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Direito Constitucional

01. A respeito dos princípios e dos direitos fundamentais no Brasil, é correto afirmar:

a)  São fundamentos da República Federativa do Brasil: o pluralismo político, a cidadania, a soberania, a  
dignidade da pessoa humana,  os valores do trabalho e da livre iniciativa.  E são princípios expressos  
adotados pelo Brasil no âmbito internacional: a independência nacional, o desenvolvimento nacional, a 
não intervenção, a prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político e a solução pacífica das 
controvérsias.

b) A Constituição Federal de 1988 dispõe expressamente sobre a vedação absoluta das seguintes penas no 
Estado Brasileiro: de morte, cruéis, de banimento, de caráter perpétuo e de trabalho forçado. Por outro 
lado, institui expressamente as seguintes penas, dentre outras: perda de bens, privativa ou restritiva de  
liberdade, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos.

c) No que tange aos direitos políticos, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua 
publicação, momento em que dará sua vigência, salvo se prevista vacatio legis de forma expressa nesta 
lei.

d)  Não será declarada a perda da nacionalidade brasileira quando o brasileiro adquirir nova nacionalidade 
por imposição desta naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, 
como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

02.  Quanto ao âmbito da Teoria da Constituição, Normas Constitucionais no Tempo, Hermenêutica 
Constitucional e Preâmbulos Constitucionais, é correto afirmar:

a) O Princípio da força normativa da Constituição tem como finalidade conferir uma máxima efetividade da 
norma constitucional, demonstrando que o texto constitucional possui sua força normativa. Contudo, a 
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  não  tem  utilizado  deste  princípio  de  interpretação 
constitucional.

b) A repristinação é o fenômeno pelo qual se permite que uma norma revogada possa voltar a viger em face 
da revogação da norma que a revogou. Neste sentido, entende-se que o ordenamento jurídico brasileiro,  
salvo disposição em contrário, não admite o efeito repristinatório. Afinal, lei revogada não se restaura por  
ter a lei revogadora perdido a sua vigência, salvo se a ordem jurídica expressamente se pronunciar neste 
sentido. O mesmo ocorre no Direito Constitucional, em que se admite apenas a repristinação expressa.

c)  O preâmbulo constitucional consiste em um texto introdutório à Constituição, sendo uma declaração de 
princípios, de caráter obrigatório, vinculativo, cujo conteúdo é de observância necessária aos demais entes 
da federação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

d)  O Princípio da Justeza, como princípio de interpretação constitucional, dispõe que se deve buscar, ao  
realizar  o  trabalho  interpretativo,  uma harmonia  entre  os  bens  jurídicos,  de  modo  que  estes  possam 
coexistir no ordenamento jurídico, evitando o sacrifício de um princípio ante o outro em colisão.

03. Sobre as disposições constitucionais relativas à Defensoria Pública, analise as afirmativas a seguir:

I. A Emenda Constitucional nº 80/2014 alterou o art. 134 da CRFB/1988, ao dispor que 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.

II.  Art. 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passou a vigorar acrescido da redação de  
que o número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à respectiva população 
e  que,  no  prazo  de  10  (dez)  anos,  a  União,  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  deverão  contar  com 
defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput desse artigo.
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III. Os  princípios  institucionais  da  Defensoria  Pública  foram  alçados  como  normas  constitucionais 
explícitas com o advento da Emenda Constitucional nº. 80/2014 que incluiu o parágrafo 4º ao art. 134 
da  CRFB/1988,  dispondo  que  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 desta Constituição Federal.

Estão CORRETAS as afirmativas:

a) I e III apenas.

b) I e II apenas.

c) I, II e III.

d) II apenas.

04.  Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é CORRETO afirmar que as medidas 
provisórias:

a) podem ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade no que tange aos seus aspectos formais, mas  
não em relação aos seus aspectos materiais e aos requisitos de urgência e relevância para a sua edição, os 
quais se submetem à discricionariedade do Presidente da República.

b) não podem ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade, uma vez que não possuem a natureza 
jurídica de lei.

c) podem ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade somente depois de convertidas em lei.

d)  podem ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade no que tange aos seus aspectos formais e 
materiais,  bem como,  excepcionalmente,  em relação aos  requisitos  de urgência  e  relevância  para  a  sua  
edição.

05. Segundo a Súmula Vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal, a exigência de depósito ou 
arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo é:

a) inconstitucional, por violar o direito de amplo acesso ao Poder Judiciário.

b) constitucional, vez que não impede o exercício do direito de amplo acesso ao Poder Judiciário.

c) inconstitucional, por violar o direito de petição e à ampla defesa.

d) constitucional, ressalvados os casos que importem ônus manifestamente abusivo e desproporcional.

06. A disciplina constitucional que rege o estado de sítio e o estado de defesa autoriza expressamente a 
imposição de restrições a determinados direitos e garantias fundamentais.  Em ambos os casos 
(estado  de  sítio  e  estado  de  defesa),  admite-se,  segundo  o  texto  constitucional,  que  sejam 
restringidos:

a) O direito de reunião e o direito ao sigilo de correspondência.

b) O direito à inviolabilidade do domicílio e o direito de propriedade.

c) O direito de reunião e o direito de propriedade.

d) O direito de propriedade e o direito ao sigilo de comunicação telegráfica e telefônica.
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Direito Civil

07.  Sob premente necessidade financeira, Valério vende a Rodolfo imóvel por um terço do valor de 
mercado. Tal negócio é:

a) nulo, pelo vício denominado estado de perigo, não podendo ser convalidado pela vontade das partes.

b) anulável, pelo vício denominado lesão, podendo ser convalidado pela vontade das partes.

c) nulo, pelo vício denominado coação, não podendo ser convalidado pela vontade das partes.

d) anulável, pelo vício denominado lesão, não podendo ser convalidado pela vontade das partes.

08. Acerca da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, considere as seguintes afirmativas:

I. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, o efeito repristinatório da lei revogadora de outra  
lei revogadora é automático e imediato sobre a velha norma abolida, prescindindo de declaração 
expressa de lei nova que a restabeleça.

II. Os princípios gerais de direito, estejam ou não positivados no sistema normativo, constituem-se em 
regras  estáticas  carecedoras  de  concreção  e  que  têm  como função  principal  auxiliar  o  juiz  no  
preenchimento de lacunas.

III. A revogação de uma norma por outra posterior tem por espécies a ab-rogação e a derrogação, e pode 
ser expressa ou tácita, sendo que, neste último caso, é obrigatório conter, na lei nova, a expressão  
“revogam-se as disposições em contrário”.

IV. A cessação  da  eficácia  de  uma  lei  não  corresponde  à  data  em  que  ocorre  a  promulgação  ou 
publicação da lei que a revoga, mas sim à data em que a lei revocatória se tornar obrigatória.

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Somente as alternativas II e IV são verdadeiras.

b) Somente as alternativas I e III são verdadeiras.

c) Somente as alternativas II e III são falsas.

d) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras.

09. Assinale a alternativa CORRETA acerca dos Contratos em espécie no Direito Civil:

a)  Se o mútuo é destinado a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais podem ser estipulados 
livremente pelas partes, sendo vedada, entretanto, a sua capitalização anual.

b) No contrato de comodato de duração indeterminada sem destinação ou finalidade específica, caso pretenda 
a resilição unilateral, o comodante deve notificar o comodatário para que efetue a devolução no prazo que 
lhe for assinado. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituir a 
coisa, o aluguel que for arbitrado pelo comodante.

c) É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante,  
mesmo que casados pelo regime da separação obrigatória de bens, expressamente houverem consentido,  
não se aplicando tal causa legal de anulabilidade à venda feita de avô a neto.

d) Na venda de imóvel ad mensuram, caso constatado, em posterior medição, que a área não corresponde às 
dimensões dadas pelo vendedor, tem o comprador o direito de exigir a sua complementação e, não sendo 
esta  possível,  o  abatimento  proporcional  ao  preço,  não  lhe  sendo  facultado,  entretanto,  reclamar  a 
resolução do contrato.
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10.  Considerando  a  disciplina  jurídica  contida  no  ordenamento  jurídico  brasileiro  acerca  dos 
alimentos e da obrigação alimentar, é CORRETO afirmar:

a) O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo aos ascendentes, apenas até 
o segundo grau.

b) A pretensão para haver prestações alimentares não pagas prescreve em 03 (três) anos a partir da data em  
que se vencerem.

c) A obrigação dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar a dos pais, e não solidária.

d) A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, estando estes obrigados a pagá-
los, inclusive, com recursos próprios.

11. Considere as seguintes assertivas sobre o Direito das Obrigações:

I. Na obrigação indivisível, o devedor que paga a dívida se sub-roga no direito do credor em relação 
aos demais coobrigados, porém só poderá cobrar dos coobrigados a quota-parte de cada um destes.

II. Pessoas futuras, como o nascituro e a pessoa jurídica em formação, não podem figurar em relação  
jurídica obrigacional.

III. Quando convertida em perdas  e  danos,  a  obrigação solidária conserva sua natureza,  enquanto a 
obrigação indivisível torna-se divisível.

Está CORRETO o que se afirma em:

a) I e II.

b) Somente III.

c) II e III.

d) I e III.

12. Os Direitos da Personalidade são direitos:

a) adquiridos pelo sujeito independentemente da vontade, mas seu exercício admite limitação voluntária, 
desde que esta não ocorra de forma geral e permanente.

b) de defesa da integridade física, intelectual e moral, abrangendo o resguardo do mínimo existencial, mas 
não o respeito pelas condições de liberdade e de igualdade, dimensão reservada à proteção pelos direitos  
fundamentais.

c) inerentes à dignidade da pessoa humana, razão pela qual sua proteção não se aplica às pessoas jurídicas.

d) subjetivos de natureza patrimonial e que têm como objeto os bens e os valores essenciais da pessoa.

Direito Processual Civil

13. Sobre o processo de conhecimento, analise as assertivas a seguir:

I. Na forma da lei, a ausência de documento indispensável à propositura da ação na petição inicial conduz ao  
seu imediato indeferimento com extinção do processo sem resolução do mérito.

II. Na ação de usucapião, o valor da causa deve corresponder ao valor venal do imóvel usucapiendo para fins 
de lançamento do imposto predial e territorial urbano.

III. A oposição, apresentada pelo réu, ao pedido de desistência da ação, formulado pelo autor, deverá ser  
fundamentada sob pena de caracterizar abuso de direito.
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IV. Segundo a teoria da asserção, o momento procedimental adequado para que o juiz se pronuncie sobre a  
presença das condições da ação é logo após a apresentação da defesa.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I e IV

b) II e III.

c) II e IV.

d) I e III.

14. No procedimento ordinário, de acordo com a disciplina do CPC, marque a alternativa CORRETA:

a) O réu poderá oferecer resposta na forma de contestação, exceção ou reconvenção, no prazo de 15 (quinze) 
dias contados da juntada aos autos do mandado citatório devidamente cumprido.

b) O réu deve alegar a incompetência relativa, como preliminar da contestação, a fim de evitar preclusão.

c) A contestação e a reconvenção poderão ser oferecidas em momentos distintos, desde que no prazo legal.

d) Os fatos não impugnados serão presumidos como verdadeiros, excepcionado-se, apenas, aqueles que a seu  
respeito não for admissível a confissão.

15. Sobre petição inicial, o Código de Processo Civil dispõe que:

a) o requerimento para a citação do réu não é requisito previsto, sendo decorrência lógica do procedimento.

b) é permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, desde que sejam, 
no mínimo, conexos.

c) é causa de seu indeferimento a escolha, pelo autor, de procedimento não correspondente à natureza da 
causa, salvo se possível a adaptação ao tipo de procedimento legal.

d) o pedido será sucessivo, quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais 
de um modo.

16. Sobre a causa de pedir, é CORRETO afirmar:

a)  O CPC adotou a teoria da substanciação, exigindo que se apresente o fato, os fundamentos jurídicos  
(relação jurídica) e o pedido.

b) Conforme preceituado pelo CPC, contém o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, esses sinônimos de 
fundamento legal.

c) O CPC, ao dispor que a causa de pedir deve individualizar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, 
adotou a teoria da individuação.

d) Traduzida no fato e nos fundamentos jurídicos do pedido, além de expresso requisito da petição inicial, é 
um dos elementos identificadores da demanda, com repercussão direta no alcance da coisa julgada.

17. Contra o acórdão que julga válida lei local contestada em face de lei federal, é cabível:

a) Recurso ordinário constitucional para o Superior Tribunal de Justiça.

b) Reclamação constitucional para o Supremo Tribunal Federal.

c) Recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.

d) Recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça.
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18. Rodolfo e Rafaela, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, adquiriram conjuntamente 
uma casa no Bairro Boa Esperança, com área total de 230 m², na cidade de Aracati, no dia 10 de  
agosto de 2011. Passados seis meses, Rodolfo saiu para comprar cigarros e não mais retornou à 
residência da família. No dia 10 de junho de 2014, Rafaela recebeu citação referente à ação de  
divórcio, ajuizada por Rodolfo em maio do mesmo ano. Na petição inicial,  dentre alguns bens  
móveis, a casa adquirida pelo casal havia sido enumerada para fins de partilha. Tendo em conta a 
situação narrada, Rafaela:

a)  tem direito limitado ao equivalente à sua meação, sendo o casamento regido pela comunhão parcial de 
bens e tendo sido o imóvel adquirido na constância da união, a partilha do bem é medida que se impõe, 
na proporção de cinquenta por cento para cada cônjuge.

b)  tem direito à propriedade da integralidade do imóvel adquirido na constância da união, sendo proibida a 
partilha do bem, de forma que, para evitá-la, deverá ser ajuizada ação autônoma de usucapião de bens  
imóveis, cuja sentença terá natureza meramente declaratória.

c)  é desprovida do direito de usucapir a meação de Rodolfo, pois faltam os cinco anos exigidos por lei para  
que a propriedade do imóvel lhe seja conferida em sua integralidade.

d)   é proprietária do imóvel em sua integralidade, podendo  alegar a usucapião do bem como matéria de 
defesa na ação de divórcio intentada por Rodolfo, impedindo a partilha.

Direito Penal

19. Sobre o tempo e o lugar do crime, assinale a alternativa CORRETA:

a) O Código Penal para estabelecer o tempo e o lugar do crime, adotou, como regra, a teoria da ação.

b) O Código Penal para estabelecer o tempo do crime, adotou, como regra, a teoria da ubiquidade, e, para 
estabelecer o lugar do crime, a teoria da ação.

c) O Código Penal para estabelecer o tempo e o lugar do crime, adotou, como regra, a teoria do resultado.

d)  O Código  Penal  para  estabelecer  o  tempo  do crime,  adotou,  como regra,  a  teoria  da  ação,  e,  para 
estabelecer o lugar do crime, a teoria da ubiquidade.

20. A respeito da tipicidade penal, é CORRETO afirmar:

a) As causas excludentes da ilicitude restringem-se àquelas previstas na Parte Geral do Código Penal.

b) Para a teoria da tipicidade conglobante, a tipicidade penal pressupõe a existência de normas proibitivas e a 
inexistência de preceitos permissivos da conduta em uma mesma ordem jurídica.

c)  A figura do crime impossível prevista no art. 17 do  Código Penal retrata hipótese de fato típico, mas 
inculpável.

d) Pelo Código Penal, aquele que concretiza conduta prevista hipoteticamente como crime, mas que age em 
obediência  à  ordem  de  superior  hierárquico  que  não  seja  notoriamente  ilegal,  pratica  ação  atípica 
penalmente.

21.  Um  determinado  agente  comete  um  crime  sob  coação  a  que  podia  resistir.  Nesse  caso,  a  
consequência jurídica será:

a) exclusão da ilicitude da conduta.

b) atipicidade da conduta.

c) aplicação de uma atenuante genérica.
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d) exclusão da culpabilidade do agente.

22. Maurício, primário e de bons antecedentes, furta R$ 5.000,00 de sua própria mãe, uma senhora de 
52 anos. Na hipótese, conclui-se que  Maurício:

a) responde pelo crime de furto privilegiado.

b) responde pelo crime de furto agravado.

c) responde pelo crime de furto qualificado.

d) fica isento de pena.

23.  Rômulo, primário e de bons antecedentes, foi condenado a seis anos de reclusão pela prática do 
crime de  extorsão (art.  158,  caput,  Código Penal).  Na  hipótese,  com referência  a  sua pena,  o 
benefício do livramento condicional somente poderá ser concedido quando Rômulo cumprir mais 
de:

a) 2 (dois) anos.

b) 1 (um) ano.

c) 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

d) 3 (três) anos.

24.  Decididamente disposto a matar Quico, por erro de pontaria o astuto Chaves acerta-lhe de leve  
raspão um disparo no braço. Porém, assustado com o estrondo do estampido, e temendo acordar a 
vizinhança  que  o  poderia  prender,  ao  invés  de  descarregar  a  munição  restante,  Chaves 
estrategicamente  decide  socorrer o  cândido  Quico  que,  levado  ao  hospital  pelo  próprio  algoz, 
acaba logo liberado com curativo mínimo. Chaves primeiramente diz, em sua autodefesa, que o 
tiro  ocorrera  por  acidente,  chegando  ardilosamente  a  indenizar  de  pronto  todos  os  prejuízos 
materiais e morais de Quico com o fato, mas sua trama acaba definitivamente desvendada pela 
límpida investigação policial que se segue. Ante esses dados, pode-se classificar os fatos como:

a) desistência voluntária.

b) tentativa de homicídio.

c) aberratio ictus.

d) arrependimento posterior.

Direito Processual Penal

25. Em relação ao inquérito policial e à ação penal, é CORRETO afirmar:

a)  Nos crimes de ação penal de iniciativa pública condicionada, a ação penal somente pode ser intentada 
mediante representação do ofendido, mas a autoridade policial pode instaurar inquérito policial de ofício.

b) O perdão concedido por um dos querelantes se estenderá aos demais.

c)  Depois de ordenado o arquivamento do inquérito  pela  autoridade judiciária,  por falta de base para a  
denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras tiver notícia.

d) Não se admite renúncia tácita na ação penal de iniciativa privada.
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26. Ao oferecer denúncia  pela  prática  de  homicídio  duplamente  qualificado,  o  Ministério  Público 
requereu  a  decretação  da  prisão  preventiva  de  João.  Sobre  o  tema  assinale  a  alternativa 
CORRETA:

a) Caso o Juiz decrete a prisão preventiva, poderá depois revogá-la se, no correr do processo, verificar a falta  
de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

b) Como se trata de crime grave, este é fundamento suficiente para a decretação da prisão.

c) Caso João seja primário e tenha bons antecedentes, a prisão preventiva não poderá ser decretada.

d) Em razão do in dubio pro reo, a decisão que denegar a prisão preventiva não precisa ser motivada.

 

27. Em  relação  às  disposições  constitucionais  aplicáveis  ao  direito  processual  penal,  indique  a 
alternativa CORRETA:

a) A defesa técnica no processo penal,  como garantia exclusiva do acusado,  é renunciável,  desde que a 
renúncia seja homologada pelo juiz constitucionalmente competente.

b) A regra, no processo penal, é a publicidade restrita, em razão do caráter infamante do processo penal.

c) A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, o sexo e também 
a idade do apenado.

d) A garantia constitucional da duração razoável do processo somente se aplica à segunda fase da persecução  
penal, consubstanciada na ação penal de conhecimento de natureza condenatória.

 

28. Adson foi preso em flagrante delito pelo cometimento do fato previsto no art. 157, § 2o, I e II, do 
Código Penal, e no mesmo dia decretada a prisão preventiva com a legítima finalidade de garantir  
a ordem pública.  Com base nestes dados,  sob pena de caracterizado o constrangimento ilegal 
(CPP, art. 648, II), impõe-se que o inquérito policial esteja concluído no prazo máximo de:

a) 15 dias.

b) 30 dias.

c) 05 dias.

d) 10 dias.

 

29. Em relação à sentença no processo penal, assinale a opção CORRETA:

a) Apenas no caso de sentença condenatória, a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, se 
estiver preso.

b) O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil e no estrangeiro, será 
computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

c) A sentença conterá a exposição sucinta da acusação, mas detalhada da defesa.

d) Apenas a defesa pode, no prazo de 2 (dois) dias, opor embargos de declaração, em razão de obscuridade,  
ambiguidade, contradição ou omissão da sentença.

30. No Brasil, segundo a maioria dos doutrinadores, vige o sistema processual penal do tipo acusatório. 
São características deste sistema processual penal:

a) A igualdade das partes, o contraditório e a publicidade dos atos processuais.

b) O sigilo absoluto do inquérito policial, a publicidade dos atos processuais e o duplo grau de jurisdição.

c) O sigilo das audiências, a imparcialidade do julgador e a vedação ao duplo grau de jurisdição.
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d)  A imparcialidade  do  julgador,  a  flexibilização  do  contraditório  na  medida  da  necessidade  para 
reconstrução da verdade real e a relativização do duplo grau de jurisdição.

Direito Administrativo

31. Sobre atos administrativos, é CORRETO afirmar:

a)  A autoexecutoriedade constitui atributo dos atos administrativos negociais, que, como contratos, depen-
dem da concorrência de vontade do administrado.

b) A arguição de invalidade de ato administrativo por vícios ou defeitos impede a imediata execução e afasta  
a imperatividade.

c) A autoexecutoriedade é um atributo de alguns atos administrativos que autoriza a execução coercitiva, in-
dependente da concorrência da função jurisdicional.

d)  A administração deverá fazer prova da legalidade do ato administrativo quando sobrevier impugnação 
pelo destinatário.

32. Acerca da responsabilidade civil do Estado, marque a alternativa CORRETA:

a) Há responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a particular por seus agentes no exercício de  
suas funções ou a pretexto de exercê-las.

b) O Estado não pode ser responsabilizado pelos danos causados a particulares por pessoas jurídicas de sua  
administração indireta quando prestadoras de serviço público, ou por concessionários e permissionários  
de serviços públicos.

c) Os danos causados pelo poder público somente podem ser reparados através da via judicial, sendo defeso 
acordo administrativo com o lesado. 

d) Na liquidação dos danos sofridos pelo particular por ato da administração ou de seus agentes, não serão 
aplicáveis as regras do Código Civil.

33.  Os princípios administrativos são postulados orientadores  essenciais que inspiram toda conduta 
dos integrantes da Administração Pública. Nesse contexto, marque o item CORRETO:

a) Em atenção ao princípio da publicidade decorre a proibição de constar nome, símbolos ou imagens que ca-
racterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em divulgação de atos, programas ou 
campanhas de órgãos públicos.

b)  Pelo princípio da supremacia do interesse público advém a regra de que o direito da Administração de  
anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco 
anos, contados da data de sua ciência, salvo comprovada má-fé.

c)  Pelo princípio da eficiência, a Administração Pública, na execução dos atos administrativos, tem o dever 
de alcançar em plenitude a finalidade normativa, pois se trata de princípio diretamente vinculado ao prin-
cípio da legalidade e da supremacia do interesse público.

d)  Em consagração os princípios do contraditório e ampla defesa, no âmbito do processo administrativo os 
interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada,  com antecedência mínima de três dias 
úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

34.  Sobre o controle externo da Administração Pública a  cargo dos Tribunais de Contas, assinale a 
alternativa CORRETA:
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a) Assim como o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas somente podem agir se provocados por terceiros  
para suspender o procedimento licitatório ilegal.

b) Os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar as despesas dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, além do Ministério Público.

c) Aos Tribunais de Contas dos Estados compete apenas julgar as contas prestadas anualmente pelo Governa-
dor e Prefeitos.

d) No exercício de suas atribuições, os Tribunais de Contas não podem apreciar a constitucionalidade das leis  
e dos atos do Poder Público.

Direito do Consumidor

35.  Nas aquisições de produtos feitas fora do estabelecimento,  pelo sistema de  marketing  direto,  o 
consumidor:

a) pode desistir do contrato a qualquer tempo, com direito à devolução da quantia paga.

b) não pode desistir do contrato uma vez efetivado o pagamento, em obséquio ao princípio pacta sunt ser-
vanda.

c) pode desistir do contrato no prazo de 7 dias contados do recebimento do produto, com direito à devolução  
da quantia paga com juros e correção monetária, inclusive frete.

d) só pode desistir do contrato se o produto apresentar vício de qualidade.

36. Aplicada a teoria finalista e consideradas as definições de fornecedor e de consumidor constantes 
no Código de Defesa do Consumidor, há relação de consumo na seguinte situação:

a)  troca de um prédio rural pertencente a uma pessoa jurídica do agronegócio por outro pertencente a um 
produtor rural.

b)  contratação de arrendamento mercantil de equipamentos de informática pelo centro de processamentos de 
dados de uma operadora de telefonia.

c)  aquisição de um veículo automotor por uma empresa transportadora para repor um veículo avariado de  
sua frota.

d)  aquisição de gêneros alimentícios por uma montadora de automóveis para a festa de fim de ano que 
oferece a seus funcionários e familiares.

37. Na proteção ao consumidor na ordem processual, admite-se como CORRETA a seguinte hipótese:

a) Proibição de publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor 
que a origina.

b) Isenção do consumidor das custas processuais relativas aos casos de inversão judicial do ônus da prova  
pericial.

c) Inversão por determinação legal do ônus da prova atribuído ao fornecedor quanto à veracidade e correção  
da comunicação publicitária que patrocina.

d) Vedação legal, por falta de previsão da prorrogação da competência, da eleição pelo consumidor do domi -
cílio do fornecedor para neste propor a demanda.
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Organização da Defensoria Pública

38. Sobre a disciplina da Defensoria Pública na Constituição Federal é INCORRETO afirmar que:

a) É uma instituição essencial à função legislativa do Estado.

b) A seus integrantes é assegurada a garantia da inamovibilidade.

c) Tem incumbência de atuação em favor dos necessitados, em todos os graus de jurisdição.

d) Seus membros possuem independência funcional.

39. Acerca das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, assinale a alternativa INCORRETA:

a)  O  Defensor  Público,  nos  crimes  comuns  e  de  responsabilidade,  será  processado  e  julgado, 
originariamente, pelo Tribunal de Justiça do Estado.

b) O membro da Defensoria Pública tem a prerrogativa de requisitar somente de entidade privada certidões,  
documentos, informações e quaisquer esclarecimentos necessários à defesa do interesse que patrocinem.

c) O Defensor Público tem a prerrogativa de examinar, em qualquer repartição pública, inclusive policial ou  
judicial, autos de flagrante, inquérito e outros, quando necessários à coleta de provas ou de informações 
úteis ao exercício de suas funções.

d) É prerrogativa do membro da Defensoria Pública comunicar-se, pessoal e reservadamente, com o preso ou 
com o menor internado, tendo livre acesso e trânsito em qualquer dependência onde se encontrarem, em 
especial nos estabelecimentos penais, policiais, civis ou militares.

40. Nos termos da Lei Complementar Federal nº 80 de 12 de janeiro de 1994, são funções institucionais 
da Defensoria Pública, EXCETO: 

a) Representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos.

b) Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de suas carreiras de apoio para o 
exercício de suas atribuições.

c) Auxiliar o juiz na solução dos litígios durante o curso do processo, visando à composição entre as pessoas  
em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição 
e administração de conflitos, sendo-lhe vedada, contudo, a utilização dessas técnicas extrajudicialmente.

d) Convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções institucionais.


