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1. Na esfera estadual, há poder constituinte: 

a) Originário, que se expressa na constituição estadual de forma 
condicionada. 

b) Concorrente, que tem de observar o princípio da simetria, 
inclusive quanto ao processo legislativo. 

c) Derivado, que pode definir livremente o sistema de governo e a 
estrutura da Assembleia Legislativa, em cada estado-membro. 

d) Derivado, que não pode desrespeitar os princípios sensíveis da 
Constituição Federal nem outros parâmetros que definam a 
essência do modelo estatal desta resultante. 

 
2. No que tange ao habeas data, pode-se afirmar que: 

a) Não é o remédio jurídico adequado para questionar a recusa no 
fornecimento de certidões. 

b) Pode ser impetrado por qualquer cidadão, quando houver no 
banco de dados informação que possa esclarecer ato lesivo ao 
patrimônio público. 

c) Não pode ser impetrado quando o banco de dados for mantido 
por pessoa jurídica de direito privado. 

d) É de competência originária dos Tribunais Regionais Federais, 
quando o banco de dados estiver vinculado ao Tribunal de Justiça 
do Estado. 

 
3. Quanto à presença de crucifixos em cartórios e repartições públicas 

estaduais, pode-se dizer que: 

a) Seu término, com a singela retirada dos crucifixos, não implicaria 
violação à ordem constitucional vigente. 

b) Não é passível de questionamento com base no art.19 da 
Constituição, pois esta só impõe a laicidade ao legislador federal. 

c) É obrigatória, em virtude da interpretação dada pelo STF ao 
Preâmbulo da Constituição Federal. 

d) Não configurará risco de ofensa à laicidade prevista no art.19 da 
C.F. nem à igualdade referida no art.5.-“caput” do mesmo 
diploma, quando o crucifixo estiver acompanhado de diversas 
outras imagens vinculadas à fé religiosa da maioria da população 
local. 

 
4. Na ordem econômica constitucionalmente prevista: 

a) Autoriza-se, de forma implícita, que a gestão da política monetária 
brasileira seja feita diretamente pelo Fundo Monetário 
Internacional, em momentos de crise. 

b) Subordina-se a defesa do consumidor aos interesses das 
empresas mineradoras, desde que estas sejam formalmente 
constituídas sob as leis brasileiras.  

c) Autoriza-se o desestímulo e mesmo a repressão, mediante lei, à 
prática do aumento arbitrário de lucros. 

d) Proclama-se a preferência automática que deve ter a proteção da 
propriedade privada, diante do trabalho e da busca do pleno 
emprego. 

 
5. No que tange à relação entre os três poderes, pode-se dizer que: 

a) O Poder Executivo deve permanecer inerte, em se tratando de 
nomeação de Ministro do STF. 

b) Independentemente da ordem de chegada, os deputados 
estaduais, como agentes políticos atuantes no Poder Legislativo, 
devem sempre ser atendidos, em cartórios estaduais, antes dos 
simples servidores públicos vinculados ao Poder Executivo. 

c) As informações oriundas do Poder Judiciário não podem ser 
levadas em conta nos relatórios das comissões parlamentares de 
inquérito. 

d) A Assembleia Legislativa não pode condicionar a nomeação de 
juízes estaduais à prévia apresentação, na forma de lei estadual 
própria, de “cartas de recomendação” assinadas por membros do 
Poder Legislativo. 

 
6. De acordo com o disposto pela Constituição da República, na parte 

dos princípios gerais da atividade econômica, incumbe ao Poder 
Público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos 
observando regras a respeito: (i) do regime das empresas 
concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter 
especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 
condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 
permissão; (ii) dos direitos dos usuários; (iii) da política tarifária; e (iv) 
da obrigação de manter serviço adequado. Essas regras estarão 
dispostas em: 

a) convênio 
b) decreto 
c) regulamento 
d) lei 

 

7. De acordo com o Decreto-lei nº 200, de 25.2.1967, que dispôs sobre 
a organização da administração federal e estabeleceu diretrizes para 
a reforma administrativa, a entidade dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da 
União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o 
governo seja levado a exercer por força de contingência ou de 
conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das 
formas admitidas em direito, corresponde a: 

a) fundação pública 
b) empresa pública 
c) sociedade de economia mista 
d) autarquia 

 
8. Que parte das administrações da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, responsável por atividades essenciais ao 
funcionamento do Estado, e exercidas por servidores de carreiras 
específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas 
atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o 
compartilhamento de cadastros e de informações, na forma da lei ou 
convênio? 

a) tributária 
b) defesa 
c) transportes 
d) social 

 
9. Segundo preceitos da Constituição Federal, aplicam-se as seguintes 

disposições ao servidor público da administração direta, autárquica e 
fundacional, no exercício de mandato eletivo: 

I. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, 
ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 

II. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, 
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração. 

III. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de 
horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não 
havendo compatibilidade, será devida apenas a remuneração do 
cargo eletivo. 

IV. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de 
mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado em dobro 
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por 
merecimento. 

V. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, 
os valores serão determinados como se no exercício estivesse. 

 

Assinale dentre as opções abaixo aquela que contém apenas e 
somente todas as afirmações corretas: 
 

a) I, II e V. 
b) III e IV. 
c) I, II, III, IV e V. 
d) II, III, IV e V. 

 
10. Conforme a Constituição Federal compete à União explorar, 

diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, entre 
outros, os serviços relacionados abaixo, EXCETO: 

a) Os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens. 
b) Os serviços de transporte urbano municipal de passageiros. 
c) A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. 
d) Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos 

brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites 
de Estado ou Território. 

 
11. Para bem atender ao interesse público, a Administração é dotada de 

poderes administrativos, que são instrumentos de trabalho 
adequados à realização das tarefas administrativas. Esses poderes 
se apresentam diversificados segundo as exigências do serviço 
público, o interesse da coletividade e os objetivos a que se dirigem. 
Dentre eles está o poder de polícia. Assinale a opção abaixo que 
corresponde ao correto conceito desse poder de polícia: 

a) É a faculdade de que dispõe o Executivo para distribuir e 
escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação 
de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre 
os servidores do seu quadro de pessoal. 

b) É a faculdade e que dispõem os Chefes de Executivo (Presidente 
da República, Governadores e Prefeitos) de explicar a lei para 
sua correta execução, ou de expedir decretos autônomos sobre 
matéria de sua competência ainda não disciplinada por lei. 

c) É a faculdade de que dispõe a Administração Pública para 
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos 
individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. 

d) É a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos 
servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e 
serviços da Administração. 
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12. O artigo 37, da Constituição Federal determina que 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. Relacione os conceitos da coluna da direita com os 
princípios da coluna da esquerda, pelo respectivo número: 

(1) Moralidade (__) O administrador público está, em toda 
sua atividade funcional, sujeito aos 
mandamentos da lei às exigências do bem 
comum, e deles não se pode afastar ou 
desviar, sob pena de praticar ato inválido e 
expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e 
criminal, conforme o caso. 

(2) Impessoalidade (__) Princípio que se compara a boa fé 
objetiva do Direito Privado, na qual é vista 
como norma de comportamento leal e 
honesto. 

(3) Publicidade (__) Impõe ao administrador público que só 
pratique o ato para o seu fim legal, aquele 
que a norma indica expressamente como 
objetivo do ato. 

(4) Eficiência  (__) Divulgação oficial do ato para 
conhecimento público e início de seus efeitos 
externos. 

(5) Legalidade (__) Exige que a atividade administrativa 
produza resultados positivos para o serviço 
público e satisfatório atendimento das 
necessidades da comunidade e seus 
membros. 

 

Agora assinale, dentre as opções abaixo, aquela que contém a 
sequência da esquerda para a direita que corresponde à correta 
relação dos conceitos com os princípios, de cima para baixo (na 
coluna da direita): 

 

a) 3; 4; 1; 2; 5 
b) 5; 1; 2; 3; 4 
c) 2; 5; 1; 3; 4 
d) 1; 2; 3; 4; 5 

 
13. De acordo com a Lei de Licitações, para a habilitação nas licitações 

exigir-se-á dos interessados, documentação relativa a: (i) habilitação 
jurídica; (ii) qualificação técnica; (iii) qualificação econômico-
financeira; e (iv) regularidade fiscal. Dentre as opções abaixo, 
assinale aquela que corresponde exclusivamente aos documentos 
referentes à qualificação técnica: 

a) A - registro ou inscrição na entidade profissional competente; B - 
comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação; C - comprovação, fornecida pelo órgão 
licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de 
que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação; D - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso. 

b) A - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
meses da data de apresentação da proposta; B - certidão 
negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física. 

c) A - cédula de identidade; B - registro comercial, no caso de 
empresa individual; C - ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; D - inscrição 
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; E - decreto de autorização, em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

d) A - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 
Cadastro Geral de Contribuintes; B - prova de inscrição no 
cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual; C - prova de 
regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 
da lei; D - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

14. Para os fins da Lei nº 8.666, de 21.6.1993, que regulamentou o artigo 
37, inciso XXI, da Constituição Federal, e instituiu normas para 
licitações e contratos da administração pública, consideram-se, entre 
outros, serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos 
relacionados abaixo, EXCETO: 

a) Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. 
b) Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. 
c) Transferência de domínio de bens a terceiros. 
d) Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

 
 
15. A acumulação remunerada de cargos públicos não é permitida, mas 

admite-se, como exceção, a acumulação: 

a) De dois cargos de professor, independentemente da 
compatibilidade de horários. 

b) De dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, 
sendo que, pelo menos em um dos cargos ou empregos haja 
regulamentação da profissão. 

c) De um cargo de professor com outro cargo, desde que o outro 
cargo seja técnico ou científico e haja compatibilidade de 
horários. 

d) De dois cargos de professor com um cargo técnico ou científico, 
desde que haja compatibilidade de horários. 

 
 
16. Leia com atenção as afirmações e assinale abaixo a única alternativa 

correta: 

I. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 
ato ilícito, instituída em lei, e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

II. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato 
gerador da respectiva obrigação, sendo relevante igualmente, 
conforme o Código Tributário Nacional, a destinação legal do 
produto de sua arrecadação. 

III. O Empréstimo Compulsório, conforme a Constituição Federal, 
somente pode ser instituído pela União, sendo que os Estados e 
os Municípios não podem exercer tal competência. 

IV. Com a redação do art.145, III, CF, o critério da valorização deixou 
de ser importante para caracterizar o aspecto material da 
hipótese de incidência da Contribuição de Melhoria, sendo esta a 
orientação majoritária da doutrina e jurisprudência nacionais. 

 

A sequência correta é:  
 

a) As assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas a assertiva IV está correta. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
17. Após a leitura do enunciado a seguir, identifique a única afirmação 

correta: 

O IPI e o ICMS têm suas alíquotas fixadas conforme a essencialidade 
dos produtos e mercadorias tributadas, e adotam o sistema de 
créditos, compensando-se o que for devido em cada operação com o 
montante cobrado nas anteriores. 

I. O texto faz referência aos princípios da seletividade e da 
progressividade tributárias, aplicados a ambos os tributos 
mencionados. 

II. A seletividade, nos estritos termos constitucionais, deve ser 
observada apenas pelo ITR e IPTU. 

III. O enunciado refere-se aos princípios da seletividade e da não-
cumulatividade, este último previsto apenas para os impostos 
mencionados. 

IV. Identificam-se, no enunciado, os princípios da seletividade e da 
capacidade contributiva, este previsto no art.145, §1º, da CF/88. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
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18. Leia com atenção as afirmações e assinale abaixo a única alternativa 
correta: 

I. Medida Provisória, nos termos do art.62, § 2º, CF, pode instituir 
ou aumentar impostos, e só terá eficácia se for convertida em lei 
até o final do exercício em que for publicada. 

II. A competência tributária é indelegável, salvo a exceção constante 
do art.149, § 1º, CF, no que se refere à possibilidade dos 
Municípios instituírem contribuição previdenciária. 

III. A Contribuição de Melhoria é tributo privativo dos Municípios, 
sendo excepcionalmente instituído pelo DF, conforme art.147, CF. 

IV. Impostos diretos não podem ser repercutidos, isto é, o 
contribuinte os recolhe e suporta a carga tributária, sem 
possibilidade de transferi-la para o comprador de seu produto. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
19. Assinale a única afirmação correta: 

a) A competência para instituir impostos estaduais, nos Territórios 
Federais, pertence à União, e se os mesmos não forem divididos 
em Municípios, cabe ao Estado membro instituir os impostos 
municipais. 

b) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 
situação independente de qualquer atividade estatal específica, 
relativa ao contribuinte. 

c) De acordo com o que dispõe expressamente o CTN, a revogação 
de uma lei concessiva de isenção implica na cobrança do tributo 
imediatamente, não sendo aplicado, in casu, o princípio da 
anterioridade tributária, previsto no art.150, III, b, CF. 

d) O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa 
jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição 
tenha atribuído, com exceção do Imposto sobre Grandes 
Fortunas, que, se não instituído pela União, os Estados membros 
podem instituí-los. 

 
20. Leia com cuidado as afirmações a seguir, identifique abaixo a única 

afirmação correta: 

I. De acordo com o CTN, art.123, um contrato de locação não pode 
servir de prova para eximir o proprietário do imóvel de sua 
responsabilidade como contribuinte do IPTU. 

II. Os impostos componentes do sistema constitucional tributário são 
os constantes do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), com 
as competências e limites nele previstas, e outros previstos na 
Constituição Federal, tais como o IPVA e o IGF. 

III. De acordo com o vigente regime constitucional, a União, 
mediante lei especial, pode conceder isenção de tributos federais, 
estaduais e municipais. 

IV. O art.148, CF, não fixa o fato gerador do Empréstimo 
Compulsório, estabelecendo apenas as situações em que o 
tributo poderá ser instituído por lei complementar. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está correta. 

 
21. Assinale a única afirmação correta: 

a) O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos, de competência dos 
Estados membros da Federação, tem como fato gerador a 
transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, 
por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil. 

b) A base de cálculo do Imposto sobre a Exportação, quando a 
alíquota seja ad valorem, é o preço normal que o produto, ou seu 
similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em 
condições de livre concorrência. 

c) O Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza tem 
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou 
jurídica de renda, entendida esta apenas como o produto do 
trabalho, assalariado ou autônomo. 

d) O Poder Executivo pode, conforme ditame constitucional, nas 
condições e limites fixados em lei, alterar as alíquotas ou as 
bases de calculo do Imposto sobre a Importação, a fim de ajustá-
lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. 

 
 
 
 
 

22. Assinale a única afirmação correta: 

a) A base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza é o montante, real ou arbitrado da renda ou 
dos proventos tributáveis, excluída a possibilidade de eleição do 
lucro presumido como base de cálculo do imposto. 

b) O artigo 5°, CF, abarca um conjunto de princípios e regras sem 
qualquer repercussão no direito tributário, visto tratar dos Direitos 
e Garantias Individuais e Coletivos, matéria irrelevante no citado 
ramo jurídico. 

c) Em relação ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS), está correto afirmar que o mesmo está regulado nos artigos 
71 a 73 do CTN, e regulamentado pela Lei Complementar nº 116, 
de 31 de julho de 2003. 

d) As obrigações acessórias são encargos administrativos, impostos 
por lei ao sujeito passivo da obrigação tributária, mas podendo 
também serem fixadas por normas complementares, tais como 
Instrução Normativa, Circulares ou Portarias, conforme doutrina e 
jurisprudências dominantes. 

    
23. Após a leitura do enunciado a seguir, identifique a única afirmação 

correta: 

O princípio da progressividade é hoje aplicável a vários impostos 
previstos na Constituição Federal, sejam de competência da União, 
Estados ou Municípios. Com base nessa assertiva, podemos afirmar 
que: 

I. Em relação ao IPVA, trata-se de um imposto progressivo, eis que 
possui diferentes alíquotas, as quais incidem sobre ônibus e 
microônibus (1%), aeronaves (1,5%), motocicletas e similares 
(2%) e quaisquer outros veículos automotores não incluídos nos 
incisos anteriores (2,5%). 

II. O IPI é um imposto proporcional, não progressivo, eis que suas 
diferentes alíquotas incidem sobre grupos de produtos, 
independente do valor das operações realizadas. 

III. O ITCD possui hoje, em alguns Estados brasileiros (MG, SC, BA, 
CE), características de progressividade, visto consagrar uma 
tabela com diferentes alíquotas as quais variam de acordo com o 
valor dos bens ou direitos doados ou transmitidos. 

IV. A Constituição Federal, após a Emenda 29/2000, consagrou 
apenas a progressividade no tempo para o IPTU, seguindo a 
orientação anterior do STF quanto a esta matéria. 

A sequência correta é:  

a) Apenas a assertiva II está correta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

  
24. Após a leitura das afirmações a seguir, assinale a alternativa correta: 

I. Conforme o Código Tributário estadual, em seu art.48, o ICMS 
será pago na forma e no prazo fixado pelo Poder Executivo, 
podendo porém este  determinar que o imposto seja pago em 
local diferente daquele onde ocorrer o fato gerador, ressalvado o 
direito do Município à participação do imposto. 

II. É imune aos impostos a instituição de educação sem fins 
lucrativos, que não distribua qualquer parcela de seu patrimônio 
ou de suas rendas, a qualquer título, aplique integralmente, no 
País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 
institucionais e mantenha escrituração de suas receitas e 
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 
assegurar sua exatidão. 

III. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à, entre outros quesitos, 
segurança, disciplina da produção e do mercado e ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

IV. Os Municípios recebem 80% (oitenta por cento) da receita do 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural arrecadada em seu 
território, mas podem reter toda a receita se firmarem convênio 
com a União com o intuito de fiscalizar e cobrar referido imposto. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
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25. Assinale a única afirmação correta: 

a) O imposto sobre produtos industrializados tem como fato gerador, 
conforme dispõe o CTN, tão somente o seu desembaraço 
aduaneiro, quando de procedência estrangeira e a sua saída dos 
estabelecimentos importador, industrial ou comerciante. 

b) O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade 
predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade 
ou o domínio útil de bem imóvel por natureza, como definido na 
lei tributária, localizado na zona urbana do Município. 

c) A taxa, conforme determinação do Código Tributário Nacional, 
não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que 
correspondam a impostos, mas pode ser calculada em função do 
capital das empresas. 

d) Contribuinte do imposto sobre a importação de produtos 
estrangeiros é o importador ou quem a lei a ele equiparar, bem 
como o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. 

 
26. A expressão “outros documentos de dívida” utilizada na Lei 

9.492/1997, segundo a doutrina majoritária, engloba: 

a) Todo e qualquer documento de dívida, de cunho pecuniário, que 
contenha os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. 

b) Apenas os títulos executivos judiciais e extrajudiciais, assim 
definidos no Código de Processo Civil. 

c) Todo e qualquer documento de dívida, de cunho pecuniário. 
d) Apenas os títulos executivos extrajudiciais, assim definidos no 

Código de Processo Civil. 
 
27. Quanto aos efeitos do protesto, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Fixação da mora do devedor. 
b) Assegurar o direito de regresso contra os coobrigados 

cambiários. 
c) Interrupção do prazo prescricional. 
d) Fixação do termo legal da concordata. 

 
28. Assinale a alternativa correta: 

a) O Tabelião de Protesto expedirá as certidões solicitadas dentro 
de cinco dias úteis, no máximo, que abrangerão o período mínimo 
dos cinco anos anteriores, contados da data do pedido, salvo 
quando se referir a protesto específico. 

b) O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro 
motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, 
será efetivado por determinação judicial, independentemente do 
pagamento dos emolumentos devidos ao Tabelião. 

c) O cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião 
titular ou por seus Substitutos. 

d) A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço de 
protestos poderá ser efetuada a requerimento do interessado, sob 
responsabilidade deste. 

 
29. O registro do protesto e seu instrumento deverão conter, EXCETO: 

a) A aquiescência do portador ao aceite por honra. 
b) Data e número de protocolização, bem como o nome do 

apresentante e endereço. 
c) A indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles 

honradas. 
d) Certidão das intimações feitas, independentemente das respostas 

eventualmente oferecidas. 
 
30. De acordo com a lei 8.935/1994, é correto afirmar que são direitos do 

notário e registrador: 

a) Exercer opção, nos casos de desmembramento ou 
desdobramento de sua serventia, bem como organizar 
associações ou sindicatos de classe e deles participar. 

b) Observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu 
ofício. 

c) Fiscalizar o recolhimento dos tributos incidentes sobre os atos 
que praticarem. 

d) Atender às partes com urbanidade e presteza. 
 
31. São penas a que estão sujeitos os notários e registradores, pelas 

infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, 
EXCETO: 

a) Repreensão. 
b) Suspensão por noventa dias, prorrogável por mais sessenta. 
c) Multa. 
d) Perda da delegação. 

 
 
 
 

32. Acerca da responsabilidade dos notários e registradores, é correto 
afirmar que: 

a) Responderão civilmente pelos danos causados por seus 
prepostos, por dolo ou culpa, assegurado o direito de regresso no 
caso de dolo. 

b) Será sempre objetiva. 
c) A responsabilidade criminal dos notários e oficiais de registro é 

fundada na teoria do risco integral. 
d) A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no 

que couber, a legislação aos crimes contra a administração 
pública. 

 

33. Quanto à publicidade dos atos notariais e de registro, assinale a 
alternativa correta: 

a) É irrestrita. 
b) Nas certidões de registro civil serão prestadas informações 

acerca da natureza da filiação, mediante ordem judicial, por 
requerimento da pessoa a que se refere o registro ou daquele que 
comprove legítimo interesse. 

c) Terá sempre efeito constitutivo. 
d) Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar 

ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. 
 

34. Acerca do aforismo tempus regit actum, assinale a alternativa correta: 

a) É decorrência, no registro de imóveis, do princípio da inscrição, 
implicando que, em regra, as exigências a serem analisadas em 
certo título deverão ser aquelas do momento do registro e não as 
que vigoravam quando do momento da lavratura do título 
apresentado ao registro. 

b) Somente se aplica aos títulos extrajudiciais. 
c) Não é decorrência, no registro de imóveis, do princípio da 

disponibilidade, implicando que, em regra, as exigências a serem 
analisadas em certo título deverão ser aquelas do momento da 
feitura do título. 

d) Não comporta exceções. 
 

35. Sobre o procedimento de suscitação de dúvida no registro de 
imóveis, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Da sentença, poderão interpor apelação, com os efeitos 
devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público, o 
oficial e o terceiro prejudicado. 

b) Se não forem requeridas diligências, o juiz proferirá decisão no 
prazo de quinze dias, com base nos elementos constantes dos 
autos. 

c) Se o interessado não impugnar a dúvida no prazo legal de 15 
dias, será ela, ainda assim, julgada por sentença. 

d) Se for a dúvida julgada procedente, os documentos serão 
restituídos à parte, independentemente de translado, dando-se 
ciência da decisão ao oficial, para que a consigne no Protocolo e 
cancele a prenotação. 

 

36. Quanto à retificação administrativa no registro de imóveis, assinale a 
alternativa correta: 

a) A notificação será dirigida ao endereço do confrontante constante 
do Registro de Imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel 
contíguo ou àquele fornecido pelo requerente; não sendo 
encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e não 
sabido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da 
diligência, promovendo-se a notificação judicial do confrontante, 
mediante edital. 

b) A retificação na qual conste pedido que implique aumento de área 
superior a cinquenta porcento, deverá, necessariamente, se dar 
por meio judicial. 

c) Não se presumirá a anuência do confrontante que deixar de 
apresentar impugnação no prazo da notificação. 

d) Não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, o título 
anterior à retificação poderá ser levado a registro desde que 
requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em 
conformidade com a nova descrição. 

 

37. Assinale a alternativa correta: 

a) A reprodução de descrição de linha divisória de imóvel 
confrontante que já tenha sido objeto de retificação somente 
poderá ser objeto de registro por requerimento do interessado. 

b) Nos procedimentos de regularização fundiária de interesse social, 
os efeitos da prenotação cessarão decorridos sessenta dias de 
seu lançamento no protocolo. 

c) O registro do penhor rural depende do consentimento do credor 
hipotecário.  

d) No processo, de dúvida, sempre serão devidas custas, a serem 
pagas pelo sucumbente, quando a dúvida for julgada.  
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38. A respeito do procedimento de registro, assinale a alternativa correta, 
de acordo com a Lei 6.015/73: 

a) Apresentado título de segunda hipoteca, sem referência expressa 
à existência de outra anterior, o oficial, depois de prenotá-lo, 
aguardará durante 30 (trinta) dias que os interessados na primeira 
promovam a inscrição. Esgotado esse prazo, que correrá da data 
da prenotação, sem que seja apresentado o título anterior, o 
segundo será inscrito e obterá preferência sobre aquele. 

b) Em caso de permuta, e pertencendo os imóveis à mesma 
circunscrição, serão feitos os registros nas matrículas 
correspondentes, sob um único número de ordem no protocolo. 

c) O registro será feito pela simples exibição do título, podendo ser 
necessária a apresentação de extratos, nos casos previstos em 
lei. 

d) Quando forem levadas a registro, no mesmo dia, duas escrituras 
públicas, lavradas na mesma data, a prioridade do registro será 
daquela prenotada no protocolo sob o número de ordem mais 
baixo. 

 
39. Acerca da qualificação registral, é correto afirmar que: 

a) Nas escrituras, lavradas em decorrência de autorização judicial, 
serão dispensadas as referências à matrícula ou ao registro 
anterior, seu número e cartório. 

b) Todos os títulos, inclusive os judiciais, deverão ser qualificados, 
sendo passíveis de devolução. 

c) Os títulos públicos ou judiciais perfectibilizados quando de sua 
lavratura ou expedição deverão ser analisados com base nos 
requisitos legais vigentes à época daquelas. 

d) Consideram-se regulares, para efeito de matrícula, os títulos 
judiciais nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a 
que consta do registro anterior. 

 
40. O cancelamento do registro será feito, de acordo com a Lei de 

Registros Públicos, EXCETO: 

a) A requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de 
conclusão de processo administrativo que declarou, na forma da 
lei, a rescisão do título de domínio ou de concessão de direito real 
de uso de imóvel rural, expedido para fins de regularização 
fundiária, e a reversão do imóvel ao patrimônio público. 

b) A requerimento unânime das partes que tenham participado do 
ato registrado, se capazes, com as firmas reconhecidas por 
tabelião. 

c) Por ofício do Juiz Corregedor Permanente, exarado em 
procedimento administrativo, no qual houve garantia do 
contraditório e ampla defesa. 

d) A requerimento do interessado, instruído com documento hábil. 
 
41. Quanto ao registro do nascimento, assinale a alternativa correta: 

a) Estão entre os requisitos para o registro de nascimento o sexo do 
registrando, o número da declaração de nascido vivo, a cor, o 
nome e o prenome atribuídos à criança. 

b) Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis 
de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se 
conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito 
o caso, mediante a cobrança dos emolumentos devidos, à 
decisão do Juiz competente. 

c) Os índios, enquanto não integrados, não estão sujeitos a 
inscrição do nascimento, que deverá ser feito em livro próprio do 
órgão federal de assistência aos índios. 

d) Quando o oficial tiver motivo para duvidar da declaração, poderá 
ir à casa do recém-nascido verificar a sua existência, ou exigir a 
atestação do médico ou parteira que tiver assistido o parto, ou o 
testemunho de duas pessoas que não forem os pais e tiverem 
visto o recém-nascido. 

 
42. Assinale a alternativa correta: 

a) A dissolução e a anulação do casamento e o restabelecimento da 
sociedade conjugal serão averbadas nos assentos de nascimento 
dos cônjuges. 

b) A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver 
manifestado a vontade de ser incinerado por instrumento público 
ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver 
sido firmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista e 
depois de autorizada pela autoridade judiciária. 

c) Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado 
será remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o 
cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-
á. 

d) As interdições e emancipações deverão ser registradas no Ofício 
do Registro Civil do 1º Subdistrito da Capital do Estado. 

 
 

43. Acerca da alteração de nome, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com homem 
solteiro, desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo 
motivo ponderável, poderá requerer ao juiz competente que, no 
registro de nascimento, seja averbado o patronímico de seu 
companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, de família, 
desde que haja impedimento legal para o casamento, decorrente 
do estado civil de qualquer das partes ou de ambas. 

b) O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma 
da lei, poderá requerer ao oficial registrador competente que, no 
registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu 
padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa 
concordância destes, ainda que se verifique prejuízo de seus 
apelidos de família. 

c) O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade 
civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o 
nome, desde que não prejudique os apelidos de família, 
averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.  

d) Quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada 
coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração 
de crime, o juiz competente determinará que haja a averbação no 
registro de origem de menção da existência de sentença 
concessiva da alteração, sem a averbação do nome alterado, que 
somente poderá ser procedida mediante determinação posterior, 
que levará em consideração a cessação da coação ou ameaça 
que deu causa à alteração.  

 
44. Com relação à capacidade para a prática de atos notariais, é correto 

afirmar: 

a) Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos deverão ser 
assistidos para realização de testamento. 

b) A eficácia da escritura de emancipação se revela no momento de 
sua lavratura. 

c) A presença de apenas um dos pais para a feitura de instrumento 
de emancipação voluntária do filho, maior de 16 anos e menor de 
18 anos, não é entendida pela doutrina majoritária como 
inviabilizadora da realização desta, no caso de estar o outro 
genitor em local incerto e, desde que aquele que acompanha o 
menor, assim o declare. 

d) Os menores podem ser representados ou assistidos por seus pais 
ainda que o tabelião verifique a existência de interesses 
conflitantes. 

 
45. Acerca do Tabelionato de Notas, assinale a alternativa correta: 

a) O pacto antenupcial poderá ser realizado tanto por instrumento 
público quanto por instrumento particular, com firma reconhecida. 

b) Na lavratura de testamento público compete ao tabelião avaliar a 
capacidade civil do testador maior de 80 anos. 

c) A referência ao cumprimento de todas as exigências legais e 
fiscais inerentes à legitimidade do ato poderá ser dispensada, a 
critério do tabelião. 

d) O reconhecimento de firma, via de regra, pode se dar por abono 
de pessoa conhecida do tabelião. 

 
46. Com relação ao registro de títulos e documentos, assinale a 

alternativa correta: 

a) O oficial poderá proceder ao registro de título e documento que 
não se revistam das formalidades legais, sob responsabilidade do 
apresentante. 

b) Sem prejuízo da numeração individual de cada documento, se a 
mesma pessoa apresentar simultaneamente diversos 
documentos de idêntica natureza, para lançamentos da mesma 
espécie, serão eles lançados no protocolo englobadamente. 

c) Os atos expedidos para cumprimento de decisões 
administrativas, pelas quais for determinada a entrega, pelas 
alfândegas e mesas de renda, de bens e mercadorias 
procedentes do exterior, estão sujeitos a registro no registro de 
títulos e documentos para surtir efeitos em relação a terceiros. 

d) O registro integral dos documentos consistirá na trasladação dos 
mesmos, com a mesma ortografia e pontuação, com referência às 
entrelinhas ou quaisquer acréscimos, alterações, defeitos ou 
vícios que tiver o original apresentado, e, bem assim, com 
menção precisa aos seus característicos exteriores e às 
formalidades legais, podendo a transcrição de quaisquer 
documentos, quando levados a registro, ser feita na mesma 
disposição gráfica em que estiverem escritos, se o interessado 
assim o desejar. 
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47. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) No procedimento de cancelamento no registro de títulos e 
documentos, quando não for suficiente o espaço da coluna das 
averbações, será feito novo registro, com referências recíprocas, 
na coluna própria. 

b) No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição do 
contrato de parceria agrícola ou pecuária.  

c) As procurações deverão trazer reconhecidas as firmas dos 
outorgantes. 

d) O oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a 
notificar do registro ou da averbação os demais interessados que 
figurarem no título, documento, o papel apresentado, e a 
quaisquer terceiros que lhes sejam indicados, podendo requisitar 
dos oficiais de registro em outros Municípios, as notificações 
necessárias. Por esse processo, também, poderão ser feitos 
avisos, denúncias e notificações, ainda quando for exigida a 
intervenção judicial. 

 
48. Segundo a doutrina: 

a) Mesmo os documentos advindos de países que adotam a língua 
portuguesa devem ser traduzidos para que seja viável seu 
registro no registro de Títulos e Documentos. 

b) Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, 
ainda que não adotados os caracteres comuns, poderão ser 
registrados no original, para o efeito da sua conservação ou 
perpetuidade, uma vez que os meios de expedição de certidões 
atualmente disponíveis viabilizam a perfeita reprodução do 
original. 

c) Todos os documentos estrangeiros deverão, para produzirem 
efeitos legais no País e para valerem contra terceiros, ser vertidos 
em vernáculo e registrada a tradução. 

d) O comando legal que determina que se tiver o oficial suspeita de 
falsificação, poderá este sobrestar no registro, depois de 
protocolado o documento, até notificar o apresentante dessa 
circunstância; sendo feito o registro no caso de insistência do 
apresentante, com essa nota, podendo o oficial, entretanto, 
submeter a dúvida ao Juiz competente, ou notificar o signatário 
para assistir ao registro, mencionando também as alegações pelo 
último aduzidas, deve ser inteiramente observado pelo 
registrador. 

 
49. Sobre o registro de uma fundação, assinale a alternativa correta: 

a) A fundação só adquire personalidade jurídica com o devido 
registro no Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

b) A aquisição da personalidade jurídica da fundação se dá no ato 
da lavratura da competente escritura pública ou do testamento 
que a institui. 

c) No registro da fundação deverá constar o nome dos instituidores, 
com indicação de nacionalidade, estado civil e profissão de cada 
um e a autorização do representante do Ministério Público. 

d) Por se tratar de uma universalidade jurídica, a fundação, ainda 
que registrada, não adquire personalidade jurídica. 

 
50. Quanto ao registro civil das pessoas jurídicas, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) No Registro Civil das Pessoas Jurídicas também serão 
registrados os atos constitutivos e os estatutos dos partidos 
políticos. 

b) O Livro B servirá para a matrícula das oficinas impressoras, 
jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e agências de 
notícias, com 150 folhas. 

c) O Livro A servirá para a inscrição dos contratos, dos atos 
constitutivos, do estatuto ou compromissos das sociedades civis, 
religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, bem como o das 
fundações e das associações de utilidade pública, bem como das 
sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas nas leis 
comerciais, salvo as anônimas, contendo 300 folhas. 

d) O Livro D - indicador pessoal, poderá ser substituído pelo sistema 
de fichas, a critério e sob a responsabilidade do oficial, o qual é 
obrigado a fornecer, com presteza, as certidões pedidas pelos 
nomes das partes que figurarem, por qualquer modo, nos livros 
de registros. 

 
51. Assinale a alternativa correta:  

a) Constituem ato ilícito a deterioração ou destruição da coisa 
alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente. 

b) O bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, 
constitui-se pelo registro de seu título no Registro de Imóveis.  

c) É anulável a renúncia à decadência fixada em lei. 
d) Não corre a prescrição contra os relativamente incapazes. 

 
 

52. Assinale a alternativa correta:  

a) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso somente de acordo 
com a analogia. 

b) Segundo a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a lei 
começa a vigorar em todo o país 60 (sessenta) dias depois de 
oficialmente publicada.  

c) Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que 
outra a modifique ou revogue.  

d) O casamento de estrangeiro não poderá celebrar-se perante 
autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os 
nubentes. 

 
53. Assinale a alternativa correta:  

a) Cessará, para os menores, a incapacidade pela colação de grau 
em curso de ensino superior. 

b) Não serão registrados em registro público a emancipação por 
outorga dos pais ou por sentença do juiz. 

c) São pessoas jurídicas de direito privado: a União, Estados e 
Municípios. 

d) São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os 
exercer: os excepcionais, com desenvolvimento mental completo. 

 
54. Assinale a alternativa correta: 

a) São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da 
mesma espécie, qualidade e quantidade. 

b) São bens móveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural 
ou artificialmente. 

c) É nulo o negócio concluído pelo representante em conflito de 
interesse com o representado, se tal fato era ou devia ser do 
conhecimento de quem com aquele tratou. 

d) Ocorre estado de perigo quando uma pessoa, sob premente 
necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação 
manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. 

 
55. Assinale a alternativa correta:  

a) Os impedimentos podem ser opostos, até o momento da 
conclusão do processo de habilitação, por qualquer pessoa 
capaz. 

b) Casamento putativo produz efeito perante o cônjuge que se 
encontrava de boa fé. 

c) O regime de bens na união estável é o da comunhão parcial, 
todavia este regime tem que ser estipulado através de contrato 
escrito. 

d) O casamento nunca poderá ser realizado sem a presença da 
autoridade competente para presidir o ato. 

 
56. Assinale a alternativa correta: 

a) Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos 
havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha 
prévia autorização do marido. 

b) Parentesco por afinidade na linha reta extingue-se pela 
dissolução do casamento. 

c) Tanto a suspensão quanto a destituição do poder familiar podem 
ser perante apenas um filho. 

d) É nulo o casamento do viúvo ou viúva que tiver filho do cônjuge 
falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der 
partilha aos herdeiros. 

 
57. Assinale a alternativa correta: 

a) Somente nas dívidas garantidas por penhor, o bem dado em 
garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da 
obrigação. 

b) É de má fé a posse, se o possuidor ignorar o vício, ou o obstáculo 
que impede a aquisição da coisa. 

c) Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu 
da coisa e pelo dano que lhe causou.  

d) O proprietário não pode ser privado da coisa, mesmo nos casos 
de desapropriação.  

 
58. Assinale a alternativa correta:  

a) A renúncia da herança deve ser feita através de instrumento 
particular.  

b) Desde o ajuizamento da ação de inventário até a homologação da 
partilha, a administração da herança será exercida pelo 
inventariante.  

c) Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à 
sucessão de seus ascendentes.  

d) Qualquer pessoa pode dispor, por testamento, da totalidade de 
seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte. 
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59. Assinale a alternativa correta: 

a) Nas obrigações de dar coisa incerta, antes da escolha da coisa, 
poderá o devedor alegar a perda ou a deterioração da mesma, 
ainda que por força maior ou caso fortuito.  

b) Comodato é um empréstimo gratuito de coisas fungíveis. Perfaz-
se com a tradição do objeto. 

c) Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, 
culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em 
mora.  

d) A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a 
outro, não importa em adiantamento do que lhes cabe por 
herança.  

 
60. Assinale a alternativa correta:  

a) Os notários de registro não responderão pelos danos que seus 
prepostos causem a terceiros, na prática dos atos próprios da 
serventia. 

b) Nos condomínios edilícios, o condômino que não pagar a sua 
contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados 
ou, não sendo previstos, os de 0,5 por cento ao mês e multa de 
até um por cento sobre o débito. 

c) O contrato preliminar não deverá ser levado ao registro 
competente. 

d) É nulo o negócio jurídico quando for preterida alguma solenidade 
que a lei considere essencial para a sua validade.  

 
61. Sobre o cheque (Lei 7.357/1985) é correto afirmar:  

a) O prazo de apresentação do cheque ao banco é de trinta dias 
para o cheque de praças distintas e de sessenta dias para os 
cheques da mesma praça. 

b) O prazo prescricional da ação de execução fundada em cheque é 
de três anos a contar da data de sua emissão. 

c) O cheque é ordem de pagamento onde o sacado é sempre banco 
ou instituição a banco equiparada. 

d) O endossante, salvo estipulação em contrário, não garante o 
pagamento do cheque. 

 
62. De acordo com a Lei de Falências (Lei 11.101/2005) é correto 

afirmar:  

a) Na falência as obrigações a título gratuito são exigíveis do 
devedor. 

b) É vedado ao cotista ou acionista do devedor requerer a falência 
do empresário. 

c) Pode ser decretada a falência do devedor que sem relevante 
razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida 
materializada em título ou títulos executivos ou sem eficácia 
executiva e protestados cuja soma ultrapasse o valor equivalente 
a trinta salários-mínimos na data do pedido de falência. 

d) A falência do devedor empresário pode ser decretada quando 
executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e 
não nomeia bens suficientes à penhora dentro do prazo legal, 
estando o pedido de falência instruído com a certidão expedida 
pelo juízo em que se processa a execução. 

 
63. Assinale a alternativa correta, segundo o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078/1990): 

a) 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 da aquisição do produto ou do serviço. 

b) A pessoa jurídica do fornecedor poderá ser desconsiderada 
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo 
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 

c) A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais pela 
reparação de danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação de serviços independe da existência de 
culpa. 

d) O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a 
contar da sua assinatura ou do recebimento do produto ou 
serviço, ocorrendo a contratação dentro ou fora do 
estabelecimento comercial do fornecedor. 

 

64. Analisando as assertivas abaixo sobre Sociedades Limitadas assinale 
a alternativa INCORRETA: 

a) O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade 
limitada pelas normas da sociedade anônima. 

b) A Assembleia será obrigatória nas sociedades limitadas com onze 
ou mais sócios, sendo dispensada se todos os sócios decidirem, 
por escrito, sobre a matéria a ser deliberada. 

c) A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas 
designadas exclusivamente no contrato social. 

d) O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, 
cabendo uma ou diversas a cada sócio. 

65. É correto afirmar de acordo com a Lei de Propriedade Industrial (Lei 
9.279/1996): 

a) O objeto da patente nunca cai em domínio público. 
b) É assegurado ao titular da marca ou depositante o direito de 

ceder seu registro e licenciar seu uso. 
c) Os programas de computador em si são patenteáveis. 
d) A patente de invenção vigorará pelo prazo de vinte anos contados 

da data de expedição da carta-patente. 
 
66. Analisando as assertivas abaixo sobre duplicatas:  

I. A duplicata é protestável por falta de aceite, de devolução e de 
pagamento. 

II. O portador que não tirar o protesto da duplicata, de forma regular 
e no prazo de trinta dias contados da data de seu vencimento 
perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos 
avalistas. 

III. A duplicata não admite aval. 
IV. A duplicata pode ser emitida em todo contrato de compra e venda 

mercantil entre domiciliados em território nacional ou no exterior. 
 

Assinale a única alternativa correta:  
 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) As assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) As assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
67. Sobre o empresário é correto afirmar: 

a) É obrigatória a outorga conjugal do empresário casado para a 
alienação de bens que integrem o patrimônio da empresa. 

b) É também considerado empresário quem exerce profissão 
intelectual, com ou sem o concurso de auxiliares ou 
colaboradores. 

c) Faculta-se aos cônjuges contrair sociedade, entre si ou com 
terceiro, desde que não tenham casado sob o regime da 
comunhão parcial. 

d) É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público das 
Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua 
atividade. 

 
68. Analisando as alternativas abaixa sobre a Recuperação Judicial da 

Empresa (Lei 11.101/2005) assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A recuperação judicial também poderá ser requerida pelos 
herdeiros do devedor. 

b) O trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à 
sociedade constituída pelos próprios empregados é um dos meios 
de recuperação judicial. 

c) Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento 
do pedido, exerça regularmente suas atividades por mais de 
quatro anos. 

d) Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes 
na data do pedido, ainda que não vencidos. 

 
69. É correto afirmar sobre o enquadramento de microempresas e 

empresas de pequeno porte, segundo o Estatuto da Microempresa 
(Lei Complementar 123/2006): 

a) Sociedades empresárias que participem do capital de outras 
pessoas jurídicas podem ter o tratamento diferenciado 
dispensado pelo Estatuto da Microempresa, desde que não atinja 
o valor bruto de faturamento anual previsto no citado diploma 
legal. 

b) Sociedades Anônimas podem ser enquadradas como empresas 
de pequeno porte. 

c) Nenhuma sociedade cooperativa poderá ser considerada 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

d) A empresa de cujo capital participe outra pessoa jurídica não 
poderá se beneficiar do tratamento legal diferenciado previsto 
para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
70. Sobre a Sociedade Simples prevista no Código Civil (Lei 

10.406/2002), assinale a alternativa correta: 

a) É nulo o contrato de sociedade que contenha cláusula que exclua 
quaisquer sócios de participar dos lucros ou das perdas. 

b) A sociedade será imediatamente dissolvida pela falta de 
pluralidade de sócios. 

c) Nos trinta dias subsequentes à sua constituição, a sociedade 
deverá requerer a inscrição do contrato social no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede. 

d) No caso de morte de sócio sua quota sempre será liquidada. 
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71. Assinale a alternativa correta: 

a) Quando a lei garante aos litigantes o contraditório e a ampla 
defesa, quer significar que tanto o direito de ação, quanto o direito 
de defesa são manifestações do princípio do direito de ação. 

b) O devido processo legal, como princípio constitucional, significa o 
conjunto de garantias de ordem constitucional, que de um lado 
asseguram às partes o exercício de suas faculdades e poderes 
de natureza processual e, de outro, legitimam a própria função 
jurisdicional. 

c) A igualdade das partes advém da garantia constitucional da qual 
goza todo cidadão que é a igualdade de tratamento de todos 
perante a lei, inclusive de tratamento desigual para os desiguais. 

d) O princípio do Juiz Natural pode ser encontrado na Constituição 
federal no artigo onde expressa que ninguém será processado 
nem sentenciado senão pela autoridade competente ou por juízo 
ou tribunal de exceção. 

 
72. Assinale a alternativa correta: 

a) Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou 
acidente de veículos, será competente somente o foro local do 
fato. 

b) Os atos e termos processuais não dependem de forma 
determinada senão quando a lei expressamente a exigir, 
reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, Ihe 
preencham a finalidade essencial. 

c) Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou 
acidente de veículos, será competente somente o foro do 
domicílio do autor. 

d) Os atos e termos processuais dependem de forma determinada, 
reputando-se inválidos os realizados de outro modo, mesmo que 
preencham a finalidade essencial, de modo à garantia processual. 
 

73. Extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando: 

I. Quando o juiz indeferir a petição inicial. 
II. Quando ficar parado durante mais seis (seis) meses por 

negligência das partes. 
III. Quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, 

o autor abandonar a causa por mais de 15 (trinta) dias. 
IV. Quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência 

ou de coisa julgada. 
V. Quando ocorrer confusão entre autor e réu. 

 

a) I, III e IV estão corretas. 
b) I, IV e V estão corretas. 
c) II, III e IV estão corretas. 
d) IV e V estão incorretas. 

 
74. Assinale a alternativa correta: 

a) Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao 
inventário judicial e se todos forem capazes e concordes, poderá 
fazer-se o inventário e a partilha por escritura pública, a qual 
constituirá título hábil para o registro imobiliário. 

b) O processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 90 
(noventa) dias a contar da abertura da sucessão, ultimando-se 
nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar tais 
prazos, de ofício ou a requerimento de parte. 

c) O processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 30 
(trinta) dias a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 
12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar tais 
prazos, de ofício ou a requerimento de parte. 

d) O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes 
interessadas estiverem assistidas por advogado comum, cuja 
qualificação e assinatura constarão do ato notarial. 

 
75. Assinale a alternativa correta: 

a) No arrolamento, serão conhecidas ou apreciadas questões 
relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas 
judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 
propriedade dos bens do espólio. 

b) Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou 
adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes 
aos bens por ele abrangidos, só serão expedidos e entregues às 
partes após a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do 
pagamento de todos os tributos. 

c) Desaparecendo alguém do seu domicílio sem deixar 
representante a quem caiba administrar-lhe os bens, ou deixando 
mandatário que não queira ou não possa continuar a exercer o 
mandato, declarar-se-á a sua morte presumida. 

d) A existência de credores do espólio impedirá a homologação da 
partilha ou da adjudicação, mesmo se forem reservados bens 
suficientes para o pagamento da dívida. 

 

76. É certo afirmar: 

I. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de 
considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os 
efeitos penais da sentença condenatória. 

II. A fixação do instante em que o crime ocorre não é importante 
para fins de aplicação da lei penal, pois importante é o seu 
resultado. 

III. Leis penais em brando são assim chamadas as leis que não 
possuem definição integral, necessitando ser completadas por 
outras leis, decretos ou portarias. Costuma ser divididas em 
homogenias e heterogêneas. 

IV. O Código Penal acolhe de forma absoluta o princípio da 
territorialidade, de forma pelo qual a lei penal brasileira é aplicada 
em nosso território, independentemente da nacionalidade do 
autor e da vítima do delito. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições I e III estão corretas. 
b) Somente as proposições II e III estão corretas. 
c) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições II e IV estão corretas. 

 
77. É certo afirmar: 

I. Diante do nexo de causalidade, no direito penal, admite-se a 
culpa presumida ou a responsabilidade objetiva. 

II. Nos crimes cometidos por omissão, a causalidade não é jurídica, 
mas fática, consistente em não haver o omitente atuado, como 
devia e podia atuar, para impedir o resultado. 

III. Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas 
de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de 
real. 

IV. A superveniência de causa relativamente independente exclui a 
imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos 
anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 

 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 
 

a) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições I e III estão corretas. 
c) Somente as proposições I e II estão corretas. 
d) Somente as proposições III e IV estão corretas. 

 
78. É certo afirmar: 

I. Declarada a inimputabilidade, o agente não é condenado: é 
absolvido, mas fica sujeito a medida de segurança. 

II. Imputabilidade é a incapacidade de a pessoa entender que o fato 
é ilícito e de agir de acordo com esse entendimento. 

III. Somente a pessoa natural pode ser responsabilizada penalmente. 
IV. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas 

a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, podendo a 
pena ser diminuída se a sua participação for de menor 
importância. 

 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 
 

a) Somente as proposições II e III estão corretas. 
b) Somente as proposições I e III estão corretas. 
c) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

 
79. É certo afirmar: 

I. Não há participação sem a adesão subjetiva de um na conduta do 
outro. 

II. São exemplos de penas restritivas de direitos: prestação 
pecuniária, perda de bens e valores, serviços forçados, interdição 
temporária de direitos e limitação de fim de semana. 

III. O processo penal rege-se através do princípio publicístico, diante 
do inafastável interesse estatal em manter a paz pública e do 
dever de prestar jurisdição, razão através da qual a ação penal 
pública é a regra. 

IV. Mesmo que se tratando de crime de ação pública, a transação 
entre as partes, ainda que anterior ao recebimento da denúncia, 
impede a instauração da ação penal. 

 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 
 

a) Somente as proposições II e III estão corretas. 
b) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições I e III estão corretas. 
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80. É certo afirmar: 

I. O crime de furto classifica-se como crime comum quanto ao 
sujeito, doloso, de forma livre, comissivo, de dano, material e 
instantâneo.  

II. O prazo decadencial do direito de queixa começa a contar da 
data da consumação do delito.  

III. A competência para julgar o crime de latrocínio é do juiz singular 
através do procedimento sumário.  

IV. O roubo distingue-se do furto qualificado porquanto nele a 
violação é praticada contra pessoa, enquanto no furto qualificado 
ela é empregada contra a coisa. 

 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 
 

a) Somente as proposições I e III estão corretas. 
b) Somente as proposições II e III estão corretas. 
c) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições II e IV estão corretas. 

 
81. É certo afirmar: 

I. O crime de adultério apresenta concurso necessário, porquanto 
só pode ser cometido por duas pessoas (de sexo opostos), ainda 
que uma delas aja sem conhecimento, ou seja, penalmente 
irresponsável.  

II. A embriaguez do agente afasta o dolo de dano, desde que não 
seja preordenada. 

III. O particular não pode ser co-autor ou partícipe do crime de 
inserção de dados falsos em sistema de informações, por ser um 
crime tipicamente funcional. 

IV. Emitir cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do 
sacado, ou lhe frustrar o pagamento, constitui-se em estelionato. 

 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 
 

a) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições II e III estão corretas. 
c) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições I e III estão corretas. 

 
82. É certo afirmar: 

I. O crime de violação de direito autoral é delito permanente nas 
formas de exposição, ocultação e depósito. 

II. São estabelecimentos penais previstos na LEP: penitenciária; 
casa do albergado; presídio; cadeia pública, prisão agrícola e 
prisão industrial. 

III. Diante da urgência o mandado de prisão pode ser expedido por 
qualquer autoridade judicial, mesmo que incompetente. 

IV. É dominante o entendimento de que não existe peculato de uso 
de coisa fungível. 

 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 
 

a) Somente as proposições I e III estão corretas. 
b) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições II e III estão corretas. 
d) Somente as proposições II e IV estão corretas. 

 
83. É certo afirmar: 

I. A LEP prevê que o trabalho é obrigatório, tanto para o preso 
definitivo quanto para o provisório. 

II. O infrator quando menor de vinte e um anos e maior de dezoito, 
em virtude de sua idade, não possui capacidade plena para a 
prática de atos processuais, razão através da qual é obrigatória a 
nomeação de “curador”, que lhe “assista” em todo transcurso do 
processo e, de alguns atos realizados no inquérito policial, tal 
como o seu interrogatório. 

III. A denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa 
para o exercício da ação penal. 

IV. No caso de perseguição, o executor poderá efetuar a prisão no 
local onde alcançar o capturando, podendo assim, invadir uma 
jurisdição diversa da sua, e, após, capturado, apresentá-lo a 
autoridade do local em que ocorreu o crime. 

 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 
 

a) Somente as proposições II e III estão corretas. 
b) Somente as proposições III e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições I e II estão corretas. 
d) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 

84. É certo afirmar: 

I. Tratando-se de juizado especial criminal é possível que os atos 
processuais se realizem em horário noturno e em qualquer dia da 
semana. 

II. No procedimento ordinário é possível ser o réu absolvido 
sumariamente. 

III. Recebida a denúncia ou queixa no procedimento ordinário, 
deverá o juiz determinar a citação do réu para que em dia e hora 
compareça em juízo para ser interrogado. 

IV. O procedimento será sumário quando tiver por objeto crime cuja 
sanção máxima cominada seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos 
de pena privativa de liberdade. 

 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 
 

a) Somente as proposições II e III estão corretas. 
b) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições I e II estão corretas. 
d) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

 
85. É certo afirmar: 

I. Os crimes falimentares além de previstos no Código Penal estão 
previstos na legislação especial. 

II. Conforme prevê a Lei 9.099/95, a autoridade policial ao tomar 
conhecimento da ocorrência de um delito lavrará Termo 
Circunstanciado e encaminhará imediatamente ao Juizado, com o 
autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos 
exames periciais necessários, não havendo, portando, 
indiciamento. 

III. O procedimento especial dos crimes de responsabilidade dos 
funcionários públicos, de que trata o Código de Processo Penal, é 
voltado apenas aos crimes funcionais afiançáveis. 

IV. Os crimes cometidos na recuperação extrajudicial assim não 
podem ser considerados, pois na verdade são contravenções 
penais. 

 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 
 

a) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições II e III estão corretas. 
d) Somente as proposições I e II estão corretas. 

 
86. Assinale a alternativa correta de acordo com Código de Divisão e 

Organização Judiciárias do Estado do Maranhão: 

a) Somente pelo voto de 1/3 (um terço) de seus membros poderá o 
Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
do Poder Público. 

b) Compete ao Poder Judiciário do Estado a apreciação de qualquer 
lesão ou ameaça a direito, que não esteja sujeita à competência 
de outro órgão jurisdicional.  

c) Somente pelo voto da metade de seus membros poderá o 
Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
do Poder Público. 

d) Compete ao Poder Judiciário Estadual a apreciação de qualquer 
lesão ou ameaça a direito, mesmo que esteja sujeita à 
competência de outro órgão jurisdicional. 

 
87. Assinale a alternativa correta de acordo com Código de Divisão e 

Organização Judiciárias do Estado do Maranhão: 

a) O Plenário do TJMA funcionará com a presença, pelo menos, de 
17 (dezessete) Desembargadores, incluindo o Presidente e os 
julgamentos serão tomados por maioria de votos. 

b) Quem tiver exercido quaisquer cargos de direção no TJMA por 04 
(quatro) anos, ou de Presidente e Vice-Presidente, não figurará 
mais entre os elegíveis, sendo facultativa a aceitação do cargo. 

c) O Plenário funcionará com a presença, pelo menos, de 17 
(dezessete) Desembargadores, excluindo o Presidente e os 
julgamentos serão tomados por maioria de votos. 

d) Quem tiver exercido quaisquer cargos de direção no TJMA por 04 
(quatro) anos, ou de Presidente, não figurará mais entre os 
elegíveis, até que se esgotem todos os nomes na ordem de 
antiguidade, sendo obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa 
manifestada e aceita, antes da eleição. 
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88. Assinale a alternativa correta: 

a) Os Tabeliães de Notas do Estado do Maranhão estão autorizados 
a receber, para protesto, a certidão de dívida ativa dos créditos 
tributários e não tributários da Fazenda Pública, desde que 
inscritas de conformidade com o Código Tributário Nacional.  

b) Os Tabeliães de Notas do Estado do Maranhão estão autorizados 
a receber, para Registro, a certidão de dívida ativa dos créditos 
tributários e não tributários da Fazenda Pública, desde que 
inscritas de conformidade com o Código Tributário Nacional. 

c) Os Tabeliães de Protesto do Estado do Maranhão não estão 
autorizados a receber, para protesto, a certidão de dívida ativa 
dos créditos tributários e não tributários da Fazenda Pública, 
inclusive as que inscritas de conformidade com o Código 
Tributário Nacional. 

d) Os Tabeliães de Protesto do Estado do Maranhão estão 
autorizados a receber, para protesto, a certidão de dívida ativa 
dos créditos tributários e não tributários da Fazenda Pública, 
desde que inscritas de conformidade com o Código Tributário 
Nacional. 

 

89. De acordo com Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 
assinale a alternativa correta: 

a) Das decisões do Corregedor-Geral da Justiça, salvo disposição 
em contrário, cabe recurso para o Plenário do Tribunal, no prazo 
de dez dias, contados a partir da data do conhecimento da 
decisão pelo interessado, ou por quem legalmente o represente. 

b) Das decisões do Corregedor-Geral da Justiça, salvo disposição 
em contrário, cabe recurso para o Colégio de Presidentes, no 
prazo de quinze dias, contados a partir da data do conhecimento 
da decisão pelo interessado, ou por quem legalmente o 
represente.  

c) Das decisões do Corregedor-Geral da Justiça, salvo disposição 
em contrário, cabe recurso para o Plenário do Tribunal, no prazo 
de cinco dias, contados a partir da data do conhecimento da 
decisão pelo interessado, ou por quem legalmente o represente.  

d) Das decisões do Corregedor-Geral da Justiça, salvo disposição 
em contrário, cabe recurso para o Plenário do Tribunal, no prazo 
de quinze dias, contados a partir da data do conhecimento da 
decisão pelo interessado, ou por quem legalmente o represente.  

 
90. De acordo com Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 

são atribuições do Corregedor-Geral da Justiça: 

I. Elaborar o regimento interno da Corregedoria e modificá-lo 
quando necessário, sempre com a aprovação de todos os Juízes 
Corregedores.  

II. Realizar correição geral ordinária semestral, pessoalmente ou por 
seus Juízes Corregedores, em, pelo menos, metade das 
Comarcas do Estado. 

III. Aplicar penas disciplinares em serventuários e funcionários da 
Justiça. 

IV. Expedir normas referentes ao estágio probatório dos Juízes de 
Direito não vitalícios. 
 

a) III e IV estão corretas. 
b) II e III estão incorretas. 
c) I, III e IV estão corretas. 
d) II, III e IV estão corretas. 

 
91. De acordo com Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 

assinale a alternativa correta: 

a) Pelos atos praticados em decorrência das funções a eles 
atribuídas, os notários e os registradores têm direito, a título de 
remuneração, aos emolumentos fixados na Lei de Custas do 
Estado e nas leis específicas em vigor, a serem pagos pelo poder 
judiciário após requerimento e prestação de contas. 

b) Serão requisitadas informações ou certidões de atos notariais ou 
de registros quando a prova deve ser produzida pela parte 
interessada, salvo se beneficiário da Justiça Gratuita ou houver 
obstáculo criado pelo próprio serviço ou interesse relevante na 
obtenção da prova em juízo, circunstâncias em que os 
emolumentos devidos serão cotados para pagamento a posteriori. 

c) Pelos atos praticados em decorrência das funções a eles 
atribuídas, os notários e os registradores têm direito, a título de 
remuneração, aos emolumentos fixados na Lei de Custas do 
Estado e nas leis específicas em vigor, a serem pagos pelo 
interessado no ato do requerimento ou no da apresentação do 
título. 

d) Não serão requisitadas informações ou certidões de atos notariais 
ou de registros quando a prova deve ser produzida pela parte 
interessada, mesmo se beneficiário da Justiça Gratuita ou houver 
obstáculo criado pelo próprio serviço ou interesse relevante na 
obtenção da prova em juízo, circunstâncias em que os 
emolumentos devidos serão cotados para pagamento a posteriori. 

92. Assinale a alternativa correta: 

a) Poderão os notários e registradores utilizar folhas no ofício que 
não sejam de fundo totalmente branco, mesmo que impossibilite a 
extração de cópia reprográfica. 

b) O livre ingresso de advogados nas dependências dos serviços 
dependerá de autorização expressa concedida pelos titulares das 
serventias extrajudiciais, sem implicar, no entanto, livre trânsito 
daqueles profissionais em áreas reservadas exclusivamente a 
funcionários. 

c) O livre ingresso de advogados nas dependências dos serviços 
deve ser observado pelos titulares das serventias extrajudiciais, 
sem implicar, no entanto, livre trânsito daqueles profissionais em 
áreas reservadas exclusivamente a funcionários.  

d) Não poderão os notários e registradores utilizar folhas no ofício 
que não sejam de fundo totalmente branco, mesmo que 
possibilite a extração de cópia reprográfica. 

 
93. Assinale a alternativa correta: 

a) As custas devidas ao Estado pelo processamento dos feitos são 
fixadas segundo a natureza do processo e a espécie do recurso, 
e os emolumentos, de acordo com o ato praticado, sendo ambos 
contados e cobrados conforme as tabelas que integram a Lei de 
Regência. 

b) Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do 
pedido, as custas serão isentas para as partes, que deverão 
recolher as diligências já realizadas.  

c) As custas devidas ao TJMA pelo processamento dos feitos são 
fixadas segundo a natureza do processo, a espécie do recurso e 
a capacidade econômica das partes, e os emolumentos, de 
acordo com o ato praticado, sendo ambos contados e cobrados 
conforme as tabelas publicadas anualmente pela Corregedoria 
Geral da Justiça. 

d) Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do 
pedido, as custas serão pagas pelas partes no processo na 
proporção de 70% para parte que desistiu ou reconheceu. 

 
94. Assinale a alternativa correta: 

a) As custas pagas indevidamente ou a maior serão restituídas 
através de processo administrativo, que tramitará perante a 
Diretoria do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento 
do Judiciário (FERJ), ficando o servidor ou serventuário 
responsável passível de pena disciplinar.  

b) As custas pagas indevidamente ou a maior serão restituídas 
através de processo administrativo, que tramitará perante a 
Corregedoria Geral da Justiça, ficando o servidor ou serventuário 
responsável passível de pena disciplinar.  

c) As custas pagas indevidamente ou a maior serão restituídas 
através de processo judicial, que tramitará perante a Diretoria do 
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do 
Judiciário (FERJ), ficando o servidor ou serventuário responsável 
passível de pena disciplinar.  

d) As custas pagas indevidamente ou a maior serão restituídas 
através de processo judicial, que tramitará perante a Corregedoria 
Geral da Justiça, ficando o servidor ou serventuário responsável 
passível de pena disciplinar.  

 
95. Assinale a alternativa correta: 

a) O recolhimento das custas será certificado nos autos, e o dos 
emolumentos cotados no próprio ato e à margem dos traslados, 
certidões, instrumentos ou papéis expedidos, conforme tabela 
respectiva, apondo-se, em ambos os casos, a data do efetivo 
pagamento.   

b) O recolhimento dos emolumentos será certificado nos autos, e as 
custas cotadas no próprio ato e à margem dos traslados, 
certidões, instrumentos ou papéis expedidos, conforme tabela 
respectiva, apondo-se, em ambos os casos, a data do efetivo 
pagamento. 

c) As despesas dos atos judiciais ficarão a cargo da parte, de 
servidor do Poder Judiciário, do representante do Ministério 
Público ou do magistrado que, por qualquer motivo, houver dado 
causa ao adiamento ou à repetição.  

d) As despesas dos atos dos atos adiados ou repetidos ficarão a 
cargo da parte, de servidor do Poder Judiciário, do representante 
do Ministério Público ou do magistrado que, por qualquer motivo, 
houver dado causa ao adiamento ou à repetição.  
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96. Assinale a alternativa correta: 

a) Categoria Funcional é o conjunto de cargos de mesma natureza 
funcional e semelhante quanto ao grau de complexidade e nível 
de responsabilidade. 

b) Grupo Ocupacional é o conjunto de categorias funcionais 
reunidas segundo a correlação e afinidade existentes entre elas 
quanto à natureza do trabalho e/ou grau de conhecimento. 

c) Cargo Público é o conjunto de carreiras agrupadas pela natureza 
das atividades e pelo grau de conhecimento exigível para o seu 
desempenho. 

d) Classe é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas 
na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um 
servidor. 

 
97. Assinale a alternativa correta: 

a) Constituem receitas do Fundo Especial das Serventias de 
Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão, entre 
outras, seis por cento dos emolumentos devidos às serventias 
extrajudiciais conforme as tabelas de Emolumentos do Estado do 
Maranhão. 

b) Constituem receitas do Fundo Especial das Serventias de 
Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão, entre 
outras, receitas oriundas de convênios, acordos e contratos 
firmados com exclusivamente com privadas, visando à adequada 
manutenção da gratuidade assegurada aos cidadãos, 
possibilitando-lhes a prestação dos serviços públicos. 

c) Constituem receitas do Fundo Especial das Serventias de 
Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão, entre 
outras, rendimentos de aplicações financeiras do Fundo de 
Reaparelhamento do Judiciário. 

d) Constituem receitas do Fundo Especial das Serventias de 
Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão, entre 
outras, repasses financeiros com vistas a viabilizar à população 
do Estado do Maranhão prestação dos serviços itinerantes de 
Registro Civil das Pessoas Naturais. 

 
98. Assinale a alternativa correta: 

a) Nas serventias extrajudiciais, o valor devido ao Fundo Especial 
das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais, 
correspondente às importâncias arrecadadas no mês e será 
recolhido até o primeiro dia útil do mês subsequente, descontados 
o valor dos emolumentos. 

b) Nas serventias extrajudiciais, o valor devido ao Fundo Especial 
das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais, 
correspondente às importâncias arrecadadas na semana, será 
recolhido até o primeiro dia útil da semana subsequente, e será 
acrescido aos emolumentos. 

c) Nas serventias extrajudiciais, o valor devido ao Fundo Especial 
das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais, 
correspondente às importâncias arrecadadas na semana, será 
recolhido até o primeiro dia útil da semana subsequente, 
descontados o valor dos emolumentos. 

d) Nas serventias extrajudiciais, o valor devido ao Fundo Especial 
das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais, 
correspondente às importâncias arrecadadas no mês e será 
recolhido até o primeiro dia útil do mês subsequente, e será 
acrescido aos emolumentos. 

 
99. Assinale a alternativa correta: 

a) Competirá à Diretoria do Fundo Especial das Serventias de 
Registro Civil de Pessoas Naturais - FERC a fiscalização do 
recolhimento do percentual dos emolumentos destinado ao Fundo 
Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário- 
FERJ, ficando as serventias extrajudiciais obrigadas a facilitar-lhe 
o exame dos livros cartoriais e demais documentos necessários, 
sem prejuízo da correição a ser realizada pelos juízes das 
comarcas. 

b) Competirá à Diretoria do Fundo Especial de Modernização e 
Reaparelhamento do Judiciário - FERJ a fiscalização do 
recolhimento do percentual dos emolumentos destinado ao Fundo 
Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais - 
FERC, ficando as serventias extrajudiciais obrigadas a facilitar-lhe 
o exame dos livros cartoriais e demais documentos necessários, 
sem prejuízo da correição a ser realizada pelos juízes das 
comarcas. 

c) O FERC, até o dia trinta de cada mês, repassará aos 
registradores do Registro Civil de Pessoas Naturais os valores a 
que farão jus pelos atos gratuitos praticados. 

d) O FERC, até o dia trinta de cada mês, repassará à Diretoria do 
FERJ os valores a que farão jus pelos atos gratuitos praticados. 

 

100. Compete ao Conselho Fundo Especial das Serventias de 
Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão: 

I. Elaborar plano de aplicação do Fundo, compatível com o Plano 
Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual. 

II. Baixar instruções normativas complementares no tocante à 
organização, estrutura, funcionamento e fiscalização do FERC. 

III. Decidir sobre a aplicação financeira em investimentos bancários 
dos recursos do FERC.  

IV. Fixar as metas e o planejamento estratégico do FERJ. 
 

a) Todas estão corretas. 
b) Apenas II e IV estão corretas. 
c) Apenas I, III e IV estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 

 


