
PROCESSO CIVIL

1. Marque a alternativa INCORRETA de acordo com o entendimento pacífico do Superior 
Tribunal de Justiça:

a)    a  dispensa  de  reexame necessário,  quando  o  valor  da  condenação  ou  do  direito 
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

b)    reconhecida  a  continência,  devem ser  reunidas  na  Justiça  Federal  as  ações  civis 
públicas propostas nesta e na Justiça estadual.

c)   é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, 
desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da 
sua família.

d)   não se Admite que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a 
interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. 

e)  faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2. Marque a alternativa CORRETA:

a) segundo a doutrina e a jurisprudência, não existem cautelares satisfativas.

b)  a falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda 
da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar.

c) tutela cautelar é o único tipo de tutela de urgência admitido pelo ordenamento jurídico 
brasileiro.

d) o prazo para ajuizamento da ação principal, previsto no art. 806 do CPC, se aplica a 
todas as cautelares.

e) não é possível o juiz determinar medidas cautelares sem a audiência das partes, ainda 
que em casos excepcionais. 

3. Marque a alternativa INCORRETA:

a) os  atos  praticados  pelo  devedor  que  comete  fraude  à  execução  consideram-se 
ineficazes em relação ao credor.

b) para ter declarada a fraude contra credores e obter a anulação do ato de alienação e/ou 
oneração se faz necessário o ajuizamento de ação pauliana.  

c) toda execução deve se dar da forma menos gravosa para o devedor.

d)  o  cumprimento  de  sentença  com base  no  art.  475-J  não  pode  ser  aplicado  para  a 
cobrança de prestações alimentares definidas em sede de sentença.

e)  não  se  aplicam  os  efeitos  da  revelia  para  os  réus  citados  de  forma  ficta  que  não 
compareçam nos autos.

4. Marque a alternativa CORRETA:

a)  o recurso cabível contra decisão que indefere a reconvenção é o agravo.



b)  o Juiz receberá o recurso de apelação mesmo que a sentença esteja em conformidade 
com súmula do Superior Tribunal de Justiça.

c)  a interposição do agravo de instrumento pode se dar no juízo de origem.

d)  não cabe juízo de retratação no agravo de instrumento.

e)  a justiça gratuita pode ser impugnada, em sede de preliminar, na contestação.

5. Marque a alternativa INCORRETA:

a)  conforme  reza  o  princípio  da  taxatividade,  somente  são  recursos  cabíveis  aqueles 
descritos em lei federal.

b)  a despeito do texto do art. 535 do CPC, há jurisprudência no sentido de que também as 
decisões interlocutórias comportam embargos de declaração.

c)  o efeito interruptivo dos embargos declaratórios também se verifica nos processos dos 
Juizados Especiais.

d) cabe agravo de instrumento da decisão que nega seguimento à apelação. 

e)  a regra geral do Código de Processo Civil é que o agravo deve ser interposto sob a 
forma retida.

6. De acordo com os seus conhecimentos sobre prazos e citação, marque a alternativa 
CORRETA:

a)  o prazo de resposta do réu, no rito sumário, é de quinze dias.

b)  o prazo para oferecer resposta, quando a citação se dá através dos correios, contar-se-á 
da juntada aos autos do aviso de recebimento devidamente assinado pela parte.

c)  o prazo para oferecer resposta, quando a citação se dá através de oficial de justiça, 
contar-se-á da data em que o oficial certificar o cumprimento da diligência.

d)   quando houver vários réus,  os prazos de resposta contar-se-ão,  individualmente,  da 
juntada de cada aviso de recebimento aos autos, se postal a citação. 

e) a citação, nas execuções de alimentos, poderão ser feitas através da via postal.

7. Marque a alternativa INCORRETA:

a)  a citação válida produz cinco efeitos, sendo três de natureza processual.

b)  são  efeitos  materiais  da  citação:  constituir  em  mora  o  devedor  e  a  interrupção  da 
prescrição.

c)  diz-se  que  ocorre  litispendência  quando,  pendente  uma  demanda,  outra  demanda 
idêntica é proposta, ou seja, entre as mesmas partes, tendo o mesmo pedido e a mesma 
causa de pedir. 

d)  a conexão pode resultar em reunião dos processos.

e)  sempre que o oficial não encontrar o réu para a citação, deve, obrigatoriamente, citá-lo 
por hora certa.



DIREITO CIVIL

8.  Assinale a opção INCORRETA:

a) a personalidade inicia-se 24 horas após a primeira respiração, mas a lei põe a salvo, 
desde a concepção os direitos do nascituro.

b) a morte pode ser real, atestada por um médico ou por duas pessoas que presenciaram o 
fato; ficta, com a sentença definitiva de ausência depois de 10 anos do trânsito em julgado 
da abertura da sucessão provisória ou ainda presumida, se for provável a morte de quem 
estava  em  perigo  de  vida  ou  desaparecido  em  campanha  ou  feito  prisioneiro  não 
encontrado ate dois anos após o término da guerra.

c) a sentença que pronuncia a anulabilidade de um ato negocial produz efeitos ex nunc, de 
modo que o negócio produz efeitos ate esse momento, respeitando-se as consequências 
geradas anteriormente.

d) é possível que a coação, para viciar a declaração de vontade, refira-se a fundado temor 
de dano iminente e considerável a um amigo do coagido.

e) se, na prática de negócio jurídico, for violada norma de natureza imperativa ou cogente, o 
negócio jurídico é anulável caso haja danos a terceiros, pois os agentes que praticaram o 
ato simulado em violação a preceito legal não se podem valer da própria malícia para anular 
o negocio e alegar a simulação um com o outro.

9.   Assinale a opção INCORRETA:

a) de acordo com entendimento da 1ª Turma do STJ, o prazo prescricional para as ações de 
cobrança contra a autarquia estadual, empresa publica, sociedade de economia mista que 
explore atividade econômica e nessa condição seja acionada, é vintenária, nos termos do 
art.165 do CC/2002.

b)  as  ações  indenizatórias  ajuizadas  contra  a  Fazenda  Pública  aplica-se  o  prazo 
prescricional quinquenal do Decreto 20.910/32 e não o trienal previsto no art. 206, § 3º, V,�  
do CC/2002. 

c) o termo inicial do prazo de trinta dias para o cumprimento voluntário de sentença que 
determine a desocupação de imóvel alugado é a data da intimação pessoal do locatário 
realizada por meio de mandado de despejo.

d) prescreve em dois anos a ação relativa à pretensão de reparação civil.

e) o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, no seu turno, constituiu o devedor em 
mora, independentemente de qualquer atitude do credor.

10.  Sobre Responsabilidade Civil julgue as assertivas:

I- nos termos do art. 950 do CC, o pagamento de pensão à vítima de ilícito civil em razão da 
diminuição  da  capacidade  laboral  temporária,  a  contar  da  data  do  acidente  até  a 
convalescença, depende de comprovação da perda do emprego ou da redução dos seus 
rendimentos. 

II  -é  vitalícia  a  pensão  fixada  em ação  indenizatória  por  danos  causados  em acidente 
automobilístico,  na hipótese de perda permanente da capacidade laboral  da vítima,  nos 
termos do art. 950 do CC.



III-  de  acordo  com  entendimento  do  STJ,  a  instituição  financeira  não  pode  ser 
responsabilizada por  assalto sofrido  por  sua correntista em via  pública,  isto é,  fora das 
dependências de sua agência bancária, após a retirada, na agência, de valores em espécie, 
sem que tenha havido qualquer falha determinante para a ocorrência do sinistro no sistema 
de segurança da instituição.

IV- a doença preexistente não informada no momento da contratação do seguro de vida não 
exime a  seguradora de honrar  sua obrigação se o  óbito  decorrer  de causa  diversa da 
doença omitida.

JULGUE AS ASSERTIVAS ACIMA:

a)  somente o item I está correto;

b)  somente o item I e III estão corretos;

c)  somente os itens II e III estão corretos;

d)  todos os itens estão corretos;

e)  somente os itens II, III  e IV  estão corretos

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

a) Eles não servem apenas para garantir  as necessidades básicas do alimentando, mas 
também para preservar a condição social de quem os pleiteia. 

b) No atual Código Civil, o cônjuge eventualmente declarado culpado pela separação não 
sofre qualquer restrição em seu direito de pedir alimentos ao outro cônjuge. 

c) A obrigação alimentar possui como característica básica ser irrenunciável, não podendo o 
credor deixar de exercer o direito a alimentos. 

d) A possibilidade de os filhos maiores pedirem alimentos aos pais continua a existir após se 
atingir a maioridade, em razão da continuação do poder familiar que esses exercem sobre 
os filhos necessitados. 

e) a obrigação alimentar devida a pessoa idosa é subsidiaria, devendo respeito a ordem 
estabelecida no art. 1.697 do CC.

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

a) O Direito brasileiro adotou a teoria objetiva da posse, de autoria de Savigny.

b) A tutela da posse pode ser arguida pelo detentor.

c) Atendidos os requisitos legais, o possuidor poderá defender-se do esbulho por seus 
próprios meios;

d) O possuidor direito não tem proteção possessória frente ao possuidor indireto

e) O possuidor de boa – fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, úteis e 
voluptuárias e ainda, exercer o direito de retenção até o pagamento.

13. Sobre os contratos, assinale a alternativa INCORRETA:



a) Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do 
aderente a direito resultante da natureza do negócio.

b) É defeso as partes estipular contratos atípicos, ainda que observadas as normas gerais 
fixadas no Código Civil.

c) Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, 
exceto se o proponente se houver comprometido a esperar resposta.

d) Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer com outrem se este, depois de 
se ter obrigado, faltar à prestação

e) Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir  a responsabilidade 
por evicção.

14.  Assinale a opção CORRETA:

a) presume-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por inseminação 
artificial heteróloga, mesmo sem autorização do marido.
b) é possível a alteração no registro de nascimento para dele constar o nome de solteira da 
genitora, excluindo o patronímico do ex-padrasto.
c)  a  presunção  de  impotência  do  cônjuge  para  gerar,  à  época  da  concepção,  ilide  a 
presunção de paternidade.
d) não é possível o reconhecimento da paternidade biológica e a anulação do registro de 
nascimento  pleiteado  pelo  filho  adotado  conforme  prática  conhecida  como  adoção  à�  
brasileira . �
e)  O casamento  válido  se dissolve  pela  morte de um dos cônjuges,  pela  nulidade  ou 
anulação do casamento, pela separação judicial e pelo divorcio.

DIREITO PENAL

15. O conflito aparente de normas penais é resolvido:

a) Pelos princípios da especialidade, da subsidiariedade e da consunção, alguns autores 
incluindo também o princípio da alternatividade; 

b) Pelos princípios da especialidade e da consunção, não dizendo respeito à questão o 
princípio da subsidiariedade, que é relativo à ação penal; 

c) Exclusivamente pelo princípio da especialidade;

d) Pelos princípios da especialidade e da subsidiariedade.

e) Pelos princípios da intervenção mínima e subsidiariedade.

16. Segundo o Código Penal, não há crime quando o agente pratica o fato típico:

a)  para  repelir  injusta  agressão,  atual  ou  iminente,  a  direito  de  outrem,  usando 
moderadamente dos meios necessários. 

b) sob desconhecimento da lei. 

c) em estado de necessidade, ainda que tivesse por dever enfrentar o perigo. 

d)  em flagrante delito  ou por  ordem escrita  e fundamentada de autoridade judiciária  ou 
policial competente. 

e) em legítima defesa, não respondendo tampouco por eventual excesso doloso ou culposo. 



17. Felisberto e Ambrosio, com deliberado propósito de atingirem Gutemberg, postam-se de 
emboscada,  cada um ignorando a atitude do outro.  Ambos atiram na vítima que vem a 
falecer unicamente em razão dos disparos partidos de Felisberto. A hipótese consubstancia-
se em: 

a) co-delinqüência. 

b) concurso formal de agentes. 

c) participação binária. 

d) autoria co-lateral.

e) grupo de extermínio.

18.  Acerca das causas de extinção da punibilidade, assinale a opção CORRETA:

a) O perdão judicial pode alcançar toda e qualquer infração penal, ficando a critério do juiz a 
sua aplicação quando da prolação da sentença. 

b) Nas duas seguintes hipóteses a pretensão punitiva e executória não será atingida pela 
prescrição: os crimes de racismo e de tortura. 

c) O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena privativa 
de liberdade cominada em abstrato para o crime. 

d) A decadência é o instituto jurídico mediante o qual o Estado perde o seu direito de punir 
ou de executar a sentença penal condenatória transitada em julgado. 

e)  A anistia,  causa  extintiva  da  punibilidade,  somente  poderá  ser  concedida  antes  da 
sentença penal condenatória; nesse caso, o Estado renuncia ao jus puniendi.

19. No homicídio privilegiado, o agente comete o crime sob: 

a) o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. 

b) a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. 

c) o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta agressão da vítima. 

d) a influência de violenta emoção, logo em seguida a injusta agressão da vítima. 

e) o domínio de violenta emoção, ainda que tardia em relação à injusta agressão da vítima.

 

20.  Em relação ao tráfico ilícito de drogas ou substâncias entorpecentes e ao seu uso, 
assinale a opção CORRETA:

a) Comete o delito de tráfico de drogas quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou 
colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto 
capaz de causar dependência física ou psíquica.

b) Não constitui conduta criminosa a mera colaboração, na qualidade de informante, com 
grupo, organização ou associação destinados à prática de tráfico de drogas. 

c) Não constitui ilícito penal conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, 
por não se tratar de conduta que expõe a dano a incolumidade pública. 



d) Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz considerará a natureza 
e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a 
ação,  as circunstâncias sociais  e pessoais,  bem como a conduta e os antecedentes do 
agente.

e)  Associarem-se  três  ou  mais  pessoas  para  o  fim  de  praticar  reiteradamente  ou  não, 
qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1°, e 34 da lei 11343/06.

21.  Diante  das  alternativas  abaixo,  assinale  a  proposição  que  NÃO  se refere  à  justiça 
restaurativa:

a) Para a justiça restaurativa, o crime é ato contra a sociedade, representada pelo Estado. 
Nascendo,  assim,  o  interesse  público  de  combater  a  criminalidade,  predominando  a 
responsabilidade individual pela atuação criminosa.

b) A justiça moderna está vinculada a uma responsabilidade social, colocando a sociedade 
como responsável pelos atos criminosos dos indivíduos que não tiveram oportunidade de se 
comportar de acordo com a moral e os bons costumes.

c) Predomina a disponibilidade da ação penal.

d) Há predomínio da reparação do dano e aplicação de penas alternativas. 

e) Foco  da  justiça  restaurativa  é  a  assistência  a  vitima,  tendo  seu  marco  inicial  no 
ordenamento jurídico brasileiro com a lei 9099/90.

DIREITO PROCESSO PENAL

22. Assinale a alternativa INCORRETA em matéria de direito processual penal:

a) O inquérito, nos crimes em que a ação penal pública depender de representação, não 
poderá sem ela ser iniciado.

b)  Nos  atestados  de  antecedentes  que  lhe  forem solicitados,  a  autoridade  policial  não 
poderá  mencionar  quaisquer  anotações  referentes  a  instauração  de  inquérito  contra  os 
requerentes.

c)  O  ofendido,  ou  seu  representante  legal,  e  o  indiciado  poderão  requerer  qualquer 
diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.

d)  O  inquérito  policial  constitui-se  em  um  instrumento  administrativo  indispensável  ao 
processamento  da  ação  penal,  sendo  por  meio  dele  que  se  apura  a  autoria  e  a 
materialidade da conduta delitiva, mediante indispensável contraditório.

e)  A autoridade policial não poderá arquivar autos de inquérito policial.

23.  Analise as seguintes assertivas acerca do inquérito policial:

I-  Visando assegurar o sigilo necessário, a autoridade policial pode inadmitir, ao defensor, 
o acesso ao inquérito policial;

II-  A autoridade policial  pode instaurar inquérito policial, de ofício, nos crimes em que a 
ação pública depender de representação;



III- Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de 
base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas, ainda 
que tenha notícia de outras provas.

a) Apenas  a assertiva I é correta

b)  Apenas  as assertivas I e II são corretas

c) Apenas  as assertivas I e III são corretas

d) Todas as assertivas estão corretas

e) Todas as assertivas estão incorretas

24. Nos crimes de ação pública, a ação penal será promovida através de:

a) decreto  da autoridade policial.

b) requisição do Ministro da Justiça.

c) denúncia do Ministério Público.

d) denúncia de qualquer pessoa do povo. 

e) de ofício pelo Juiz.

25.   A  respeito  dos  temas   PRISÃO,   MEDIDAS  CAUTELARES  E  LIBERDADE 
PROVISÓRIA, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A falta de testemunhas da infração  impedirá o auto de prisão em flagrante. 

b) As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

c) O juiz  poderá revogar  a medida cautelar  ou substituí-la  quando verificar  a falta  de 
motivo  para  que subsista,  bem como voltar  a decretá-la,  se sobrevierem razões que a 
justifiquem.

d) A prisão  poderá  ser  efetuada  em  qualquer  dia  e  a  qualquer  hora,  respeitadas  as 
restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.

e) A  prisão  de  qualquer  pessoa  e  o  local  onde  ela  se  encontrar  presa  devem  ser 
comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso 
ou à pessoa por ele indicada. Em até 24 horas após a realização da prisão, o auto de prisão 
em flagrante deve ser encaminhado ao juiz competente e, caso o autuado não informe o 
nome de seu advogado, deve ser encaminhada cópia integral à Defensoria Pública.

26.  A doutrina denomina de sentença penal absolutória imprópria aquela em que o juiz 
absolve:

a) Aplicando medida de segurança.

b) Aplicando pena pecuniária.

c) Pelo fato ser atípico

d) Por insuficiência de prova

e) Pelo fato de ter sido agraciado pelo perdão judicial.



27. Acerca de sentença penal, assinale a opção CORRETA:

a) Em crime de ação pública, o juiz poderá reconhecer agravantes na sentença, ainda que 
nenhuma agravante tenha sido alegada pelo MP.

b) O juiz fica restringido aos limites do pedido do Ministério Público em alegações finais se 
esse for de imputação menos grave do que a contida na denúncia.

c) O juiz mencionará apenas as circunstâncias agravantes ou atenuantes requeridas pelas 
partes em alegações finais ou debates e cuja existência reconhecer.

d) Chama-se de sentença suicida a que não possui fundamentação.

e) O  juiz,  sem  modificar  a  descrição  do  fato  contida  na  denúncia,  poderá  atribuir-lhe 
definição  jurídica  diversa,  ordenando,  neste  caso,  que  o  Ministério  Público  adite  a 
denúncia.

28. Nos termos da Lei de Execução Penal, as Unidades da Federação deverão ter serviços 
de  assistência  jurídica,  integral  e  gratuita,  dentro  e  fora  dos  estabelecimentos  penais, 
prestados pelo seguinte órgão: 

a) Ordem dos Advogados do Brasil

b) Assistência Jurídica municipal

c) Defensoria Pública

d) Ministério Público estadual e federal

e) Procuradoria do Município e Procuradoria do Estado 

DIREITO ADMINISTRATIVO

29. Quanto aos Poderes da Administração Pública, marque a assertiva INCORRETA: 

a) O poder discricionário pode ser apresentado como a total ausência de liberdade conferida 
pela lei ao administrador público para a adoção da melhor solução para o caso concreto, 
com vista à realização das finalidades legais, sem que se considerar o juízo de conveniência 
e de oportunidade da Administração Pública.  

b) O poder vinculado pode ser caracterizado pela ausência de liberdade legal atribuída ao 
administrador  público  para  a  solução  de  uma  questão,  pois  a  atividade  administrativa 
encontra-se totalmente definida em lei.

c) O poder hierárquico é exercido exclusivamente no âmbito das atividades administrativas 
do Estado. Quando os Poderes Legislativos e Judicial desempenham suas atividades fins, 
não se faz presente qualquer manifestação do poder hierárquico. Ao contrário, no exercício 
de qualquer atividade meio encontra-se o poder hierárquico.

d) O poder disciplinar corresponde à atividade administrativa do Estado por meio da qual 
são aplicadas sanções àqueles que violem seus deveres ou que pratiquem ato vedado pela 
legislação ou pelo contrato. Assim, tal  poder somente pode atingir  servidores públicos e 
outras pessoas que colaborem com a Administração Pública, de que seria exemplo uma 
empresa contratada.



e) O poder regulamentar constitui uma das manifestações do poder normativo do Estado. 
Seu fundamento encontra-se no art.  84, inciso IV,  da Constituição Federal,  que trata da 
competência privativa dos chefes do Executivo para expedir decretos e regulamentos que 
definam a fiel execução de lei.

30. Quanto aos Princípios da Administração Pública, analise as afirmações a seguir: 

I - Os princípios informadores da atividade administrativa encontram-se apenas dispostos no 
caput do art.  37 da Constituição Federal,  não havendo previsão de outros princípios da 
Administração Pública em leis infraconstitucionais.

II - Alguns dos princípios informadores da atividade administrativa encontram-se dispostos 
na  cabeça  do  art.  37  da  Constituição  Federal,  a  saber,  legalidade,  impessoalidade, 
motivação, publicidade e eficiência, os quais constituem princípios explícitos.

III - A lei nº 9.784/1999, que trata do processo administrativo no âmbito federal, traz outros 
princípios da Administração Pública, os quais devem ser observados somente no âmbito 
federal.

IV  -  Segundo  entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal,  a  razoabilidade  e  a 
proporcionalidade  são  princípios  implícitos  da  Administração  Pública,  tendo  como  sede 
material  o  princípio  do  devido  processo  legal,  esse  disposto  no  art.  5º  da  Constituição 
Federal.

Assinale a alternativa que corresponde a cada item ser Verdadeiro (V) ou Falso (F):

a) FFFV

b) FVFV

c) VVVF

d) VFVF

e) VVFV

31.Verifique as diferenciações entre os processos de descentralização e desconcentração.

I - A descentralização é processo externo. A desconcentração é processo interno.

II - A descentralização se faz por lei. A desconcentração é feita por mera portaria.

III - Na descentralização ocorre transferência de competências para pessoa jurídica distinta. 
Na desconcentração não há transferência de competências, mas tão somente uma definição 
ou organização interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica.

IV -  A descentralização  cria  unidades  administrativas  dotadas  de  personalidade  jurídica 
(entidades); enquanto a desconcentração cria unidades administrativas sem personalidade 
jurídica (órgãos).

Assinale a quantidade de itens CORRETOS:

a) apenas um item correto

b) dois itens corretos

c) três itens corretos

d) quatro itens corretos

e) nenhum item correto



32. No tocante à Improbidade Administrativa, assinale a opção INCORRETA: 

a) Os atos de  improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a 
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma 
e gradação previstas em lei, não sendo cabível a responsabilização criminal.

b)  Constitui  ato  de improbidade administrativa importando enriquecimento  ilícito  adquirir, 
para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens 
de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda 
do agente público.

c)  Constitui  ato  de improbidade  administrativa  importando  enriquecimento  ilícito  receber 
vantagem econômica  de  qualquer  natureza,  direta  ou  indiretamente,  para  omitir  ato  de 
ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.

d) Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 
omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje  perda  patrimonial,  desvio,  apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas na Lei  de 
Improbidade  Administrativa  e,  notadamente,  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou 
dispensá-lo indevidamente;

e) Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os  princípios  da 
administração pública retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, bem como 
frustrar a licitude de concurso público.

33. Sobre  os  elementos  e  os  atributos  do  ato  administrativo,  assinale  a  alternativa 
INCORRETA:

a)  Agente  competente significa  o  representante  do  poder  público  a  quem o  texto  legal 
confere atribuições que o habilitam a editar determinados atos administrativos;

b)  Motivo  significa as circunstancias de fato e os elementos de direito  que provocam e 
precedem a edição do ato administrativo;

c) A presunção de legalidade é decorrência necessária da submissão da Administração à lei, 
nascem os atos administrativos com a presunção absoluta de legalidade;

d)  Autoexecutoriedade é a nota pela qual o ato administrativo é executado, colocado em 
prática,  pela  própria  Administração,  com  os  próprios  meios,  sem  necessidade  do 
consentimento de qualquer outro poder ou autoridade 

e) Imperatividade acarreta, sob o ângulo da Administração, o poder de impor o ato, mesmo 
contra a vontade do destinatário.

34. Considerando a jurisprudência de nosso Egrégio  Supremo Tribunal  Federal  sobre a 
anulabilidade e a revogabilidade dos atos administrativos marque a OPÇÃO CORRETA:

a) A Administração Pública não pode declarar a nulidade de seus próprios atos;

b) Somente o Poder Judiciário detém competência para anular atos administrativos;

c)  A administração pode anular  seus atos  administrativos  por  motivo  de conveniência e 
oportunidade;

d) A administração pode anular seus próprios atos administrativos, quando eivados de vícios 
que os tornem ilegais;



e) Quando a Administração anula seus próprios atos administrativos, referida decisão está 
imune ao controle judicial.

35. Sobre a Lei do Processo Administrativo, Lei nº 9.784/1999, marque o item CORRETO:

a) O processo administrativo pode iniciar-se somente a pedido de interessado.

b) A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída 
como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

c) Os atos do processo administrativo dependem de forma determinada, que são sempre 
exigidos por lei.

d) A Administração não pode anular seus próprios atos, mesmo quando eivados de vício de 
legalidade,  e  também  não  pode  revogá-los,  sequer  por  motivo  de  conveniência  ou 
oportunidade.

e) Das decisões administrativas não cabe recurso, em face de razões de legalidade e de 
mérito, ao contrário do processo judicial.

DIREITO CONSTITUCIONAL

36.  Sobre as características dos direitos fundamentais, marque a assertiva CORRETA:

a) os direitos fundamentais, em regra, são irrenunciáveis.

b) aplica-se o instituto da prescrição aos direitos fundamentais pelo que o não exercício da 
pretensão no prazo previsto em lei impede o ajuizamento da demanda cabível à proteção do 
direito.

c) os direitos fundamentais são absolutos, de modo que não cabe ao intérprete deixar de 
aplicá-los quando em confronto com outros direitos.

d) por se tratar de direito indisponível, é incabível a alienação dos direitos fundamentais já 
que não tem conteúdo econômico-patrimonial.

e) segundo o Supremo Tribunal Federal, os direitos fundamentais dirigem-se, apenas, aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País.

37.  Quanto aos direitos fundamentais, assinale a alternativa CORRETA:

a) o Estado brasileiro proíbe, em qualquer hipótese, a aplicação da pena de morte.

b) a invasão de domicílio só é admitida em dois casos: i) quando houver autorização judicial 
e se der durante o dia; ii) ou em flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, hipótese 
em que não precisará de determinação judicial.

c)  a Constituição Federal veda, expressamente, que se impeça o acesso ao cargo público 
por conta do descumprimento do requisito etário, de modo que nenhum concurso público 
realizado  no  País  poderá  prever  idade  limite  para  o  desempenho  de  certa  atividade 
profissional.

d)  Aplica-se o princípio da autonomia da vontade nas relações mantidas entre o Poder 
Público e os particulares,  ou seja,  tudo será permitido exceto o que for  expressamente 
vedado por lei.



e) o Estado brasileiro adota como religião a católica, tanto que os prédios públicos possuem, 
logo na sua entrada, a figura de cristo na cruz, fato este a demonstrar que a religiosidade 
brasileira foi incorporada na Constituição Federal.

38.  Acerca das garantias fundamentais, é INCORRETO afirmar que:

a) o mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por 
habeas-corpus ou habeas-data.

b)  não  cabe  habeas-corpus  para  buscar  trancar  ação  penal  que  tramite  perante  juízo 
absolutamente incompetente.

c) é cabível o mandado de injunção sempre que tenha sido editada norma regulamentadora 
da Constituição que seja a ela contrária.

d) a ação de habeas-data destina-se, unicamente, a buscar o conhecimento de informações 
relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público.

e) só pode propor a ação popular a pessoa que tenha atingido a maioridade civil e que seja 
brasileiro nato.

39.  Dentre as competências do Senado Federal, NÃO se encontra a de:

a) aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal.

b) processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.

c)  autorizar,  por  dois  terços  de  seus  membros,  a  instauração  de  processo  contra  o 
Presidente da República.

d) processar e julgar o Procurador-Geral da República nos crimes de responsabilidade.

e) aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha dos Ministros do 
Tribunal de Contas da União.

40. São requisitos para a escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal:

a) ter entre 35 e 65 anos de idade.

b) ser brasileiro nato ou naturalizado.

c) ser bacharel em direito.

d) ter sido aprovado em concurso público.

e) figurar na lista tríplice elaborada pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a qual será 
encaminhada ao Presidente  da República  para  que  possa exercer  o  direito  de escolha 
dentre um deles.

41. Se houver vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, a 
sucessão se dará de modo temporário, sucessivamente, na seguinte ordem:

a) pelo Presidente do Senado Federal, pelo Presidente da Câmara dos Deputados e pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal.



b) pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo Presidente da Câmara dos Deputados 
e pelo Presidente do Senado Federal.

c) pela Mesa da Câmara dos Deputados, pela Mesa do Senado Federal e pelo Presidente 
do Supremo Tribunal Federal.

d) pelo Presidente da Câmara dos Deputados, pelo Presidente do Senado Federal e pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal.

e) pela Mesa do Senado Federal, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e pela Mesa 
da Câmara dos Deputados.

42. Sobre a Defensoria Pública, pode-se dizer que a Constituição Federal veio a assegurar 
que:

a) os Defensores Públicos serão remunerados por meio de salário-base e gratificações de 
produtividade.

b) a Defensoria Pública possui autonomia funcional mas não administrativa.

c) o provimento do cargo de Defensor Público se dará por meio de concurso público de 
provas e títulos.

d) o Defensor Público não tem assegurado a garantia da inamovibilidade.

e) é permitido ao Defensor Público exercer a advocacia fora das atribuições institucionais.

DIREITO DO CONSUMIDOR

43. A respeito das previsões legais contidas do  CDC - Código de Defesa do Consumidor, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a)  O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  estabelece  normas  de  proteção  e  defesa  do 
consumidor, de ordem pública e interesse social;

b) Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final;

c) Não se equipara a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que 
haja intervindo nas relações de consumo;

d) Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 
bem  como  os  entes  despersonalizados,  que  desenvolvem  atividade  de  produção, 
montagem,  criação,  construção,  transformação,  importação,  exportação,  distribuição  ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços;

e) Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes 
das relações de caráter trabalhista.

44.  A respeito das previsões legais contidas do CDC - Código de Defesa do Consumidor, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias , 
tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis e em 180 dias, tratando-
se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis;



b) Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do 
término da execução dos serviços;

c)  Obstam  a  decadência  a  reclamação  comprovadamente  formulada  pelo  consumidor 
perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que 
deve  ser  transmitida  de  forma inequívoca  e  a  a  instauração  de  inquérito  civil,  até  seu 
encerramento;

d)  Tratando-se de vício oculto,  o prazo decadencial  inicia-se no momento em que ficar 
evidenciado o defeito.

e)  Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 
produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano 
e de sua autoria.

45.   A pretensão à reparação pelos danos causados por  fato do produto ou do serviço 
prescreve em:

a) 3 anos;

b) 5 anos;

c) 2 anos;

d) 10 anos;

e) 15 anos;

46.  A respeito das previsões legais contidas do CDC - Código de Defesa do Consumidor, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade apenas quando, em 
detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato 
ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social;

b) Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma 
ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, 
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 
celebrado;

c)  Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de 
reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto;

d)  O fornecedor do produto ou serviço é subsidiariamente responsável pelos atos de seus 
prepostos ou representantes autônomos;

e) Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou 
publicidade,  o  consumidor  poderá,  alternativamente  e  à  sua  livre  escolha:  (I)  exigir  o 
cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; (II) 
aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; (III)  rescindir  o contrato,  com 
direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a 
perdas e danos.

LEGISLAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

47. Assinale a alternativa  CORRETA:



a) Considera-se juridicamente necessitado o declaradamente pobre na forma da lei, sendo 

defeso à Defensoria Pública apurar o estado de carência de seus assistidos.

b) A Defensoria Pública, por seus Defensores, representará as partes em juízo e no 

exercício de suas funções institucionais independentemente de procuração, praticando 

todos os atos do procedimento e do processo, inclusive os recursais e aqueles para os 

quais a lei exija poderes especiais.

c) À Defensoria Pública é assegurada a gratuidade de publicação dos expedientes, editais e 

outros atos relativos à assistência jurídica aos necessitados, tanto junto à imprensa oficial, 

quanto junto aos jornais privados de grande circulação.

d) A Defensoria Pública participará necessariamente do Conselho de Segurança Pública 

Estadual, do Conselho Estadual de Política Criminal, do Conselho Penitenciário do Estado e 

do Conselho Estadual de Entorpecentes.

e) A Defensoria não terá assento em nenhum Conselho.

48. Indique a única alternativa que contém órgão de atuação da Defensoria Pública do 
Estado:
a) Defensoria Pública Geral do Estado.
b) Conselho Superior da Defensoria Pública Geral do Estado.
c) Núcleos da Defensoria Pública do Estado.
d) Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado.
e) Defensor Público do Estado.

49. Sobre a disciplina da Defensoria Pública na Constituição Federal é INCORRETO afirmar 
que:
a) é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado.
b) a seus integrantes é assegurada a garantia da inamovibilidade.
c) é uma instituição ligada diretamente ao Ministério da Justiça, no âmbito federal, e às 
Secretarias de Justiça, no âmbito dos estados.
d) tem incumbência de atuação em favor dos necessitados, em todos os graus de jurisdição.
e) Seus membros possuem independência funcional.

50. Sobre o direito do Acesso à Justiça, é CORRETO afirmar que:
a) é direito assegurado exclusivamente aos necessitados.
b) um dos instrumentos de acesso à justiça disponibilizado aos necessitados é a Defensoria 
Pública,enquanto que um dos instrumentos disponibilizados aos que dispõem de renda 
diferenciada é o Ministério Público.
c) enquanto aos nacionais se trata de direito incondicionado, aos estrangeiros encontra 
vedações constitucionais.
d) é direito previsto no texto constitucional, sendo exemplos de instrumentos de sua 
efetivação a Defensoria Pública, a gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data.
e) Não possui previsão constitucional.


