para o julgamento dos crimes de
competência da Justiça Estadual  em razão de
conexão de natureza objetiva é cessada caso
haja  absolvição  em  relação  ao  único  crime
conexo  de  competência  da  Justiça  Federal,
devendo o Juiz Federal encaminhar o processo
remanescente  para  a  Justiça  Estadual
competente.

46. No que tange às provas no Processo
Penal, assinale a opção CORRETA:
a) É  considerado  meio  de  prova  direta  o
reconhecimento de pessoas por intermédio de
fotografias, e sua validade, disciplinada no CPP,
está  condicionada  à  presença  de  autoridade
policial ou judiciária, devendo ser observado o
procedimento de colocar a fotografia da pessoa
a ser reconhecida ao lado de outras fotografias
de  pessoas  que  com  ela  tiverem  qualquer
semelhança.
b) O  CPP  admite,  de  forma  expressa,  que  o
interrogatório  possa  ser  renovado  a  qualquer
tempo, de ofício ou a pedido fundamentado de
qualquer das partes, com a possibilidade de ser
o réu ouvido diretamente pelo tribunal.
c) A  confissão  tem  como  pressupostos  de
validade  a  capacidade  do  réu  e  a
espontaneidade  do  ato  produzido  diante  da
autoridade competente, sendo assim admitida
em relação a qualquer fato prejudicial ao réu.
d)  O depoimento  da  vítima  é  expressamente
citado como meio de prova no CPP e, apesar de
não  ser  formalmente  testemunha,  a  vítima  é
computada no número legal fixado para o rol de
testemunhas.

47.  Sobre  os  vícios  processuais,  é
INCORRETO afirmar:
a) Tício  foi  condenado  por  crime  de  roubo.
Todavia, após a prolação da sentença pelo juízo
processante,  veio  aos  autos  a  prova  de  que
Tício é menor de dezoito anos de idade. Nesse
caso,  deve ser anulada desde o início a ação
penal,  em razão da inimputabilidade do autor
do fato.
b) Sobre  a  teoria  dos  vícios  processuais  o
Código  de  Processo  Penal  adota
destacadamente  os  princípios  do  prejuízo,  da
causalidade, do interesse e da convalidação.
c) Não  viola  as  garantias  do  juiz  natural,  da
ampla  defesa  e  do  devido  processo  legal  a

atração  por  continência  ou  conexão  do
processo do corréu ao foro por prerrogativa de
função de um dos denunciados.
d) É  absoluta  a  nulidade  decorrente  da
inobservância  da  competência  penal  por
prevenção.

48.  Sobre  Prisão  e  liberdade,  assinale  a
alternativa INCORRETA:
a) Em  até  vinte  e  quatro  horas  após  a
realização da prisão será encaminhado ao juiz
competente o auto de prisão em flagrante, e,
caso  o  autuado  não  informe  o  nome  de  seu
advogado,  cópia  integral  para  a  Defensoria
Pública.
b) A  fiança  tem  por  finalidade  primordial
assegurar a liberdade provisória do acusado ou
réu,  admitindo-se  sua  concessão  pela
autoridade policial, desde que a pena máxima
privativa de liberdade prevista para a infração
não seja superior a quatro anos; a autoridade
policial  deve  levar  em  consideração,  para  o
cálculo  do  máximo  em  abstrato  da  pena,  o
concurso de crimes, e as causas de diminuição
de pena.
c) Apresentado  o  preso  à  autoridade
competente,  procederá  esta  desde  logo  ao
interrogatório  do  acusado  sobre  a  imputação
que lhe é feita e depois ouvirá o depoimento
das testemunhas.
d) Admite-se  como  garantia  de  execução  as
medidas protetivas de urgência,  a decretação
da prisão preventiva do acusado de crime que
envolva violência doméstica contra a mulher.

49. Assinale a alternativa CORRETA:
a) Considere  que  um  réu,  processado  pela
prática de dois crimes, seja condenado em um
deles e, no outro, seja declarada a extinção da
punibilidade. Nessa situação narrada, caberá à
acusação  apelar  em relação  à  condenação  e
interpor recurso em sentido estrito em relação
à extinção da punibilidade.
b) O recurso de apelação se tornará deserto,
não  cabendo  sua  apreciação  pela  instância
superior,  em  face  da  não  apresentação  das
razões de apelação no prazo legal.
c) Admite-se a  impetração de  habeas corpus
para  discutir  pena  de  multa,  em  face  da
possibilidade  e  sua  conversão  em  pena
privativa de liberdade.
d) Contra a decisão do magistrado que rejeita a
denúncia  ou  a  queixa  é  cabível  recurso  em
sentido estrito pelo Ministério Público ou pelo
querelante,  constituindo  nulidade  a  falta  de
intimação pessoal do denunciado para ofertar
contra-razões ao recurso interposto da rejeição
da denúncia,  não a suprindo a  nomeação de
defensor dativo.

50. Assinale a alternativa CORRETA:
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a)  A  cassação  dos  direitos  políticos,  um  dos
efeitos  da  sentença  penal  condenatória  com
trânsito  em julgado,  encontra-se  presente  em
qualquer  condenação  criminal  e  perdura
enquanto  o  sentenciado  estiver  cumprindo
pena em regime fechado ou semiaberto.
b) Há, no CPP, regra expressa para os limites
objetivos  da  coisa  julgada  da  sentença  penal
condenatória,  segundo a qual,  diferentemente
do  que  dispõe  a  norma  processual  civil,  a
motivação,  o  dispositivo  e  as  questões
prejudiciais,  por  se  encontrarem  ligados  à
definição do fato principal, devem ser objeto da
coisa julgada.
c) O reconhecimento, pelo juiz, de circunstância
agravante na sentença penal condenatória, não

delineada expressamente  na peça acusatória,
exsurgida  da  instrução  processual,  independe
de pedido expresso da parte acusatória  e da
submissão ao mutatio libelli.
d) A sentença penal  absolutória  com trânsito
em  julgado,  entre  outros  efeitos,  obsta  a
arguição da exceção da verdade.

PROVA SUBJETIVA

“A  Defensoria  Pública  é  instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do
Estado,  incumbindo-lhe,  como  expressão  e  instrumento  do  regime  democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa,
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral  e  gratuita,  aos  necessitados,  na  forma  do  inciso  LXXIV  do  art.  5º  desta
Constituição Federal (art. 134, CF)”

Com base no texto acima e considerando a importância da Defensoria Pública no Estado
Democrático de Direito conceitue às diferenças entre assistência judiciária, assistência
jurídica, hipossuficiência e vulnerabilidade. 

RASCUNHO
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