
 

 

Edital do “LI” Concurso para Ingresso na Carreira / 2011 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 

Elas fazem parte da sua prova. 
 

Este caderno contém a prova objetiva com 80 (oitenta) questões de múltipla escolha 
versando sobre os conteúdos relativos aos seguintes Grupos Temáticos, sendo 20 (vinte) 
questões por grupo. 

GRUPO I – Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Direito Administrativo, Direito Financeiro e 
Tributário; GRUPO II – Direito Penal e Criminologia, Direito Processual Penal; GRUPO III – 
Direito Civil, Direito Processual Civil; GRUPO IV – Direito Material Coletivo (Difusos, Coletivos e 
Individuais Homogêneos), Direito Processual Coletivo.  

Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste Caderno. 

Ao receber a Folha de Respostas: 

 confira seu nome e número de inscrição; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ao final da prova, este Caderno de Questões deverá ser devolvido ao fiscal de sala juntamente 
com a Folha de Respostas devidamente preenchida.  

ATENÇÃO - Nos termos do Edital do Concurso, não será admitida qualquer espécie de consulta  
(subitem 4.4.4). 

DURAÇÃO DA PROVA: QUATRO HORAS INCLUÍDO O TEMPO DE 
TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DO RASCUNHO PARA A FOLHA DE 
RESPOSTAS. 

 

 
 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua 
resposta não será computada se houver marcação de mais de 
uma alternativa, questões não assinaladas ou questões 
rasuradas. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou 
rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 
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GRUPO TEMÁTICO I 
 
 

Questão 1 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, entre outras, a ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal e a ação 
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. 

B) Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma 
constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das 
providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 
noventa dias. 

C) O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de 
inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal 
Federal. 

D) As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas 
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, apenas em 
relação aos demais órgãos do Poder Executivo. 

 
 

Questão 2 

Examine as afirmativas abaixo relativas aos Estados Federados. 
 
I. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela 

Constituição da República. 

II. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios da Constituição da República. 

III. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao dobro da 
representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e 
seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. 

IV. Os Estados poderão, mediante medida provisória, instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 
públicas de interesse comum.  

 
A análise permite concluir que estão CORRETAS apenas as afirmativas 
 
A) I e II. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) II e III. 



3 
 

Questão 3  

Em relação à fixação dos subsídios dos agentes políticos, é CORRETO afirmar que 
 
A) os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de 

Estado serão fixados pela Mesa do Senado Federal, observado o que dispõem os 
arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. 

B) os subsídios dos Deputados Estaduais será fixado por Lei de iniciativa do Governador 
do Estado, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, 
em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 
57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. 

C) os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão 
fixados por lei de iniciativa do Presidente da República, observado o que dispõem os 
arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. 

D) os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais serão fixados 
por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 
39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. 

 
 
 

Questão 4  

Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de 

Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos 
mandatos até seis meses antes do pleito. 

B) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de trinta 
dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder 
econômico, corrupção ou fraude. 

C) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 
consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da 
República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou 
de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já 
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

D) A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o 
autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 
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Questão 5 

Consoante a Lei n.º 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta 
de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo 
Tribunal Federal, é CORRETO afirmar que 
 
A) a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade inepta, não fundamentada e a 

manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator, em decisão 
irrecorrível. 

B) proposta a ação direta de inconstitucionalidade, o proponente poderá, a qualquer 
tempo, desistir. 

C) no processo de ação direta de inconstitucionalidade, admite-se a intervenção de 
terceiros.  

D) a decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou ato 
normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos oito Ministros. 

 
 
 

Questão 6  

Examine as afirmativas abaixo. 
 
I. É inadmissível a propositura de ação direta de inconstitucionalidade que tenha por 

objeto lei ou ato normativo editado anteriormente à Constituição ou à Emenda 
Constitucional invocada como paradigma. 

II. É admissível a propositura de ação direta de inconstitucionalidade que tenha por 
objeto atos estatais de efeitos concretos. 

III. É inadmissível a propositura de ação direta de inconstitucionalidade que tenha por 
objeto emenda à Constituição.  

IV. É admissível a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental 
quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato 
normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em: 
 
A) I e II. 

B) II e IV. 

C) I e IV. 

D) II e III. 
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Questão 7 

Considerando o que dispõe o artigo 5º da Constituição da República, que disciplina os 
direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A prática do racismo e as ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 

constitucional e o Estado Democrático de Direito, constituem crimes inafiançáveis e 
imprescritíveis. 

B) A lei considerará crimes inafiançáveis e imprescritíveis, insuscetíveis de graça ou 
anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 

C) Em relação à instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, são assegurados 
a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a 
competência para o julgamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida. 

D) O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada, somente após o interrogatório judicial, a assistência da família 
e de advogado. 

 
 
 

Questão 8 

A teor do que dispõe o artigo 30 da Constituição da República, a competência legislativa 
dos Municípios caracteriza-se pelo princípio da predominância do interesse local. Assim, é 
INCORRETO afirmar que compete ao Município legislar sobre: 
 
A) plano diretor. 

B) horário de funcionamento do comércio local. 

C) horário de funcionamento das agências bancárias locais. 

D) tempo máximo de atendimento ao público nas agências bancárias locais. 
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Questão 9 

À luz do que dispõe o artigo 60 da Constituição da República, a Constituição pode ser 
emendada mediante proposta: 
 

I. do Procurador-Geral da República, após colhida a manifestação de todos os 
Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados. 

II. do Presidente da República. 

III. dos cidadãos, cuja iniciativa poderá ser exercida pela apresentação à Câmara dos 
Deputados de projeto subscrito por, no mínimo, dez por cento do eleitorado nacional, 
distribuído pelo menos por quatro Estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles. 

IV. de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

 

Somente está CORRETO o que se afirma em: 
 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 
 
 

Questão 10 

Analise as seguintes assertivas a respeito da propaganda eleitoral. 
 
I. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência 

do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo 
uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. 

II. É permitida na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, 
candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, 
brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam 
proporcionar vantagem ao eleitor. 

III. É permitida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de 
candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a 
finalidade de animar comício ou reunião eleitoral. 

IV. Serão permitidos, até às vinte e duas horas do dia que antecede a eleição, a 
distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que 
transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. 

 

Pode-se concluir que somente estão CORRETAS as assertivas 
 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 



7 
 

Questão 11  

Determinado Administrador público celebrou um contrato administrativo junto à empresa 
(vencedora do processo licitatório) constando como seu objeto a publicidade institucional, 
mas que, em verdade, destinava-se exclusivamente à promoção pessoal desse mesmo 
Administrador. O material publicitário foi efetivamente produzido e o contrato inteiramente 
adimplido por ambas as partes. 
 

Nesse caso, assinale a opção CORRETA. 
 

A) Houve inobservância quanto à finalidade do interesse público que pode sujeitar o 
Administrador público a sanções por ato de improbidade administrativa. 

B) Como o Administrador atuou com desvio de poder, o contrato é tido por inexistente de 
pleno direito, mas não se caracterizou improbidade administrativa, já que não houve 
enriquecimento ilícito por parte do Administrador.  

C) Embora imoral, o exemplo revela típico exercício do poder discricionário do 
Administrador, não sendo passível de questionamento ou controle judicial.  

D) Em face da ilicitude do objeto e da inobservância das formalidades legais, o contrato 
não gerou quaisquer efeitos, mas não importou em ato de improbidade administrativa, 
já que não houve prejuízo mensurável ao erário. 

 
 

Questão 12  

Analise as assertivas abaixo. 
 
I. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Suas 
disposições obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

II. Os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público não se sujeitam às 
obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) em 
razão de sua autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição. 

III. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite 
prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 
101/2000), o decreto do Chefe do Poder Executivo que cria novos cargos, empregos 
ou funções terá sua eficácia condicionada à aprovação pelo Tribunal de Contas. 

IV. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), 
constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do 
ente da Federação. 

 

Pode-se afirmar que estão CORRETAS as assertivas: 
 

A) I e III.  

B) I e IV.  

C) II e III.  

D) II e IV.  
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Questão 13 

Assinale a assertiva INCORRETA.  
 
A) Aos Municípios compete instituir impostos sobre transmissão inter vivos, a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos 
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição. 

B) Aos Municípios compete instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, 
de quaisquer bens ou direitos. 

C) Aos Municípios pertence o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda 
e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem. 

D) Aos Municípios compete instituir impostos sobre propriedade predial e territorial 
urbana. 

 
 
 

Questão 14  

Um agente fiscal de determinado órgão da Administração Pública deparou-se com a 
venda de produtos aparentemente impróprios ao consumo e que causam risco à vida e à 
saúde das pessoas. A empresa responsável foi autuada por prática infrativa e os produtos 
tidos como impróprios foram imediatamente apreendidos. 
 
Partindo do pressuposto de que a atividade fiscalizatória levada a efeito se desenvolveu 
de maneira regular sob todos os aspectos, assinale a assertiva CORRETA. 
 
A) A apreensão dos produtos, nesse caso, deriva do poder de polícia administrativo.  

B) A apreensão dos produtos foi possível graças ao poder hierárquico inerente à 
Administração e que decorre do princípio da supremacia do interesse público.  

C) A apreensão dos produtos foi possível graças aos poderes normativo e regulador 
exercidos pelo agente fiscal na ocasião. 

D) A apreensão dos produtos, nesse caso, é derivada da intervenção do Estado sobre a 
propriedade e bens particulares em razão da inobservância de sua função social.  
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Questão 15 

Nos termos da legislação específica (Lei nº 11.079/2004), na contratação de parceria 
público-privada (PPP) devem ser observadas algumas diretrizes. Assinale a opção 
INCORRETA, ou seja, aquela que não traduz uma dessas diretrizes legais. 
 
A) Indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de 

polícia e de outras atividades exclusivas do Estado. 

B) Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. 

C) Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados 
incumbidos da sua execução.  

D) Eliminação de riscos e securitização de eventuais prejuízos em relação ao contratante 
público. 

 
 

Questão 16  

Assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) Dá-se a revogação quando a Administração pública extingue um ato administrativo 

válido por razões de conveniência e oportunidade.  

B) Opera-se a convalidação (ou saneamento) quando a Administração pública supre ou 
corrige o vício existente em um ato administrativo. 

C) Apresenta-se o vício da incompetência quando o resultado do ato administrativo 
importar em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. 

D) Ambienta-se o vício de forma na omissão ou na observância incompleta ou irregular 
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato administrativo.  

 
 

Questão 17  

Em relação à rescisão do contrato administrativo, é CORRETO dizer que:  
 
A) no caso do contrato derivar de regular processo licitatório, a rescisão não pode ser 

feita amigável ou administrativamente, mas somente pela via judicial.  

B) pode ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, no caso de atraso 
injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento por parte da empresa 
contratada.  

C) pode ser determinada por ato unilateral e escrito da empresa contratada no caso da 
não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de 
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais. 

D) a inexecução apenas parcial do contrato por parte da empresa contratada não enseja 
a sua rescisão.   
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Questão 18 

Em relação ao poder de polícia administrativo, é CORRETO afirmar que  
 
A) a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade podem ser apontados 

como seus atributos. 

B) constitui prerrogativa exclusiva de órgãos da administração direta da União, dos 
Estados e do Distrito Federal, ressalvadas as Polícias Legislativas e as Guardas 
Municipais, onde houver. 

C) os órgãos administrativos que o exercem atuam sempre de modo preventivo, ficando 
seus atos sujeitos ao controle de legalidade exercido pelas polícias judiciárias. 

D) segundo a Lei, as sanções impostas em decorrência de seu regular exercício são 
imprescritíveis, impenhoráveis e impassíveis de oneração. 

 
 
 

Questão 19  

Em relação às finanças públicas, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Nas três esferas federativas, a abertura de crédito suplementar, por ser indicativo de 

aumento de despesa sem o devido lastro arrecadatório, exige prévia autorização 
legislativa, o que é prescindível nas hipóteses de transposição, remanejamento ou 
transferência de recursos de um ente federativo para outro ou de uma categoria de 
programação para outra. 

B) Os fundos especiais são aqueles instituídos através de resolução ou portaria de 
órgãos da administração direta, indireta ou fundacional e se constituem pelo produto 
de taxas parafiscais que se vinculam à realização de determinados objetivos ou 
serviços. 

C) Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de 
subvenções sociais visará à prestação de serviços essenciais de assistência social, 
médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada 
aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica. 

D) As subvenções econômicas são repasses de dinheiro público concedidos para cobrir 
as despesas de pessoal e garantir a lucratividade mínima das microempresas de 
caráter assistencial, cultural, agrícola ou pastoril. 
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Questão 20 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) São estáveis após três anos de exercício, incluindo-se os períodos de férias e 

afastamentos legais, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público. Uma vez adquirida a estabilidade, o servidor somente 
poderá perder o cargo em virtude de decisão judicial confirmada em duplo grau de 
jurisdição. 

B) Em caso de aposentadoria compulsória, os proventos do servidor público, por ocasião 
de sua concessão, serão fixados segundo o valor da remuneração do cargo efetivo de 
hierarquia imediatamente superior àquele que vinha sendo exercido, acrescido de 
11% a título de abono de permanência, sem prejuízo dos demais adicionais e 
vantagens pessoais então percebidos pelo servidor, inclusive em razão do exercício 
de cargos ou funções comissionadas. 

C) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, admitidas sucessivas 
prorrogações por igual período, desde que devidamente justificadas pelo órgão 
interessado. 

D) A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a 
formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação 
nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a 
celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. 
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GRUPO TEMÁTICO II 
 
 

Questão 21  

Sobre as possíveis leituras do garantismo, na perspectiva dos direitos fundamentais, é 
CORRETO afirmar que 
 
A) a concepção de um “garantismo positivo” alia-se ao princípio da proibição de proteção 

deficiente, trazendo como consequência a extensão da função de tutela penal aos 
bens jurídicos de interesse coletivo. 

B) o pensamento garantista se funda, em seu modelo clássico, em princípios que se 
opõem à tradição jurídica do iluminismo e do liberalismo. 

C) o garantismo, na concepção de Ferrajoli, tem como objetivo principal edificar um 
conceito específico para a criminologia, a partir da discussão da legitimidade da 
intervenção penal, não se ocupando, por isso, do estudo da qualidade, quantidade e 
necessidade da pena. 

D) a proposta do garantismo pode ser sintetizada na tentativa de arrefecer os princípios 
fundamentais que devem orientar o direito penal em um sistema punitivo democrático. 

 
 
 

Questão 22 

Sobre a evolução do conceito de bem jurídico, cuja “criação não é apenas produto de uma 
elaboração jurídica pura, mas também de um contexto político e econômico”, é 
INCORRETO afirmar que 
 
A) a noção positivista de bem jurídico parte da ideia de que o bem jurídico se reduz a um 

elemento da própria norma, porque somente a lei expressa os objetos jurídicos ao 
encerrar a vontade declarada do Estado. 

B) a visão neokantiana exprime o bem jurídico como um valor que se identifica com a 
própria finalidade da norma, considerando-o como elemento de todos os 
pressupostos do complexo cultural de que emana o direito. 

C) tanto na visão positivista quanto na visão neokantiana, o bem jurídico é visto como um 
pressuposto formal da incriminação, trabalhando com os dados existentes na ordem 
jurídica, sem questioná-los. 

D) na visão funcionalista, o bem jurídico é visto na perspectiva dos valores ético-sociais 
elementares, relativos à pessoa, ao patrimônio, à família e ao Estado, negando-se o 
fim de estabilidade da norma como instrumental à manutenção do sistema. 
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Questão 23  

Sobre o tratamento jurídico-penal do erro, analise as seguintes afirmativas e assinale com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Nas teorias do dolo normativo, o tratamento do erro varia: se recai sobre fatos, 

admite-se a escusabilidade total do erro invencível; se recai sobre o direito, afirma-
se a inescusabilidade, ainda que invencível o erro. 

(    ) Para a teoria da culpabilidade que remete à consequência jurídica, incompatível 
com nosso direito positivo, o erro de tipo permissivo, vencível ou invencível, conduz 
à punição com a pena cominada ao crime culposo ou ao doloso, neste caso 
atenuada, de acordo com o grau de censura que a conduta merecer, especialmente 
por suas consequências. 

(    ) De acordo com a teoria psicológica da culpabilidade, adotada pelo sistema causal-
naturalista da ação, as duas modalidades de erro de permissão que acontecem nas 
descriminantes putativas são inescusáveis. 

(    ) A teoria limitada do dolo, cunhada por Mezger para se opor ao Direito Penal 
autoritário preconizado na Alemanha da época, impunha limitações à teoria 
extremada, com o objetivo de impedir a punição do autor do fato que atuasse sem a 
consciência da ilicitude, em virtude de “cegueira do Direito”. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (V) (F) (V). 

B) (F) (V) (F) (F). 

C) (V) (F) (V) (V). 

D) (F) (F) (V) (F). 
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Questão 24 

Analise as seguintes afirmativas sobre a classificação doutrinária dos crimes de intenção 
e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. Denominam-se 
 
(    ) delitos de tendência interna transcendente aqueles em que o agente quer um 

resultado não previsto no tipo, porém o alcança por erro na escolha dos meios de 
execução, dando origem a punição por crime culposo (culpa imprópria). 

(    ) delitos de resultado cortado aqueles em que, por obra de terceiro, há o rompimento 
do nexo de causalidade, daí resultando a punição por crime tentado. 

(    ) delitos de intenção contida as hipóteses previstas em tipos incongruentes, ou seja, 
crimes que exigem a complementação do injusto por condições objetivas de 
punibilidade. 

(    ) delitos mutilados de dois atos os casos em que, embora haja pluralidade de 
condutas e de figuras típicas, não se aplicam as regras do concurso de crimes 
(material, formal ou continuidade delitiva), por força do princípio da consunção. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (V) (V). 

B) (F) (V) (V) (F). 

C) (F) (F) (F) (F). 

D) (V) (V) (F) (V). 
 
 

Questão 25 

Considerando nosso Direito Penal positivo, analise as seguintes proposições e assinale a 
INCORRETA. 
 
A) A parte geral do Código Penal apresenta um conceito criminológico de infração penal, 

sob a influência da vertente etiológica da criminologia, dominante na época de sua 
elaboração. 

B) Aplicando-se as normas da parte geral do Código Penal, um crime cometido no 
estrangeiro contra o patrimônio do Município de Leopoldina/MG ficaria sujeito à lei 
brasileira, sendo o agente punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido no 
estrangeiro. 

C) A parte geral do Código Penal prevê que a sentença estrangeira, quando a aplicação 
da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada 
no Brasil para sujeitar o condenado à medida de segurança, dependendo a 
homologação, na falta de tratado de extradição, de requisição do Ministro da Justiça. 

D) De acordo com a parte geral do Código Penal, mesmo após a reforma de 1984, 
influenciada pelo finalismo, o desconhecimento inevitável da lei é inescusável. 
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Questão 26 

Zé Carabina possuía em sua casa um revólver calibre 38 registrado, embora não tivesse 
autorização para portar arma de fogo. Certo dia, após efetuar a manutenção (limpeza etc.) 
da arma e municiá-la com (05) cinco cartuchos, deixou-a sobre a mesa da sala, local onde 
passaram a brincar seus filhos e alguns colegas, todos menores, com idade média de 08 
(oito) anos. O filho mais velho, de 09 (nove) anos de idade, apoderou-se da arma e 
passou a apontá-la na direção dos amigos, dizendo que era da polícia. Nesse momento, 
Zé Carabina ingressou na sala, tomando a arma do filho e evitando o que poderia ser uma 
tragédia. Considerando a hipótese narrada, é CORRETO afirmar que Zé Carabina 
praticou 
 
A) o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, porém com a atenuante do 

arrependimento eficaz. 

B) o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 

C) um crime omissivo próprio. 

D) um fato atípico. 
 
 
 

Questão 27 

Ontem, 20 de agosto de 2011, às 18h, em Belo Horizonte/MG, Zé do Pó, habilitado na 
categoria D, na direção de um veículo automotor, ultrapassou em alta velocidade o sinal 
vermelho em cruzamento de vias urbanas, atropelando o ciclista José Cidadão Ecológico. 
Ao perceber a gravidade do acidente, deixou de prestar socorro à vítima, embora pudesse 
fazê-lo sem risco pessoal. Em consequência das lesões, a vítima morreu, algum tempo 
depois, ainda no local do fato. Dali, Zé do Pó foi até uma Delegacia de Polícia e 
confessou o ocorrido, dizendo que provocou o acidente porque se encontrava sob 
influência de cocaína, o que foi confirmado. Zé do Pó deverá ser denunciado por 
 
A) três crimes, dois deles previstos no Código de Trânsito Brasileiro e majorados. 

B) dois crimes, ambos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, um deles majorado. 

C) um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, duplamente qualificado. 

D) nenhum crime, pois praticou o fato sob influência de substância psicoativa que causa 
dependência, hipótese excludente de culpabilidade. 
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Questão 28 

Os crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) terão a pena 
elevada, na segunda fase de sua aplicação, quando cometidos em detrimento de pessoas 
que apresentem certas condições subjetivas. Estão previstas entre essas circunstâncias, 
EXCETO: 
 
A) crime praticado em detrimento de operário. 

B) crime praticado em detrimento de analfabeto. 

C) crime praticado em detrimento de menor de 18 ou maior de 60 anos. 

D) crime praticado em detrimento de portador de deficiência mental, ainda que não 
interditado. 

 
 
 

Questão 29 

Considerando os crimes contra as relações de consumo, previstos na Lei nº 8.137/90, 
bem como no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), analise as seguintes 
proposições e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. Constitui crime 
 
(    ) vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem esteja em desacordo com as 

prescrições legais, punindo-se apenas a modalidade dolosa. 

(    ) misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para vendê-las como puros, 
punindo-se inclusive a modalidade culposa. 

(    ) ter em depósito, para vender, mercadoria em condições impróprias ao consumo, 
punindo-se inclusive a modalidade culposa. 

(    ) deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e 
com especificação clara de seu conteúdo, punindo-se inclusive a modalidade 
culposa. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (V) (V) (F). 

B) (V) (F) (F) (V). 

C) (F) (V) (V) (F). 

D) (F) (V) (V) (V). 
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Questão 30 

Analise as seguintes proposições e, com base na Jurisprudência (dominante) do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, assinale com V as verdadeiras e com F as falsas: 
 
(    ) No crime de roubo praticado com grave ameaça à pessoa (sem violência real), 

sendo ínfimo o valor da coisa e primário o agente, admite-se a exclusão da 
tipicidade pela incidência do princípio da insignificância. 

(    ) Para a configuração do crime de uso de documento falso, é necessário que o 
documento seja apresentado de forma voluntária, restando descaracterizado o 
crime se ao autor do fato foi determinada a apresentação de CNH (falsa) numa blitz 
de trânsito. 

(    ) Em regra, para a incidência da causa de aumento de pena do inciso I do § 2º do 
artigo 157 do Código Penal, são imprescindíveis a apreensão da arma e a 
realização de perícia; porém, a potencialidade lesiva da arma branca é presumida, 
dispensando a apreensão e a prova pericial para incidência da majorante. 

(    ) O agente preso em flagrante que declina nome falso perante a autoridade policial 
não pratica nem falsidade ideológica nem falsa identidade, constituindo tal conduta 
um reflexo do direito à ampla defesa, salvo se o nome e a qualificação declinados 
pertencem a outra pessoa. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (F) (F). 

B) (F) (V) (F) (F). 

C) (F) (F) (V) (F). 

D) (F) (F) (F) (V). 
 
 
 

Questão 31 

Assinale a alternativa CORRETA. Há necessidade de curador no Processo Penal 
 
A) no interrogatório judicial. 

B) no interrogatório do inquérito policial. 

C) no incidente de sanidade mental. 

D) no oferecimento de queixa-crime. 
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Questão 32 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O caráter inquisitivo do inquérito policial permite impor o sigilo acerca das diligências 

não documentadas, inclusive ao defensor constituído. 

B) O princípio da ampla defesa é aplicável ao inquérito policial, por se tratar de 
procedimento administrativo. 

C) Por razões de interesse público e no interesse da apuração, é possível decretar-se a 
incomunicabilidade do preso em flagrante delito. 

D) O princípio da publicidade autoriza a divulgação de dados da investigação, inclusive 
referentes ao ofendido. 

 
 

Questão 33 

Quanto ao inquérito policial e ao procedimento investigatório criminal, é CORRETO 
afirmar que 
 
A) o pedido de arquivamento rejeitado é irrecorrível e é insusceptível de controle interno 

do Ministério Público. 

B) o pedido de arquivamento pode dar-se na ausência das condições da ação ou de 
justa causa. 

C) o pedido imotivado de desarquivamento é o instrumento para viabilizar a realização 
de novas diligências. 

D) o pedido de desarquivamento sujeita-se à impugnação através de recurso dirigido ao 
Chefe de Polícia. 

 
 

Questão 34 

Quanto à representação, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A representação deve ser expressa, depende de forma específica para produzir 

efeitos. 

B) A representação admite retratação, que pode ser exercida pela própria vítima até a 
sentença final. 

C) A representação é direito renunciável, pode ser exercida por procurador com poderes 
especiais e sujeita-se à decadência. 

D) A representação deve ser manifestada na presença do juiz, nos casos de violência 
doméstica. 
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Questão 35 

Foi oferecida queixa-crime por crime de injúria no Juizado Especial Criminal, não sendo 
citado o requerido por estar em local incerto e não sabido. Os autos foram remetidos ao 
Juízo Comum e o querelado foi notificado por edital para audiência de conciliação, tendo 
comparecido ao ato. Porém, o querelante não compareceu. Decretou-se, então, a 
extinção da punibilidade pela perempção. Para este caso, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) A competência para julgamento é do Juizado Especial Criminal e não do Juízo 

Comum, em função da pena cominada ao crime de injúria. 

B) A celeridade do Juizado Especial Criminal é compatível com a citação editalícia, 
graças ao princípio da instrumentalidade das formas. 

C) A extinção da punibilidade é equivocada, porque ausente a citação válida, pois esta é 
que estabiliza a relação processual. 

D) A ausência do querelante regularmente notificado é insuficiente para autorizar sua 
condução coercitiva para o ato. 

 
 

Questão 36 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Nos crimes tributários, a denúncia pode ser genérica, mas deve descrever 

minuciosamente as condutas praticadas pelos agentes. 

B) O inquérito policial é imprescindível ao oferecimento de denúncia por crime contra a 
ordem tributária. 

C) A representação fiscal constitui condição de procedibilidade ao exercício da ação no 
delito contra a ordem tributária. 

D) O pagamento do tributo devido feito até o oferecimento da denúncia impede o 
exercício da pretensão punitiva. 

 
 

Questão 37 

Assinale a alternativa CORRETA.  
 
A) Ausente o citado por edital, suspende-se o processo e a prescrição, esta pelo prazo 

máximo da pena cominada, diante do princípio da prescritibilidade das ações. 

B) Ausente o citado por edital, justifica-se a decretação da prisão preventiva, diante do 
abandono do distrito da culpa, o que coloca em risco a aplicação da lei penal. 

C) Ausente o citado por edital, é impossível produzir prova, ainda que esta possa 
perecer, uma vez que se deve respeitar o contraditório efetivo. 

D) Ausente o citado por edital, nos crimes de lavagem de dinheiro, o processo mantém 
seu curso, graças à excepcionalidade lesiva do crime econômico. 
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Questão 38 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) As medidas despenalizadoras dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95) 

aplicam-se aos casos de violência doméstica, se a pena cominada não excede dois 
anos. 

B) Nos processos decorrentes de violência doméstica, o procedimento processual a ser 
adotado será o sumaríssimo. 

C) Nos casos de violência doméstica, as medidas protetivas urgentes podem ser 
concedidas de pronto, respeitado o contraditório diferido. 

D) As Turmas Recursais são órgãos competentes para julgar os recursos interpostos de 
decisões proferidas nos Juizados de Violência Doméstica. 

 
 

Questão 39 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Na Lei de Tóxicos (Lei nº 11.343/2006), o interrogatório do réu dar-se-á após a oitiva 

das testemunhas, em homenagem ao princípio da ampla defesa. 

B) Os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) 
seguem o rito comum e são da competência do Juizado da Infância e Adolescência. 

C) Contra ato de juiz da Turma Recursal do Juizado Especial Criminal, acoimado de 
ilegal, cabe habeas corpus dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 

D) Os crimes de trânsito praticados sob a influência de álcool seguem o procedimento 
comum, por causa de sua complexidade. 

 
 

Questão 40 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A sentença de pronúncia não transita em julgado, mesmo sem recurso das partes, 

mas se sujeita ao fenômeno da preclusão. 

B) O libelo será confeccionado nos limites da pronúncia e a falta de sua leitura em 
plenário é causa de nulidade. 

C) Como afirmação do sistema misto, o interrogatório do réu em plenário possibilitará a 
realização do cross examination. 

D) Os princípios da não surpresa e do contraditório permitem a leitura de documentos 
que não tenham sido juntados no tríduo que antecede o Júri.  

 
 



21 
 

GRUPO TEMÁTICO III 
 
 

Questão 41 

Quanto aos Direitos da Personalidade, é INCORRETO afirmar: 
 
A) É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, 

no todo ou em parte, para depois da morte. Tal ato de disposição pode ser livremente 
revogado a qualquer tempo. 

B) Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento 
médico ou a intervenção cirúrgica. 

C) O pseudônimo adotado para atividades lícitas não goza da proteção que se dá ao 
nome. 

D) O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou 
representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja 
intenção difamatória. 

 
 

Questão 42 

Quanto à possibilidade de alteração do estatuto de uma fundação de direito privado, é 
CORRETO afirmar que 
 
A) deverá ser deliberada por, no mínimo, três quintos dos competentes para gerir e 

representar a fundação. 

B) não poderá contrariar ou desvirtuar a finalidade para a qual foi constituída. 

C) deverá ser homologada pelo Poder Judiciário, ouvido o órgão do Ministério Público. 

D) quando não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da 
fundação, ao submeterem o estatuto à homologação pelo Poder Judiciário, 
requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 
(dez) dias. 

 
 

Questão 43 

Quanto à prescrição, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Os prazos de prescrição, via de regra, podem ser alterados por acordo das partes. 

B) Pode ser alegada, em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita. 

C) A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. 

D) Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá 
a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. 
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Questão 44 

Quanto à prova no Código Civil, não podem ser admitidos como testemunhas, EXCETO: 
 
A) aqueles que, por enfermidade ou retardamento mental, não tiverem discernimento 

para a prática dos atos da vida civil.  

B) menores de dezesseis anos. 

C) os cegos e surdos, quando a ciência do fato que se quer provar dependa dos sentidos 
que lhes faltam. 

D) os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o quarto grau de 
alguma das partes, por consanguinidade, ou afinidade.  

 
 

Questão 45 

É INCORRETO afirmar quanto ao objeto do pagamento e sua prova no Código Civil: 
 
A) O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que 

mais valiosa. 

B) Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser 
obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 

C) É ilícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. 

D) Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da 
prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido 
da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. 

 
 

Questão 46 

Quanto à doação, é INCORRETO afirmar que: 
 
A) Feita em contemplação do merecimento do donatário, não perde o caráter de 

liberalidade, como não o perde a doação remuneratória, ou a gravada, no excedente 
ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto. 

B) Feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer 
pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos, ou aos filhos que, de 
futuro, houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação, e só 
ficará sem efeito se o casamento não se realizar. 

C) Feita ao nascituro, valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. 

D) A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, não importa em 
adiantamento do que lhes cabe por herança. 
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Questão 47 

Quanto à cessação do mandato, é INCORRETO afirmar que ela ocorre pelo(a): 
 
A) desídia do mandatário. 

B) revogação ou renúncia. 

C) morte ou interdição de uma das partes. 

D) término do prazo ou conclusão do negócio. 
 
 

Questão 48 

São formas de extinção do poder familiar, EXCETO: 
 
A) morte dos pais ou do filho. 

B) adoção. 

C) maioridade.  

D) estabelecimento de união estável ou casamento, quanto aos filhos do relacionamento 
anterior. 

 
 

Questão 49 

Pelo Código Civil, NÃO é considerado direito real:  
 
A) concessão de uso especial para fins de moradia. 

B) energia que tenha valor econômico. 

C) direito do promitente comprador do imóvel. 

D) hipoteca. 
 
 

Questão 50 

Quanto ao Direito das Sucessões, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Os herdeiros capazes, bem como os incapazes, mediante representação por 

instrumento público, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos 
autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz. 

B) Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o 
inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a 
abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis 
que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa. 

C) Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da 
herança de que se tiver ciência após a partilha. 

D) A partilha, uma vez feita e julgada, só é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, 
em geral, os negócios jurídicos. 
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Questão 51 

Marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) O Ministério Público será ouvido em todos os conflitos de competência, inclusive 

naqueles relacionados com processos em que a sua intervenção não seja obrigatória. 

B) O conflito de competência, no caso de controvérsia acerca da reunião de processos 
conexos entre juízes de Vara Cível e Vara de Família, será resolvido pelo critério da 
prevenção. 

C) A parte que apresentou exceção de incompetência não pode suscitar o conflito. 

D) O conflito de competência não obsta a que a parte que o não suscitou ofereça 
exceção declinatória do foro. 

 
 
 

Questão 52 

João e Paulo propuseram ação ordinária de obrigação de fazer contra Pedro, 
protocolizada na Comarca de Belo Horizonte. Na audiência preliminar de conciliação 
(artigo 331 do CPC), o autor Paulo e o réu Pedro compareceram acompanhados de seus 
respectivos advogados e, nessa ocasião – não obtida a conciliação –, o Juiz da causa, 
além de determinar as provas a serem produzidas e de designar audiência de instrução e 
julgamento, deferiu a antecipação de tutela pleiteada pelos autores. Inconformado, o réu 
recorreu. Indaga-se: qual o recurso adequado? 
 
A) Agravo retido, oral e imediatamente. 

B) Agravo retido, no prazo de 10 dias contado da publicação do ato na imprensa oficial. 

C) Agravo de instrumento, no prazo de 10 dias contado da publicação do ato na 
imprensa oficial. 

D) Agravo de instrumento, no prazo de 10 dias contado da data da audiência de 
conciliação. 
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Questão 53 

De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, marque a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) O reconhecimento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de 

consumo constitui fundamento suficiente para embasar a declaração, de ofício, de 
nulidade da cláusula contratual de eleição de foro, diverso do domicílio do 
consumidor.  

B) A conexão não implica a reunião de processos quando não se trata de competência 
relativa.  

C) A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de 
jurisdição, exceto nas instâncias extraordinárias, em grau de recurso extraordinário ou 
especial.  

D) O julgamento de ação civil ajuizada por criança ou adolescente, tendo por objeto 
interesse vinculado ao direito à educação, é da competência da Vara da Infância e da 
Juventude, ainda que o autor não esteja em situação de risco. 

 
 

Questão 54 

Marque a alternativa CORRETA. 
 

A) A incompetência em razão da matéria deve ser arguida na primeira oportunidade, sob 
pena de preclusão. 

B) Por ter prerrogativa de foro, a Fazenda Pública Estadual deve ser demandada no foro 
da capital do Estado. 

C) A ação fundada em direito real sobre bens móveis, sendo desconhecido o domicílio 
do réu, pode ser proposta no foro do domicílio do autor. 

D) Tratando-se de litígio sobre direito de vizinhança, a ação pode ser proposta no foro do 
domicílio do réu ou no de eleição. 

 
 

Questão 55 

Concedida a ordem no mandado de segurança – em cujo feito foi considerada inválida lei 
local contestada em face de lei federal – e interposto recurso de apelação, o Tribunal de 
Justiça, por maioria, reformou a sentença. Indaga-se: qual o meio processual adequado 
para a impugnação do respectivo acórdão? 
 
A) Embargos infringentes. 

B) Recurso ordinário. 

C) Recurso especial. 

D) Recurso extraordinário. 
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Questão 56 

No que diz respeito à liquidação de sentença, marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença ofende a coisa julgada. 

B) A liquidação por cálculos pode ser realizada com o auxílio do contador judicial quando 
o credor for beneficiário da assistência judiciária. 

C) É defeso na liquidação, em qualquer de suas modalidades, rediscutir a causa ou 
modificar a sentença que a julgou. 

D) A liquidação pode ser feita na pendência de recurso de apelação, mesmo quando 
este for recebido no efeito suspensivo. 

 
 

Questão 57 

Deferido o pedido da ação ordinária proposta por Antônio contra os réus Francisco e 
José, com trânsito em julgado da condenação (obrigação por quantia certa), foi iniciada a 
fase de cumprimento da sentença, ocasião em que os devedores, devidamente 
representados por seus respectivos advogados, apresentaram impugnações, alegando 
excesso de execução. Julgadas improcedentes as impugnações, cujo decisum foi 
publicado na imprensa oficial no dia 15 de julho de 2011, os devedores recorreram. 
Levando-se em consideração o calendário abaixo, indaga-se: quando venceu o prazo 
recursal? 
 

Julho 2011  

D 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S 
  

     
1 2 

  

3 4 5 6 7 8 9 
  

10 11 12 13 14 15 16 
  

17 18 19 20 21 22 23 
  

24 25 26 27 28 29 30 
  

31 
        

 

  Agosto 2011  

D 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S 
  

 
1 2 3 4 5 6 

  

7 8 9 10 11 12 13 
  

14 15 16 17 18 19 20 
  

21 22 23 24 25 26 27 
  

28 29 30 31 
     

 

 
 
A) No dia 27 de julho de 2011. 

B) No dia 1º de agosto de 2011. 

C) No dia 8 de agosto de 2011. 

D) No dia 16 de agosto de 2011. 
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Questão 58 

De acordo com o Código de Processo Civil, na parte que trata dos meios de prova, 
marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) A confissão espontânea pode ser feita por mandatário com poderes especiais.  

B) Na confissão, quando judicial, espontânea e efetiva, ocorre o reconhecimento do 
pedido. 

C) Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos sobre imóveis alheios, a 
confissão de um cônjuge não valerá sem a do outro. 

D) A confissão, quando emanada de erro, pode ser revogada por ação anulatória, se 
pendente o processo em que foi feita. 

 
 

Questão 59 

De acordo com o Código de Processo Civil, na parte que trata da intervenção de terceiros, 
marque a alternativa CORRETA. 
 
A) É obrigatória a denunciação da lide de todos os devedores solidários, quando o 

credor exigir de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente, a 
dívida comum. 

B) É admissível o chamamento ao processo daquele que estiver obrigado, pela lei ou 
pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda. 

C) Caberá nomeação à autoria em ação de indenização por dano à coisa quando o 
demandado alegar que praticou o ato por ordem ou em cumprimento de instruções de 
terceiro. 

D) O terceiro que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma das 
partes poderá oferecer oposição contra a parte contrária. 

 
 

Questão 60 

Marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) Se intempestivo o recurso administrativo com efeito suspensivo, o prazo decadencial 

para a impetração do mandado de segurança começa a fluir desde o momento em 
que se encerrou o prazo recursal. 

B) Tratando-se de mandado de segurança preventivo, não se computa prazo 
decadencial para a sua impetração. 

C) Findando o prazo decadencial em dia que não haja expediente forense, o mandado 
de segurança poderá ser impetrado no primeiro dia útil subsequente. 

D) A decisão que extingue a ação mandamental, fundada na superação do prazo 
decadencial ou no reconhecimento de que não houve violação do direito reclamado, 
não impede a renovação da controvérsia nas vias ordinárias. 
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GRUPO TEMÁTICO IV 
 
 

Questão 61 

A tutela jurisdicional dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos é 
considerada pela doutrina uma das conquistas mais expressivas do Direito brasileiro, 
dada sua relevância política e inegável dimensão social. Em relação aos direitos 
individuais homogêneos, definidos no artigo 81, III, da Lei nº 8.078/90, pode-se afirmar 
que 
 
I. o adjetivo “homogêneos” indica que o fato gerador é único, já que a dimensão 

qualitativa ou quantitativa do direito pode variar em razão do indivíduo. 

II. a origem comum caracterizadora dos direitos individuais homogêneos é identificada 
com maior intensidade nas causas remotas e diz respeito às circunstâncias de fato 
comuns às pessoas a elas ligadas. 

III. a categoria dos interesses e direitos individuais homogêneos guarda semelhança em 
relação aos interesses coletivos, na medida em que em ambas as espécies os 
titulares são identificados ou identificáveis. 

IV. os direitos difusos e coletivos são indivisíveis e seus titulares são indeterminados ou 
apenas determináveis, ao passo que os individuais homogêneos são divisíveis e seus 
titulares são determinados. 

V. a característica da divisibilidade significa, em termos práticos, que a satisfação do 
direito de um só dos titulares implica a satisfação de todos, assim como a lesão de um 
só constitui a lesão de toda a coletividade. 

 
Apenas estão CORRETAS as opções: 
 
A) I, IV e V. 

B) II, III, e V. 

C) I, III e IV. 

D) II, III e IV. 
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Questão 62 

Direitos difusos são direitos metaindividuais, que, não tendo atingido o grau de agregação 
e organização necessário à sua afetação institucional junto a certas entidades ou órgãos 
representativos dos interesses já socialmente definidos, restam em estado fluido, 
dispersos pela sociedade civil como um todo. A respeito dessa categoria jurídica, é 
CORRETO afirmar: 
 
I. Na conceituação de interesses difusos, optou o Código de Defesa do Consumidor 

pelos critérios da indeterminação dos titulares, existência entre eles de relação 
jurídica base, no aspecto subjetivo, e indivisibilidade do bem jurídico, no aspecto 
objetivo. 

II. Um dos traços que distingue direitos e interesses difusos dos individuais homogêneos 
é a indeterminação dos titulares. 

III. A relação jurídica base que liga o grupo, categoria ou classe de pessoas que 
titularizam os direitos difusos há que ser preexistente à lesão ou ameaça de lesão do 
interesse ou direito. 

IV. A indivisibilidade que caracteriza tanto direitos difusos como coletivos implica que, 
satisfeita a pretensão de um, todos os demais titulares serão beneficiados, na medida 
do dano sofrido por cada um. 

V. A veiculação de propaganda enganosa pode ser considerada ofensa a direitos 
difusos, uma vez que não é possível identificar as pessoas atingidas e, uma vez 
coibida a prática ilegal, todos se beneficiarão da mesma forma. 

 
Apenas estão CORRETAS as opções: 
 
A) I, II e V. 

B) I, IV e V. 

C) III e IV. 

D) II e V. 
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Questão 63 

O combate à improbidade administrativa é, indiscutivelmente, uma das prioridades da 
atuação do Ministério Público, na medida em que a malversação do dinheiro público 
mostra-se altamente nociva à consecução dos interesses da sociedade brasileira. A Lei   
nº 8.429/92 dedica um capítulo à definição e tipificação das condutas consideradas 
ímprobas e, por isso mesmo, passíveis de sancionamento. Analise as proposições a 
seguir. 
 
I. A utilização, em obra ou serviço particular, de veículos, máquinas, equipamentos ou 

material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição da administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio 
público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com até cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual é conduta 
tipificada como ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. 

II. Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente é ato de 
improbidade administrativa tipificado entre aqueles que causam prejuízo ao erário. 

III. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente é conduta 
tipificada entre os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento 
ilícito. 

IV. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento 
é conduta tipificada entre os atos de improbidade administrativa que importam 
prejuízo ao erário. 

V. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva 
divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 
mercadoria, bem ou serviço, é conduta tipificada entre aquelas que causam 
enriquecimento ilícito. 

 
Apenas estão CORRETAS as opções: 
 
A) II e IV. 

B) III e V. 

C) I e V. 

D) IV e V. 
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Questão 64 

O artigo 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) estabelece que, 
independentemente das sanções penais, civis e administrativas, sujeita-se o responsável 
pelo ato de improbidade administrativa às cominações ali estipuladas, que podem ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. A respeito de 
tais sanções, é CORRETO afirmar: 
 
I. Na fixação das penas, o juiz levará em conta a extensão do dano e o proveito 

patrimonial obtido pelo agente. 

II. Todas as modalidades de improbidade administrativa podem implicar restrição 
temporária de direitos (suspensão de direitos políticos e proibição temporária de 
recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios) e interdição definitiva 
de direitos (perda da função pública). 

III. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente é ato de 
improbidade administrativa que pode ser sancionado com suspensão dos direitos 
políticos de cinco a oito anos e pagamento de multa civil de até três vezes o valor do 
acréscimo patrimonial. 

IV. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 
pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do 
patrimônio ou à renda do agente público é ato de improbidade administrativa punível, 
entre outras sanções, com perda da função pública, suspensão dos direitos políticos 
de oito a dez anos e pagamento de multa civil de até três vezes a remuneração 
percebida pelo agente. 

V. Frustrar a licitude de concurso público é ato de improbidade administrativa que sujeita 
o responsável ao pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 
percebida pelo agente. 

 
Apenas estão CORRETAS as assertivas 
 
A) I, IV e V. 

B) I, II e V. 

C) II, III e IV. 

D) I, II e III. 
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Questão 65 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida. A Constituição Federal impõe ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
Tradicionalmente inserido entre os direitos chamados de terceira geração, por seu senso 
coletivo ou de solidariedade, o direito a um meio ambiente preservado já é considerado, 
por respeitáveis vozes na doutrina, como também de quarta geração, por atender não 
apenas às necessidades atuais, mas também as das gerações vindouras. Nesse 
contexto, o Código Florestal brasileiro (Lei nº 4.771/65) estabelece limitações 
administrativas da exploração plena das propriedades rurais, a saber: áreas de 
preservação permanente e áreas de reserva legal nos imóveis rurais. A respeito das áreas 
de preservação permanente, pode-se afirmar: 
 
I. Pode haver supressão de vegetação em área de preservação permanente. 

II. O adquirente de imóvel rural que possua área de preservação permanente degradada 
pelo proprietário ou possuidor anterior é responsável pelos danos, mesmo sem ter 
dado causa a eles, respondendo o alienante de forma subsidiária. 

III. Ao demarcar a reserva legal em seu imóvel rural, pode o proprietário utilizar área 
situada ao longo de rio cuja largura é de dez metros desde o seu nível mais alto em 
faixa marginal, desde que respeite a distância mínima de trinta metros. 

IV. Cortar árvores em florestas de preservação permanente, sem permissão da 
autoridade competente, é contravenção penal punível com detenção de três meses a 
um ano, ou multa de uma a cem vezes o salário mínimo mensal, ou ambas as penas 
cumulativamente. 

V. Na implantação de reservatório artificial, é obrigatória a desapropriação ou aquisição, 
pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no seu entorno, 
cujos parâmetros e regime de uso serão definidos por resolução do CONAMA. 

 
Apenas estão CORRETAS as assertivas: 
 
A) II e III. 

B) I e V. 

C) II e IV. 

D) I e III. 
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Questão 66 

As áreas de reserva legal são limitações impostas imperativamente pelo poder de polícia 
do Estado, com fundamento no princípio da supremacia do interesse público, não 
cabendo ao particular nenhuma medida, administrativa ou judicial, visando impedir sua 
incidência, salvo quando a Administração aja com abuso de poder, extravasando os 
limites legais. A respeito delas, é CORRETO afirmar: 
 
I. A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida. 

II. Uma das medidas que, alternativamente, poderá adotar o proprietário ou possuidor de 
imóvel rural com área de floresta nativa, natural, primitiva ou regenerada ou outra 
forma de vegetação nativa em extensão inferior ao mínimo estabelecido pelo Código 
Florestal, é a compensação da reserva legal por outra área equivalente em 
importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e 
esteja localizada no mesmo Estado em que se situe a propriedade. 

III. Uma das medidas que, alternativamente, poderá adotar o proprietário ou possuidor de 
imóvel rural com área de floresta nativa, natural, primitiva ou regenerada ou outra 
forma de vegetação nativa em extensão inferior ao mínimo estabelecido pelo Código 
Florestal, é o plantio, a cada três anos, de no mínimo 1/10 da área total necessária à 
sua complementação, com espécies nativas, de acordo com critérios estabelecidos 
pelo órgão ambiental estadual competente. 

IV. Não será admitido o cômputo das áreas relativas à vegetação nativa existente em 
área de preservação permanente no cálculo do percentual de reserva legal. 

V. Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em 
pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de 
árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, 
cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas. 

 
Somente estão CORRETAS as opções: 
 
A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) I, III e V. 

D) I, IV e V. 
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Questão 67 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira, no Brasil, a cuidar da política urbana, 
estabelecendo como seu objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. Analise as proposições a seguir. 
 
I. A competência exclusiva para a execução da política urbana é do Poder Público 

municipal. 

II. Compete exclusivamente à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano. 

III. O plano diretor, o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 
urbana, deverá ser aprovado pela Câmara Municipal, e é obrigatório para cidades 
com mais de vinte e cinco mil habitantes. 

IV. É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no 
plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, 
sob pena, sucessivamente, de instituição de imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana progressivo no tempo; parcelamento ou edificação compulsórios; 
desapropriação com pagamento mediante prévia e justa indenização em dinheiro. 

V. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

 
Estão CORRETAS as opções: 
 
A) Todas. 

B) II, III e V. 

C) I, II e V. 

D) I, III e IV. 
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Questão 68 

A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem, a 
propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o 
bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país. Nesse contexto, a 
função social da propriedade pode ser entendida como um limite encontrado pelo 
legislador para delinear a propriedade, em obediência ao princípio da prevalência do 
interesse público sobre o interesse particular. A função social é cumprida quando a 
propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos, EXCETO: 
 
I. exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários. 

II. utilização econômica dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente. 

III. observância das disposições que regulam as relações de trabalho. 

IV. elevada produtividade. 
 
Marque a opção CORRETA. 
 
A) I está correta. 

B) II e III estão corretas. 

C) I e IV estão corretas. 

D) IV está correta. 
 
 

Questão 69 

As desapropriações a serem realizadas pelo Poder Público, nas áreas prioritárias, 
recairão sobre  
 
Marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) os minifúndios e latifúndios. 

B) as áreas já beneficiadas ou a serem por obras públicas de vulto. 

C) as áreas destinadas a empreendimentos de colonização, quando estes não tiverem 
logrado atingir seus objetivos. 

D) as áreas que apresentem reduzida incidência de arrendatários, parceiros e posseiros. 
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Questão 70 

Tombamento é declaração, pelo Poder Público, do valor histórico, artístico, paisagístico, 
turístico, cultural ou científico de coisas ou locais que, por essa razão, devam ser 
preservados, de acordo com a inscrição em livro próprio. A Constituição Federal 
expressamente elenca o tombamento como um dos instrumentos de proteção do 
patrimônio cultural brasileiro. A seu respeito, é CORRETO afirmar: 
 
I. O tombamento realiza-se por meio de um procedimento administrativo vinculado e 

compulsório, que conduz ao ato final de inscrição do bem num dos livros do Tombo. 

II. Qualquer das entidades estatais pode dispor sobre o tombamento de bens em seu 
território. 

III. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não 
se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou 
reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes. 

IV. Pelo fato das coisas tombadas permanecerem no domínio e posse de seus titulares, o 
tombamento não é passível de indenização. 

V. O tombamento tanto pode acarretar uma restrição individual quanto uma restrição 
geral. 

 
A análise permite concluir que estão CORRETAS 
 
A) I, III e V. 

B) I, II e III. 

C) II, IV e V. 

D) Todas. 
 
 

Questão 71 

Em Ação Civil Pública proposta pelo órgão de execução do Ministério Público na Comarca 
de Belo Horizonte, foi requerida e deferida a intimação por edital dos quase 500 
litisconsortes nos cânones do artigo 94 do CDC. Assinando pelo Juiz o prazo de dilação 
em 30 dias e levando-se em consideração a multiplicidade de manifestações a serem 
apresentadas, os prazos para oferecimento de contestações contam-se: 
 
Marque a opção CORRETA. 
 
A) de 15 dias a partir da publicação. 

B) de 15 dias a partir do término do prazo dilatório. 

C) de 30 dias a partir da publicação. 

D) de 30 dias a partir do término do prazo dilatório. 
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Questão 72 

É lícito ao julgador, diante de cada caso concreto, aferir qual é o modo mais adequado 
para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão 
legal de todas as hipóteses fáticas. Tratando-se da possibilidade de retorno da desídia do 
ente estatal frente a uma decisão judicial emitida, podendo resultar em grave lesão à 
sociedade por falta de assistência médica, a fixação de multa cominatória é medida que 
se impõe. 
 
I. É facultado ao juiz determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de 

multa por tempo de atraso para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do 
resultado prático equivalente. 

II. É defeso ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se 
tornou insuficiente ou excessiva. 

III. É lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente com imposição de multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, sendo relevante o fundamento da demanda e 
havendo justificado receio de ineficácia do provimento final. 

IV. É defeso ao juiz, ao impor multa diária ao réu, fixar prazo razoável para o 
cumprimento do preceito. 

 
Estão INCORRETAS as alternativas: 
 
A) I e II. 

B) I, II e IV. 

C) III e IV. 

D) II e IV. 
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Questão 73 

No que tange à coisa julgada, nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa do 
Consumidor, pode-se afirmar que 
 
I. os efeitos da coisa julgada erga omnes e ultra partes prejudicarão interesses e 

direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. 

II. na hipótese de efeito erga omnes da coisa julgada em ação de interesses ou direitos 
individuais homogêneos, em caso de improcedência do pedido, os interessados que 
não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de 
indenização a título individual. 

III. a sentença civil nas ações coletivas de interesses difusos fará coisa julgada erga 
omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Havendo condenação 
em dinheiro, essa prejudicará as ações de indenização por danos pessoalmente 
sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista no Código de Defesa do 
Consumidor. 

IV. os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes beneficiarão os autores das 
ações individuais, se requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 
ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 

 
Apenas está CORRETO o que se afirma em: 
 
A) III. 

B) II e IV. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 
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Questão 74 

Em matéria de direito processual coletivo, afirma-se: 
 
I. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o 

Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa.  

II. O requisito da pré-constituição, esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano e inclua, 
entre suas finalidades institucionais a proteção a direitos difusos, poderá ser 
dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela 
dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser 
protegido.   

III. Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas habilitarem-se 
como litisconsortes de qualquer das partes, porém inadmitir-se-á o litisconsórcio entre 
os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos 
interesses e direitos difusos e coletivos. 

IV. Qualquer dos órgãos legitimados poderão celebrar TAC às exigências legais, 
mediante combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. 

 
Apenas são CORRETAS as afirmativas: 
 
A) I, II e IV. 

B) III e IV. 

C) I e II. 

D) III e IV. 
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Questão 75 

A exemplo do que ocorre com a ação popular, o mandado de segurança, a ação civil 
pública e o rito descrito no Código de Defesa do Consumidor, foi instituída a isenção das 
custas judiciais e dos ônus da sucumbência, salvo em face de comprovada má-fé. Em 
caso de condenação por litigância de má-fé, afirma-se: 
 
I. A associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão 

solidariamente condenados em honorários advocatícios. 

II. A associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação poderão 
ser condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas 
e danos. 

III. Nas ações civis públicas, quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz 
condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa, ou 
solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. 

IV. Nas ações civis públicas, não haverá condenação da associação autora, salvo 
comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. 

V. O valor da indenização pela litigância de má-fé será desde logo fixado pelo juiz, em 
quantia não superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou liquidado por 
arbitramento. 

 
São CORRETAS as alternativas: 
 
A) I e III. 

B) I, II e IV. 

C) II, IV e V. 

D) Todas. 
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Questão 76 

O direito de reclamar no processo que visa à defesa de interesses difusos, coletivos, 
individuais homogêneos e individuais de consumo submete-se à decadência nos 
seguintes termos: 
 
I. Nos casos de vícios aparentes ou de fácil constatação, o direito de reclamar caduca 

em trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviços ou de produtos não duráveis. 

II. Tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, prescrevem em 
sessenta dias. 

III. A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 
prescreve em cinco anos. 

IV. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei de Improbidade 
Administrativa podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de 
mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 

 
Estão CORRETAS as alternativas: 
 
A) I e III. 

B) I, II e IV. 

C) I, III e IV. 

D) II e IV. 
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Questão 77 

A Responsabilidade objetiva é aplicável no Processo Coletivo. Para sua aplicação basta a 
prova da relação de causalidade entre o dano experimentado e a atitude do agente 
causador do dano, sendo irrelevante apurar tenha ele agido ou não culposamente ou de 
forma dolosa, surgindo assim o dever de indenizar. 
 
I. É o poluidor, pessoa física ou jurídica, apenas de direito privado, responsável, direta 

ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 

II. É o poluidor obrigado a indenizar ou reparar os danos causados a terceiros, afetados 
por sua atividade. 

III. É o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador, 
responsável por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e 
riscos. 

IV. É o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador, 
responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos 
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, 
apresentação ou acondicionamento de seus produtos. 

 
Apenas está CORRETA a alternativa: 
 
A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) IV. 
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Questão 78 

A fim de garantir o resultado útil do processo coletivo, tem-se a aplicabilidade da 
indisponibilidade de bens. Ela não conduz à perda da posse, não retira os direitos de usar 
e usufruir de seu proprietário. Apenas impede o exercício do direito de dispor desses 
bens. Nestes termos, tem-se que: 
 
I. O juiz poderá determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando 

houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao 
direito da outra lesão grave e de difícil reparação, inclusive ordenar depósito de bens. 

II. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar 
enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito 
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

III. A indisponibilidade de bens recairá sobre bens que assegurem o pagamento integral 
da multa, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 

IV. Desde que provada a prática de ato lesivo ao meio ambiente, justificável a concessão 
do Magistrado singular de medida tutelar de indisponibilidade de tantos bens quanto 
necessário à reparação do dano. 

 
Estão INCORRETOS os itens: 
 
A) I, II e IV. 

B) III e IV. 

C) II e III. 

D) I, III e IV. 
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Questão 79 

Sob o enfoque das Ações Popular e de Improbidade, afirma-se: 
 
I. A ação popular visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 

Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural. A ação de improbidade, diferente disso, visa apenas à aplicação 
de sanções. 

II. A ação de improbidade administrativa poderá ser proposta mesmo já havendo 
sentença de procedência transitada em julgado em ação popular que anulou ato 
lesivo e determinou o ressarcimento do dano ao patrimônio público. Isso porque deve 
ser buscada a aplicação de sanções, observado o prazo decadencial. 

III. Assim como na ação popular, na ação que visa apurar ato de improbidade 
administrativa proposta pelo Ministério Público, as pessoas jurídicas de direito público 
ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de 
contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao 
interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. 

IV. A ação popular prescreve em 5 (cinco) anos, assim como a ação de improbidade 
destinada a levar a efeitos as sanções. As sanções previstas na Lei de Improbidade 
Administrativa são: ressarcimento integral do dano, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta 
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

 
Estão INCORRETOS os itens: 
 
A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I e IV. 
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Questão 80 

A Lei nº 6.938/81 dispôs sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação. Dentre as questões normativas inseridas, tem-se: 
 
I. O IBAMA é órgão executor, com a finalidade de executar e fazer executar, como 

órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. 

II. Compete ao CONAMA determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos 
das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou 
privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a 
entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de 
impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de 
significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio 
nacional. 

III. Mediante anuência do órgão ambiental competente, o proprietário rural pode instituir 
servidão ambiental, pela qual voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou 
temporário, total ou parcialmente, a direito de uso, exploração ou supressão de 
recursos naturais existentes na propriedade. A servidão ambiental aplica-se às áreas 
de preservação permanente e de reserva legal. 

IV. São alguns dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: o 
estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; o zoneamento ambiental; a 
avaliação de impactos ambientais; o licenciamento e a revisão de atividades efetiva 
ou potencialmente poluidoras; os incentivos à produção e instalação de equipamentos 
e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade 
ambiental; a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 
Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de 
relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; o sistema nacional de 
informações sobre o meio ambiente; o Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental. 

 
Está INCORRETA a afirmação: 
 
A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) IV. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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