Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

14 de Agosto de 2011
CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO
DO ESTADO DO PARANÁ
N.º DO CARTÃO

NOME (LETRA DE FORMA)

ASSINATURA

TIPO DE PROVA

T1
INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES:
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 100.
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os
fiscais não poderão interferir.
3. Preenchimento do Cartão-Resposta:
- Preencher para cada questão apenas uma resposta
- Preencher totalmente o espaço
correspondente, conforme o modelo:
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO.
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS.
Duração total da prova: 5 horas
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D) O prazo para a anulação do negócio jurídico
decorrente de coação é decadencial de quatro
anos, a contar do dia em que ela, a coação,
cessar.

BLOCO UM
DIREITO CIVIL
1. Assinale a alternativa CORRETA:
São absolutamente incapazes
pessoalmente os atos da vida civil:

para

exercer

A) Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os
que, por deficiência mental tenham discernimento
reduzido.
B) Os que, mesmo por causa transitória, não
puderem exprimir sua vontade.
C) Os excepcionais sem desenvolvimento mental
completo.
D) Os declarados falidos por sentença judicial, no
que tange aos atos civis, e os maiores de
dezesseis e menores de dezoito anos.
2. Referente a domicílio e com base no Código Civil
Brasileiro podemos afirmar que:
I.

O domicílio da pessoa natural é o lugar aonde ela
estabelece a sua residência com ânimo definitivo.
II. O domicílio do marítimo é aquele onde o navio
estiver matriculado.
III. O domicílio do incapaz é o do seu representante
ou assistente.
IV. O agente diplomático do Brasil, que é citado no
estrangeiro, não poderá alegar o princípio da
extraterritorialidade, sendo que a demanda
deverá seguir por força de lei, no domicílio
eleitoral do agente demandado.

A)
B)
C)
D)

Apenas os itens I e IV são verdadeiros.
Apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.
Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os ítens I, II e III são verdadeiros.

3. Assinale a alternativa CORRETA:
A) A nulidade absoluta pode ser arquida por
qualquer interessado, inclusive pelo Ministério
Público, devendo o juiz pronunciá-las, podendo
ainda supri-las a requerimento das partes.
B) A anulabilidade poderá ser decretada ex ofìcio
pelo juiz.
C) Quando a lei não dispuser que determinado ato é
anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se
a anulação, será então de três anos a contar da
data da conclusão do ato.

4. Aponte se as assertivas a seguir são verdadeiras (V)
ou falsas (F) e assinale a única alternativa
CORRETA:
(_) A confissão é irrevogável e pode ser anulada se
decorreu de erro de fato ou de coação.
(_) Aquele que se nega a submeter-se a exame
médico necessário não poderá aproveitar-se de
sua recusa.
(_) Não ocorre a prescrição quando pendente ação
de evicção.
(_) Se a decadência for convencionada, a parte a
quem aproveita poderá alegar em qualquer grau
de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a
alegação.
A)
B)
C)
D)

V, V. F, V
F, F, F, V
V, F, F, F
V, V,V, V

5. Aponte se as assertivas a seguir são verdadeiras (V)
ou falsas (F) e assinale a única alternativa
CORRETA:
(_) Ocorrendo turbação ou esbulho, o possuidor
direto ou indireto tem o direito de ser mantido ou
reintegrado na posse através dos interditos
proibitórios.
(_) A ação de dano infecto é uma medida preventiva
que o proprietário ou possuidor de um prédio
pode propor contra o vizinho para assegurar
segurança sossego e saúde aos moradores que
o habitam.
(_) A lei civil consagra a usucapião extraordinária o
prazo de 15 anos, sem interrupção e sem
oposição para a usucapião extraordinária geral;
são de 10 anos quando o possuidor estabelecer
moradia habitual, ou nele realizar obras e
serviços de caráter produtivo, denominando
usucapião extraordinária de forma abreviada.
(_) O possuidor de área urbana com até 250 metros
quadrados, que, por cinco anos ininterruptos e
sem oposição, utilizar para guarnecer a sua
família, poderá adquirir o domínio, desde que não
seja proprietário de imóvel rural ou urbano.
A)
B)
C)
D)

V,F,F,V
V,V,V,V
F,V,V,V
V.V.F,V
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6. Aponte se as assertivas a seguir são verdadeiras (V)
ou falsas (F) e assinale a única alternativa
CORRETA:
(_) Nas obrigações alternativas, a escolha caberá ao
credor, se outra coisa não se estipulou.
(_) Terceiro não interessado que paga divida em seu
próprio nome, tem o direito a reembolsar-se do
que pagar sub-rogando-se no direito do credor.
(_) Nas obrigações divisíveis no que tange ao
pagamento o recebimento é a regra do princípio
do concursus parts fiut.
(_) O instituto da Novação ocorre quando uma
pessoa está obrigada, por dois ou mais débitos
da mesma natureza, um só credor, e possui o
direito de indicar a qual do débitos quer pagar, se
todos estiverem líquido e vencidos.
A)
B)
C)
D)

V, V, V, F
V, V, F, F
F, F, V, F
V, V, V, V

7. Assinale a única alternativa CORRETA:
A) Nos contratos onerosos, as partes não podem
reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade
pela evicção.
B) A doação inoficiosa é ato anulável, sendo que o
prazo prescricional é de 03 anos a partir do
conhecimento
por
parte
dos
herdeiros
necessários, os quais poderão propor ação
declaratória da doação.
C) Nos contratos de doação a cláusula de reversão
é resolutiva e não prevalece em favor de terceiro.
D) As dividas futuras não podem ser objeto de
fiança.
8. Aponte se as assertivas a seguir são verdadeiras (V)
ou falsas (F) e assinale a única alternativa
CORRETA:
(_) O pedido da decretação de nulidade do
casamento, decorrente de infringência de
impedimento, só poderá ser proposta pelas
partes interessadas.
(_) Jonas que era casado com Antuérpia, pelo
regime da comunhão parcial de bens, foi morto
por Belício, amante de Antuérpia. Belício foi
condenado e, após o cumprir pena, casou-se
com Antuérpia no Paraguai. Diante da lei
brasileira, o casamento realizado entre Belício e
Antuérpia possui eficácia no território brasileiro.

(_) A exclusão dos herdeiros ou legatários, por ato de
indignidade extingue-se em 04 anos contados da
abertura da sucessão.
(_) Denise casou-se com Mauro sob o regime parcial
de bens, não tiveram filhos, e estavam separados
de fato um do outro há mais de 3 anos. A
separação se deu por vontade de ambos.
Falecendo Mauro, Denise terá o prazo de quatro
anos para requer os direitos sucessórios.
A)
B)
C)
D)

F, F, F, F
F, F, F, V
V, V, F, V
F, F, V, F

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
9. Sobre inventário e partilha, assinale a alternativa
CORRETA.
A) Dentro de 10 (dez) dias, contados da data em
que prestou o compromisso, fará o inventariante
as primeiras declarações.
B) Feito o esboço da partilha, dirão sobre ele as
partes no prazo comum de 5 (cinco) dias.
Resolvidas as reclamações, será a partilhada
lançada nos autos.
C) Ouvidas as partes sobre as últimas declarações
no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, procederse-á ao cálculo do imposto.
D) Em nenhuma hipótese poderá o juiz iniciar, de
ofício, o inventário, uma vez que afronta o
princípio da inércia da jurisdição, estatuído no art.
2˚ do CPC. (Nemo Iudex sine Actore. Ne
Procedat Iudex ex Officio).
10. Assinale a alternativa CORRETA.
A) O prazo prescricional da execução civil lastreada
em título executivo judicial é de 06 meses, ex vi
do § 5˚ do art. 475-J do CPC.
B) O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
os tribunais, nas causas de sua competência
originária, podendo o exequente, nessa hipótese,
requerer o cumprimento de sentença no juízo do
local onde se encontram os bens sujeitos à
expropriação ou pelo atual domicílio do
executado.
C) Ainda que atribuído efeito suspensivo à
impugnação ao cumprimento de sentença, é lícito
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ao exequente requerer o prosseguimento da
execução, oferecendo e prestando caução
idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos
próprios autos.
D) A execução provisória corre por iniciativa, conta e
responsabilidade do executado.
11. Assinale a alternativa CORRETA.
A) Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixará ao
designar a data da audiência, depositar em
cartório o rol de testemunhas. Omitindo-se o juiz,
o rol será apresentado até 5 (cinco) dias antes da
audiência.
B) Incumbe às partes, dentro de 10 dias, contados
da intimação do despacho de nomeação do
perito: indicar assistente técnico e apresentar
quesitos.
C) O incidente de arguição de falsidade de
documentos tem lugar em qualquer tempo e grau
de jurisdição, incumbindo à parte, contra quem foi
produzido
o
documento,
suscitá-lo
na
contestação ou no prazo de 5 (cinco) dias,
contados da data da intimação da sua juntada
aos autos.
D) Quando o documento ou a coisa estiver em poder
de terceiro, o juiz mandará citá-lo para responder
no prazo de 10 (dez) dias.
12. Assinale a alternativa CORRETA.
A) Na execução por quantia certa em face da
Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor
embargos em 10 (dez) dias.
B) Na execução por carta, os embargos serão
oferecidos no juízo deprecante ou deprecado,
mas a competência para julgá-los é do juízo
deprecante, salvo se versarem unicamente vícios
ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação
dos bens.
C) Consideram-se extintas todas as obrigações do
devedor, decorrido o prazo de 3 (três) anos,
contados da data do encerramento do processo
de insolvência.
D) Transitado em julgado a sentença que condenou
o réu ao pagamento de prestações alimentícias,
poderá o credor requerer o cumprimento da
sentença (art. 475-J do CPC) visando à prisão
civil do devedor.
13. Assinale a alternativa CORRETA.
A) A ação em que o incapaz for réu se processará
no foro de domicílio de seu representante.

B) Declarada a incompetência absoluta, todos os
atos serão nulos, remetendo-se os autos ao juiz
competente.
C) Não se fará a citação, salvo para evitar
perecimento do direito aos noivos, nos cinco
primeiros dias de bodas.
D) Em casos de pedidos alternativos, o valor da
causa será a soma de todos eles.
14. Marque a alternativa CORRETA.
A) Cabe ação monitória para haver remanescente
oriundo de venda extrajudicial de bem alienado
fiduciariamente em garantia.
B) De acordo com o entendimento do STJ, o
contrato de abertura de crédito acompanhado do
demonstrativo de débito constitui título executivo
extrajudicial.
C) Na pendência do processo possessório, é lícito,
tanto ao autor como ao réu, intentar ação de
reconhecimento do domínio.
D) Na curatela de interdito, o interditando poderá, no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da
audiência de interrogatório, impugnar o pedido.
15. Marque a alternativa CORRETA.
A) No recurso especial, se a Turma decidir pela
existência da repercussão geral por, no mínimo,
3 (três) votos, ficará dispensada a remessa do
recurso ao Plenário.
B) Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar,
facultado ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, reformar sua decisão.
C) Da decisão da liquidação de sentença caberá o
recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze)
dias.
D) Quando a sentença confirmar a antecipação dos
efeitos da tutela, o recurso de apelação será
recebido no seu duplo efeito, para evitar o perigo
da irreversibilidade.
16. Assinale a alternativa CORRETA.
A) A arrematação far-se-á mediante o pagamento
imediato do preço pelo arrematante, ou no prazo
de 10 (dez) dias, mediante caução.
B) Quando o imóvel de incapaz não alcançar em
praça pelo menos 80% (oitenta por cento) do
valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e
administração de depositário idôneo, adiando a
alienação por prazo não superior a 1 (um) ano.
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C) O edital da hasta pública será fixado no local de
costume e publicado, em resumo, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias, pelo
menos uma vez em jornal de ampla circulação
local.
D) São absolutamente impenhoráveis, até o limite de
60 (sessenta) salários mínimos, a quantia
depositada em caderneta de poupança.

DIREITO DO CONSUMIDOR
17. Segundo o Código de Defesa Consumidor, o juiz
poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor,
houver abuso de direito, excesso de poder, infração
da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou
contrato social. Em consonância com essa assertiva
é CORRETO afirmar:
A) As sociedades integrantes dos grupos societários
e
as
sociedades
controladas
são
subsidiariamente responsáveis pelas obrigações
decorrentes do Código de Defesa do
Consumidor.
B) As sociedades consorciadas também são
subsidiariamente responsáveis pelas obrigações
decorrentes do CDC.
C) As sociedades coligadas responderão por dolo ou
culpa.
D) A desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade, em caso de encerramento ou
inatividade da pessoa jurídica, independe da má
administração.
18. Sobre a decadência dos direitos do consumidor e a
prescrição da ação, é CORRETO afirmar:
A) A instauração de inquérito civil não obsta a
decadência do direito de reclamar pelos vícios do
fornecimento do serviço ou quanto ao produto
adquirido.
B) Em se tratando de vício oculto, o prazo
decadencial inicia-se no momento da aquisição
do produto ou da prestação do serviço.
C) A reclamação comprovadamente formulada pelo
consumidor perante o fornecedor de produtos e
serviços até a resposta negativa correspondente,
que deve ser transmitida de forma inequívoca,
obsta a decadência.

ocorrência do dano, independente da data do
conhecimento ou da sua autoria.
19. O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da
responsabilidade pelo fato do produto e do serviço,
dispõe quanto à isenção de responsabilidade do
fabricante, do construtor, do produtor, ou importador
quando:
I. Provar que não colocou o produto no mercado.
II. Provar que, embora haja colocado o produto no
mercado, o defeito inexiste.
III. Provar a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.
IV. O produto não for considerado defeituoso pelo
fato de outro de melhor qualidade ter sido
colocado no mercado.
Está(ão) CORRETA(S):
A)
B)
C)
D)

20. Quanto às práticas comerciais, é CORRETO afirmar:
A) Para os fins do CDC somente são consideradas
consumidoras e, portanto, protegidas, as pessoas
determináveis que forem expostas às práticas
nele previstas.
B) Toda informação ou publicidade, suficientemente
precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de
comunicação com relação a produtos e serviços
oferecidos ou apresentados obriga o fornecedor
que fizer veicular e dela se utilizar; no entanto,
para integrar futuro contrato há necessidade de
oferecer a possibilidade de discussão ao
consumidor.
C) É suficiente que a oferta e a apresentação de
produtos e serviços assegurem informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua
portuguesa, não se exigindo que haja menção
sobre os riscos que apresentam à saúde e à
segurança dos consumidores.
D) Os fabricantes e importadores, após cessarem a
produção ou importação, deverão manter as
ofertas de componentes e peças de reposição
por período razoável de tempo, na forma da lei.
21. Sobre a temática das práticas comercias, avalie as
assertivas abaixo:
I.

D) O prazo prescricional de cinco anos da pretensão
à reparação pelos danos causados por fato do
produto ou do serviço inicia-se a partir da

Somente as afirmativas I e II.
Somente as afirmativas III e IV.
Somente as afirmativas II e III.
Todas as afirmativas estão corretas.

Em caso de oferta ou venda por telefone ou
reembolso postal, deve constar o nome do
fabricante e endereço apenas na embalagem,
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sendo facultativa, a informação em relação aos
impressos utilizados na transação comercial.
II. O fornecedor do produto ou serviço só será
considerado solidariamente responsável pelos
atos de seus prepostos ou representantes
autônomos se esses não agirem com excesso de
mandato.
III. Se o fornecedor de produtos e serviços recusar
cumprimento à oferta, apresentação ou
publicidade, o consumidor poderá na seguinte
ordem: exigir o cumprimento forçado da
obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou
publicidade; aceitar outro produto ou prestação
de serviço equivalente; rescindir o contrato, com
direito à restituição de quantia eventualmente
antecipada, monetariamente atualizada, e a
perdas e danos.
IV. A publicidade do produto pode ser veiculada
objetivando exclusivamente a sua divulgação
independentemente de que o consumidor possa
associar a propaganda com o produto haja vista
o direito constitucional de livre expressão.
É CORRETO afirmar:
A)
B)
C)
D)

Somente a assertiva II é verdadeira.
Somente as assertivas I e II são verdadeiras.
Somente as assertivas III e IV são verdadeiras.
Todas as assertivas estão falsas.

22. Sobre publicidade enganosa ou abusiva, avalie as
afirmativas a seguir:
I.

Será
considerada
enganosa
qualquer
publicidade,
sob
qualquer
modalidade,
independente de ser ou não capaz de induzir em
erro o consumidor.

II. O ônus da prova da veracidade e correção da
informação ou comunicação publicitária cabe a
quem as patrocina.
III. As questões de superstição veiculadas em
publicidade, por se tratar de crendice popular e
sem qualquer respaldo técnico-científico, não
constituem publicidade abusiva.
IV. O CDC considera enganosa a publicidade que
por omissão deixar de informar sobre dado
essencial do produto ou serviço.
Está(ão) CORRETA(S):
A)
B)
C)
D)

Somente a afirmativa II.
Somente as afirmativas II e IV.
Somente as afirmativas III e IV.
Somente a afirmativa I.

23. Sobre as práticas abusivas e cobrança de dívidas,
analise as assertivas abaixo:
I.

O CDC não considera prática abusiva – trata-se,
na verdade, de um direito do fornecedor de
produto ou serviço –, recusar a venda de produto
exposto mesmo a quem diretamente se disponha
a adquiri-lo mediante pronto pagamento, em
respeito ao direito de propriedade.

II. Somente se o consumidor exigir estará o
fornecedor obrigado a elaborar orçamento prévio
a execução do serviço.
III. O consumidor não responde por quaisquer ônus
ou acréscimos decorrentes da contratação de
terceiros, não previstos no orçamento prévio.
IV. O consumidor cobrado em quantia indevida
sempre terá o direito à repetição do indébito por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais
Está(ão) CORRETA(S):
A)
B)
C)
D)

Somente a assertiva III.
Somente as assertivas II e IV.
Somente as assertivas I e IV.
Somente a assertiva I.

DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
24. Em relação à criança e ao adolescente e de acordo
com o artigo 4º e parágrafo único da Lei 8.069/1990,
a garantia de prioridade compreende:
A) Primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias, desde que não esteja a
criança ou adolescente sob poder familiar,
guarda ou tutela de qualquer dos pais ou de seu
representante legal.
B) Precedência de atendimento nos
públicos ou de relevância pública.

serviços

C) Preferência ao adolescente portador de
deficiência, assegurando-lhe trabalho protegido e
estabilidade.
D) Destinação privilegiada de recursos públicos
exclusivamente nas áreas urbanas carentes
relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.
25. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, o direito à liberdade compreende os
seguintes aspectos:
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I.

Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços
comunitários, sem restrições de qualquer
natureza.
II. Opinião e expressão.
III. Crença e culto religioso.
IV. Brincar, praticar esportes e divertir-se, quando
fundado em atividade pedagógica efetiva.
V. Participar da vida familiar e comunitária, sem
discriminação.
VI. Participar da vida política e de atividade
partidária, na forma da lei.
VII. Buscar refúgio, auxílio e orientação.
Está(ão) CORRETA(S):
A)
B)
C)
D)

Somente as assertivas I, III, V e VI.
Somente as assertivas III, IV, VI e VII.
Somente as assertivas II, IV, VI e VII.
Somente as assertivas II, III, V e VII.

26. Sobre adoção,
CORRETA.

assinale

a

única

V. Atendimento no ensino fundamental, através de
programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde.
Está(ão) CORRETA(S):
A)
B)
C)
D)

Somente as assertivas II, IV e V.
Somente as assertivas I, II, IV e V.
Somente as assertivas II, III e IV.
Somente as assertivas I, III, e IV.

28. No que se refere ao Direito à Profissionalização e à
Proteção no Trabalho, assinale a única alternativa
CORRETA:
alternativa

A) É recíproco o direito sucessório entre o adotado,
seus
descendentes,
o
adotante,
seus
ascendentes, descendentes e colaterais até o 3º
grau, observada a ordem de vocação hereditária.
B) Em se tratando de adotando maior de doze anos
de idade, será também necessário o seu
consentimento.
C) Para adoção conjunta de criança ou adolescente
menor de 12 anos, é indispensável que os
adotantes sejam casados civilmente ou
mantenham união estável, comprovada a
estabilidade da família.
D) Na adoção internacional a pessoa ou casal
estrangeiro, interessado em adotar criança ou
adolescente brasileiro, deverá formular pedido de
habilitação à adoção perante o órgão do
Ministério Público competente em matéria de
adoção internacional no país de acolhida, assim
entendido aquele onde está situada sua
residência habitual.
27. É dever do Estado, de assegurar à criança e ao
adolescente, dentre outros:
I.

IV. Oferta de ensino noturno regular, adequado às
condições do adolescente trabalhador;

Ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
apenas aos que se encontrem na idade própria;

II. Atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino;
III. Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de zero a dez anos de idade;

A) É proibido qualquer trabalho a menores de
quatorze anos de idade, inclusive na condição de
aprendiz.
B) Ao adolescente maior de quatorze anos de idade
é assegurada bolsa de aprendizagem.
C) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime
familiar de trabalho, aluno de escola técnica,
assistido em entidade governamental ou não
governamental, é permitido trabalho insalubre em
grau mínimo, desde que não realizado em horário
noturno.
D) A remuneração que o adolescente recebe pelo
trabalho efetuado ou a participação na venda dos
produtos de seu trabalho não desfigura o caráter
educativo.
29. Analise as assertivas abaixo e assinale a única
alternativa CORRETA:
A) Entre as proibições de venda à criança ou ao
adolescente encontram-se produtos cujos
componentes possam causar dependência física
ou psíquica e fogos de estampido e de artifício,
mesmo aqueles que pelo seu reduzido potencial
sejam incapazes de provocar qualquer dano
físico em caso de utilização indevida.
B) É proibida a hospedagem de criança ou
adolescente em hotel, motel, pensão ou
estabelecimento
congênere,
ainda
que
autorizado, salvo se acompanhado pelos pais ou
responsável.
C) A autorização judicial para viajar não será exigida
quando a criança estiver acompanhada de
ascendente ou colateral maior, até o terceiro
grau,
comprovado
documentalmente
o
parentesco.
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D) Quando se tratar de viagem ao exterior, a
autorização judicial é dispensável, se a criança
ou adolescente viajar na companhia de um dos
pais, independentemente da autorização do
outro, quando o acompanhante faça prova de
gozo do poder familiar.
30. São linhas de ação da política de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente, entre outras,
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente:
I.

Serviços especiais de prevenção e atendimento
médico e psicossocial às vítimas de negligência,
maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e
opressão;

II. Serviço de identificação e localização de pais,
responsável,
crianças
e
adolescentes
desaparecidos;
III. Proteção jurídico-social por entidades de defesa
dos direitos da criança e do adolescente.
IV. Campanhas de estímulo ao acolhimento sob
forma de guarda de crianças e adolescentes
afastados do convívio familiar e à adoção,
especificamente inter-racial, de crianças maiores
ou de adolescentes, com necessidades
específicas de saúde ou com deficiências e de
grupos de irmãos.
Assinale a única alternativa CORRETA:
A)
B)
C)
D)

São verdadeiras somente as assertivas I e II.
São verdadeiras somente as assertivas I, IV.
São verdadeiras somente as assertivas II, III e IV.
Todas as assertivas são verdadeiras.

BLOCO DOIS
DIREITO PENAL
31. Em relação à desistência voluntária, arrependimento
eficaz e arrependimento posterior, é CORRETO
afirmar:
I.

Nos crimes cometidos mediante o uso de
violência ou grave ameaça à pessoa, em sendo
reparado o dano ou restituída a coisa, antes da
data do recebimento da denúncia, a pena será
reduzida de um a dois terços.

II. Quando o agente, voluntariamente, desiste de
prosseguir na execução do crime ou impede que
o resultado se produza, ficará isento de pena.
III. Quando o agente, voluntariamente, desiste de
prosseguir na execução do crime ou impede que

o resultado se produza, somente responderá
pelos atos já praticados.
IV. Nos crimes cometidos sem violência ou grave
ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída
a coisa, até o recebimento da denúncia ou da
queixa, por ato voluntário do agente, a pena será
reduzida de um a dois terços.
A) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
B) Somente as afirmativas II, III e IV são
verdadeiras.
C) Todas as afirmativas são falsas.
D) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
32. No que tange às causas excludentes de ilicitude,
após apontar quais são as assertivas verdadeiras (V)
e falsas (F), assinale a única sequência CORRETA:
(_) Não há crime quando o agente pratica o fato em
estado de necessidade, em legítima defesa, em
estrito cumprimento de dever legal ou no
exercício regular de direito.
(_) O agente, quando praticar os atos em legítima
defesa, não responderá pelo excesso punível na
modalidade dolosa ou culposa.
(_) Considera-se em estado de necessidade quem
pratica o fato para salvar de perigo atual, que não
provocou por sua vontade, nem podia de outro
modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo
sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável
exigir-se.
(_) O agente, em qualquer das hipóteses do artigo 23
do Código Penal (legítima defesa, estado de
necessidade, estrito cumprimento do dever legal
e exercício regular de direito), responderá pelo
excesso doloso ou culposo.
(_) Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele
injusta agressão, pretérita, atual ou iminente, a
direito seu ou de outrem.
A)
B)
C)
D)

V, F, V, V, F
F, V, V, F, V
F, F, V, V, F
V, F, V, F, V

33. Sobre o Concurso de Pessoas disciplinado no artigo
29 do Código Penal vigente, é CORRETO afirmar:
A) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime
incide
nas
penas
a
este
cominadas,
independente do grau de sua culpabilidade.
B) Se algum dos agentes, em concurso de pessoas,
quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á
aplicada a pena deste; essa pena será
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aumentada até metade, na hipótese de ter sido
previsível o resultado mais grave.
C) Não se comunicam as circunstâncias e as
condições de caráter pessoal, nem mesmo
quando se tratar de elementares do crime.
D) O ajuste, a determinação ou instigação e o
auxílio, são puníveis, ainda que o crime tenha se
dado na forma tentada.
34. No que concerne às penas restritivas de direitos,
avalie as assertivas abaixo:
I.

As penas restritivas de direitos são: prestação
pecuniária, perda de bens e valores, prestação
de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, interdição temporária de direitos e
limitação de fim de semana.

II. As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando
aplicada pena privativa de liberdade não superior
a quatro anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer
que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
o réu não for reincidente em crime doloso; a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social
e a personalidade do condenado, bem como os
motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente.
III. Na condenação igual ou inferior a um ano, a
substituição pode ser feita por multa ou por uma
pena restritiva de direitos; se superior a um ano,
a pena privativa de liberdade pode ser substituída
por uma pena restritiva de direitos e multa ou por
duas restritivas de direitos.
IV. Sobrevindo condenação à pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução
penal decidirá sobre a conversão, podendo
deixar de aplicá-la se for possível ao condenado
cumprir a pena substitutiva anterior.
V. A pena restritiva de direitos converte-se em
privativa de liberdade quando ocorrer o
descumprimento
injustificado
da
restrição
imposta. No cálculo da pena privativa de
liberdade a executar será deduzido o tempo
cumprido da pena restritiva de direitos,
respeitado o saldo mínimo de trinta dias de
detenção ou reclusão.
Está(ão) CORRETA(S):
A)
B)
C)
D)

Somente as assertivas I e IV.
Somente a assertiva II.
Somente as assertivas I, III, IV e V.
Todas as assertivas.

35. A Lei Ordinária nº. 7.716, de 05 de janeiro de 1989,
dispõe sobre os Crimes Resultantes de Preconceitos
de Raça e Cor, sendo CORRETO afirmar que:
A) Serão punidos na forma da Lei Ordinária
7.716/1989
os
crimes
resultantes
de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião, procedência nacional e sexo.
B) Constitui crime punido com prisão simples o ato
de impedir o acesso ou recusar hospedagem em
hotel,
pensão,
estalagem
ou
qualquer
estabelecimento
similar
em
razão
de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião, procedência nacional.
C) É considerada criminosa a conduta de praticar,
induzir ou incitar a discriminação ou preconceito
de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional.
D) Os efeitos decorrentes da condenação pela
prática de crimes previstos na Lei Ordinária nº.
7.716/1989 são automáticos, dispensando a sua
fundamentação na sentença.
36. A Lei Ordinária nº. 11.101, de 09 de fevereiro de
2005 dispõe sobre os Crimes Falimentares, sobre os
quais é CORRETO afirmar:
A) Os únicos efeitos decorrentes da condenação
transitada em julgado de crimes previstos na Lei
Ordinária nº. 11.101/2005 são: a inabilitação para
o exercício de atividade empresarial e o
impedimento para o exercício de cargo ou função
em conselho de administração, diretoria ou
gerência das sociedades sujeitas à Lei de
Falências e Recuperação de Empresas.
B) A prescrição dos crimes previstos nesta Lei
reger-se-á pelas disposições do Código Penal,
começando a correr do dia da consumação do
crime falimentar.
C) A sentença que decreta a falência, concede a
recuperação judicial ou concede a recuperação
extrajudicial é condição objetiva de punibilidade
das infrações penais falimentares.
D) Na falência, na recuperação judicial e na
recuperação extrajudicial de sociedades, os seus
sócios, diretores, gerentes, administradores e
conselheiros, de fato ou de direito, bem como o
administrador judicial, não se equiparam ao
devedor ou falido para todos os efeitos penais
decorrentes desta Lei.
37. De modo a coibir a prática de infrações penais no
trânsito, o legislador pátrio editou o Código de
Trânsito Brasileiro (Lei Ordinária nº. 9.503/1997).
Dado o enunciado, aponte se as assertivas a seguir
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são verdadeiras (V) ou falsas (F). Em seguida,
assinale a alternativa cuja sequência esteja
CORRETA:
(_) A penalidade de suspensão ou de proibição de se
obter a permissão ou a habilitação, para dirigir
veículo automotor, tem a duração de dois meses
a cinco anos.
(_) A penalidade de suspensão ou de proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor se inicia quando do início do
cumprimento da pena privativa de liberdade por
parte do condenado.
(_) Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes
de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a
prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se
prestar pronto e integral socorro àquela.
(_) Constitui crime de trânsito o ato de permitir,
confiar ou entregar a direção de veículo
automotor a pessoa não habilitada, com
habilitação cassada ou com o direito de dirigir
suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de
saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não
esteja em condições de conduzi-lo com
segurança.
A)
B)
C)
D)

V, V, F, V
V, F, F, V
V, V, F, F
V, F, V, V

38. A individualização da pena é de tamanha importância
para o Direito Penal que é erigida a preceito
constitucional e ganha espaço entre os artigos 59 e
seguintes do Código Penal, sendo CORRETO afirmar
que:
I.

O juiz, atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade
do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências do crime, bem como ao
comportamento
da
vítima,
estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime.

II. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena
deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se
como tais as que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do
agente e da reincidência.
III. A pena base será fixada atendendo-se ao critério
do artigo 59 do Código Penal; em seguida serão
consideradas as circunstâncias atenuantes e
agravantes; e, por último, as causas de
diminuição e de aumento.

IV. No concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial, pode o
juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só
diminuição, prevalecendo, tão somente, a causa
que mais diminua.
A) Todas as assertivas são verdadeiras.
B) Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras.
C) Somente as assertivas I e II são verdadeiras.
Somente as assertivas I, II e IV são verdadeiras.

DIREITO
PROCESSUAL PENAL
39. Com base na legislação acerca do inquérito policial,
assinale a única alternativa CORRETA:
A) O inquérito somente pode iniciar-se mediante
requerimento do ofendido.
B) Do despacho que indeferir o requerimento de
abertura de inquérito caberá recurso para o chefe
de Polícia.
C) O inquérito deverá terminar no prazo de 5 dias,
se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou
estiver preso preventivamente, contado o prazo,
nesta hipótese, a partir do dia em que se
executar a ordem de prisão, ou no prazo de 15
dias, quando estiver solto, mediante fiança ou
sem ela.
D) O minucioso relatório do que tiver sido apurado
no inquérito é facultativo à Autoridade Policial,
segundo critério de conveniência e oportunidade,
considerando que a legislação considera o
inquérito dispensável.
40. No tocante à prisão, assinale a única alternativa
CORRETA:
A) A prisão preventiva não pode ser decretada de
ofício pelo Poder Judiciário, mas somente após
provocação do Ministério Público ou do
Querelante; já na prisão temporária, em razão de
sua utilidade probatória, pode ser decretada até
mesmo de ofício pelo juiz.
B) O despacho que decretar ou denegar a prisão
preventiva será, de regra, fundamentado, exceto
nos casos em que a urgência exigir, nos quais o
juiz poderá determinar ao escrivão a expedição
do mandado mediante despacho simples, do
qual, porém, deverá constar a ressalva da
complementação posterior.
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C) Cabe prisão preventiva se o crime envolver
violência doméstica e familiar contra a mulher,
nos termos da lei específica, para garantir a
execução das medidas protetivas de urgência, e
– com base em texto expresso da 11340/2006
(Lei Maria da Penha) - ainda que se trate de
agressão num contexto de relação homoafetiva
envolvendo duas mulheres ou dois homens
D) No tocante à prisão preventiva, o juiz pode
revogá-la ou redecretá-la, até mesmo de ofício,
quantas vezes entenda alguma destas medidas
necessária, de acordo com a lei.
41. Segundo o Código de Processo Penal, assinale a
única alternativa CORRETA:
A) O procedimento comum será tão somente
ordinário ou sumário.
B) No caso de citação por edital, o prazo para a
defesa começará a fluir apenas e tão somente a
partir do comparecimento pessoal do acusado
acompanhado de seu defensor.
C) O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a
sentença.
D) A denúncia ou queixa não poderá ser rejeitada
quando: for manifestamente inepta; faltar
pressuposto processual ou condição para o
exercício da ação penal; faltar justa causa para o
exercício da ação penal.
42. Sobre nulidades no processo penal, aponte se as
assertivas são verdadeiras (V) ou falsas (F) e
assinale a única alternativa CORRETA:
(_) Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa.
(_) A nulidade ocorrerá por incompetência, suspeição
ou suborno do juiz; por ilegitimidade de parte; por
falta das fórmulas ou dos termos que a lei
estabelece; por omissão de formalidade que
constitua elemento essencial do ato.
(_) Não será declarada a nulidade de ato processual
que não houver influído na apuração da verdade
substancial ou na decisão da causa.
(_) A nulidade de um ato, uma vez declarada,
causará a dos atos que dele diretamente
dependam ou sejam consequência; neste caso, o
juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a
que ela se estende.
A) V, V, V, F
B) V, V, V, V

C) F, V, F, V
D) F, F, F, F
43. Sobre a questão das Drogas (Lei 11.343/2006),
assinale a única alternativa CORRETA:
A) No crime de associação para o tráfico, pelo qual
duas ou mais pessoas associam-se para praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes
previstos nos arts. 33, caput, e §1º, 34, da Lei
respectiva, está estabelecida a pena de reclusão,
porém não é prevista nenhuma pena pecuniária.
B) Embora as atividades direcionadas à redução dos
fatores de vulnerabilidade e risco e para a
promoção e o fortalecimento dos fatores de
proteção sejam importantes à prevenção atinente
ao uso indevido de drogas, tais atividades não
mereceram
expressa
atenção
legislativa,
permanecendo no âmbito extralegal.
C) É impossível, no Brasil, ainda que com a licença
prévia da autoridade competente, produzir,
extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir,
manter em depósito, importar, exportar,
reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer,
vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para
qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada
à sua preparação, observadas as demais
exigências legais.
D) Quem adquirir, guardar, tiver em depósito,
transportar ou trouxer consigo, para consumo
pessoal, drogas sem autorização ou em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamentar, poderá ser submetido pelo juízo à
singela pena de “advertência” sobre os efeitos
das drogas. Essa sanção também poderá ser
utilizada para quem, objetivando consumo
pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas
destinadas à preparação de pequena quantidade
de substância ou produto capaz de causar
dependência física ou psíquica.
44. Aponte se as assertivas a seguir, sobre a Lei Maria
da Penha (11.340/2006), são verdadeiras (V) ou
falsas (F). Assinale, em seguida, a única alternativa
CORRETA:
(_) Configura violência doméstica e familiar em
qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou tenha convivido com a
ofendida,
exigindo-se
prévia
coabitação,
independentemente do lapso temporal em que
esta tenha ocorrido.
(_) As medidas protetivas de urgência poderão ser
concedidas de imediato, independentemente de
audiência das partes, exigindo-se tão somente
prévia manifestação do Ministério Público, a ser
realizada no prazo de 24 horas
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(_) Para preservar a integridade física e psicológica
da mulher em situação de violência doméstica, o
juiz assegurará o acesso prioritário à remoção,
quando
servidora
pública
integrante
da
administração direta ou indireta, ou ainda a
manutenção do vínculo trabalhista, por até seis
meses, quando necessário o afastamento do
local de trabalho.
(_) No tocante à competência para os processos
cíveis regidos pela Lei Maria da Penha a
ofendida poderá optar ou por seu domicílio ou
residência, ou pelo lugar do fato que ensejou a
demanda ou, ainda, pelo domicílio do agressor.
A)
B)
C)
D)

V, V, V, V
F, V, F, V
F, F, V, V
F, F, F, V

45. Sobre o abuso de autoridade (Lei 4.898/1965),
assinale a alternativa CORRETA:
A) Não constitui abuso de autoridade o ato lesivo da
honra ou do patrimônio de pessoa jurídica,
quando praticado com abuso ou desvio de poder
ou sem competência legal, mas tão somente
aquele praticado em face de pessoas físicas.
B) Constitui abuso de autoridade qualquer atentado
aos direitos e garantias legais assegurados ao
exercício profissional.
C) Não constitui abuso de autoridade recusar o
carcereiro ou agente de autoridade policial recibo
de importância recebida a título de carceragem,
custas, emolumentos ou de qualquer outra
despesa.
D) Recebida a representação em que for solicitada a
aplicação de sanção administrativa, a autoridade
civil ou militar competente determinará a
instauração de inquérito para apurar o fato. O
processo administrativo poderá ser sobrestado
para o fim de aguardar a decisão da ação penal
ou civil, se necessário ou conveniente, a critério
da autoridade.
46. Sobre o Programa de Proteção às Vítimas e
Testemunhas brasileiro (Lei 9.807/1999), aponte se
as assertivas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas
(F). Assinale, em seguida, a única alternativa
CORRETA:
(_) A proteção especial é destinada às vítimas ou
testemunhas de crimes ou de contravenções
penais que estejam coagidas ou expostas à
grave ameaça em razão de colaborarem com
investigações ou processos criminais.

(_) A proteção é pessoal e não poderá ser dirigida ou
estendida
ao
cônjuge
ou
companheiro,
ascendentes, descendentes e dependentes que
tenham convivência habitual com a vítima ou
testemunha.
(_) Nos casos mais graves o ingresso no programa,
as restrições de segurança e demais medidas por
ele adotadas não necessitarão da anuência da
pessoa protegida, ou de seu representante legal,
visto que prevalecerá o interesse estatal sobre o
particular.
(_) O programa prevê assistência em diversos
aspectos da vida da pessoa a ser protegida mas
não prevê ajuda financeira mensal para prover as
despesas necessárias à subsistência individual
ou familiar, ainda que no caso de a pessoa
protegida estar impossibilitada de desenvolver
trabalho regular ou de inexistência de qualquer
fonte de renda, o que é um fator de crítica à
legislação em tela.
A)
B)
C)
D)

F, F, F, F
V, F, F, V
V, V, V, V
F, F, F, V

DIREITO CONSTITUCIONAL
47. O controle de constitucionalidade, também conhecido
como fiscalização da constitucionalidade, permite que
se utilize o parâmetro constitucional para definir a
correição da legislação produzida pelos diversos
órgãos do poder legislativo na Federação, assim
como de atos normativos.
Em relação ao controle de constitucionalidade,
indique a única alternativa CORRETA:
A) O controle concreto, no Brasil, passa por uma
fase de descaracterização, em relação aos seus
efeitos, em especial por força da possibilidade de
utilização da súmula vinculante.
B) O controle difuso permite a desistência da ação;
todavia, é possível a participação de amicus
curiae sempre que o Supremo Tribunal Federal
entender necessário.
C) A utilização do controle de constitucionalidade no
Brasil foi adotada desde a primeira Constituição
da República com a previsão da representação
interventiva.
D) A utilização do controle do tipo concentrado foi
alargada com a Constituição de 1988. Eis que
seu texto prevê um número maior de legitimados;
todavia, o Supremo Tribunal Federal entendeu
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por bem reduzir a abrangência da letra da
Constituição e exige pertinência temática de
alguns dos legitimados constitucionais, como o
Presidente da República e os partidos políticos.
48. Em relação ao processo legislativo, assinale a única
alternativa CORRETA:
A) São de iniciativa privativa dos membros do poder
legislativo as leis que disponham sobre criação
de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de
sua remuneração.
B) A elaboração de uma lei delegada é solicitada
pelo Presidente da República ao Congresso
Nacional, que, ao autorizar a delegação,
estabelecerá o conteúdo e os termos de seu
exercício, podendo prever a revisão do texto pelo
Poder Legislativo, o que ocorrerá de acordo com
o processo legislativo previsto para lei ordinária.
C) O Presidente da República pode vetar
parcialmente um projeto de lei, no prazo de
quinze dias, se concluir que contenha uma
palavra inconstitucional ou contrária ao interesse
público; no décimo sexto dia, o silêncio do
Presidente da República importará sanção.
D) O processo legislativo de elaboração da medida
provisória estabelece que a casa iniciadora é a
Câmara dos Deputados; há possibilidade de
apresentação de emendas na casa revisora e, se
isso ocorrer, a casa iniciadora será novamente
consultada. Tudo isso deve ocorrer no prazo de
sessenta dias, sendo que cada casa terá o prazo
de quarenta e cinco dias para votar o texto da
medida, sob pena de perda da eficácia da
mesma.
49. Sobre o poder judiciário, assinale a única alternativa
CORRETA:
A) Compete privativamente aos tribunais eleger
seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos
internos, com observância das normas de
processo e das garantias processuais das partes,
dispondo sobre a competência e o funcionamento
dos
respectivos
órgãos
jurisdicionais
e
administrativos.
B) A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os
Estados criarão justiça de paz, remunerada,
composta de cidadãos eleitos pelo voto direto,
universal e secreto, com mandato de cinco anos
e competência para, na forma da lei, celebrar
casamentos, verificar, de ofício ou em face de
impugnação apresentada, o processo de
habilitação e exercer atribuições conciliatórias,

com caráter jurisdicional,
previstas na legislação.

além

de

outras

C) Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe processar e julgar, em grau de
recurso, a ação em que todos os membros da
magistratura sejam direta ou indiretamente
interessados, e aquela em que mais da metade
dos membros do tribunal de origem estejam
impedidos ou sejam direta ou indiretamente
interessados.
D) Compete ao Conselho Nacional de Magistratura
receber e conhecer das reclamações contra
membros ou órgãos do Poder Judiciário, mas não
contra seus serviços auxiliares, serventias e
órgãos prestadores de serviços notariais e de
registro que atuem por delegação do poder
público ou oficializados.
50. Sobre o Poder Executivo, assinale a única alternativa
CORRETA:
A) Em caso de impedimento do Presidente e do
Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos
cargos, serão sucessivamente chamados ao
exercício da Presidência o Presidente do Senado
Federal, o da Câmara dos Deputados e o do
Supremo Tribunal Federal.
B) A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da
República realizar-se-á, simultaneamente, no
primeiro domingo de outubro, em primeiro turno,
e no último domingo de outubro, em segundo
turno, se houver, do ano anterior ao do término
do mandato presidencial vigente e será
considerado eleito Presidente o candidato que,
registrado por partido político, obtiver a maioria
absoluta de votos, computados os em branco e
os nulos.
C) Vagando os cargos de Presidente e VicePresidente da República nos últimos dois anos
do período presidencial, far-se-á eleição direta
noventa dias depois de aberta a última vaga. Se
a vacância ocorrer nos dois primeiros anos do
período presidencial, a eleição será feita trinta
dias depois da última vaga, pelo Congresso
Nacional, na forma da lei.
D) Nos crimes de responsabilidade cabe à Câmara
dos Deputados admitir a acusação contra o
Presidente da República, por dois terços de seus
membros, sendo ele então submetido a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
Nesse caso, ficará suspenso de suas funções se
instaurado o processo.
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51. Dadas as assertivas abaixo, assinale a única
CORRETA:
A) A intervenção federal é a quebra do princípio
federativo e, justamente por esse motivo,
somente pode ocorrer diante de uma situação
grave o suficiente para justificá-la, como, por
exemplo, a desobediência a algum dos princípios
sensíveis previstos na Constituição.
B) União, Estados, Distrito Federal e Municípios
detém competência concorrente cabendo à União
editar as regras gerais mas, se ela não o fizer, os
outros entes políticos mencionados podem fazêlo.
C) Compete privativamente à União legislar sobre
serviço postal; promoção do meio ambiente e
combate à poluição em qualquer de suas formas;
sistema monetário e de medidas, títulos e
garantias dos metais e política de crédito,
câmbio, seguros e transferência de valores.
D) O Distrito Federal, vedada sua divisão em
Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos com interstício mínimo de quinze
dias, e aprovada por maioria absoluta da Câmara
Legislativa, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição e a
eleição para os poderes legislativo e executivo
coincidirá com a dos Governadores e Deputados
Estaduais.
52. Acerca dos direitos políticos, assinale a única
alternativa CORRETA:
A) É assegurada aos partidos políticos autonomia
para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento e para adotar os critérios de
escolha e o regime de suas coligações eleitorais,
com vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo
seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária.
B) Lei ordinária estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a
fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade
para
exercício
de
mandato
considerada vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a
influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta.
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) É livre a criação, fusão, incorporação e extinção
de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional,
o
regime
democrático,
o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana desde que efetuado o prévio
registro para autorização no órgão competente e
observados, entre outros, seu caráter nacional e
a proibição de recebimento de recursos
financeiros de entidade ou governo estrangeiros
ou de subordinação a estes.
53. Em relação ao controle de constitucionalidade,
assinale a alternativa CORRETA:
A) A arguição de descumprimento de preceito
fundamental foi introduzida no direito brasileiro
por obra do poder constituinte derivado e a
legislação que a regulamenta inova ao permitir o
controle concentrado de legislação municipal e
de direito pré-constitucional.
B) No Brasil o controle de constitucionalidade
abstrato, por meio de ação direta de
inconstitucionalidade, se presta à fiscalização da
constitucionalidade de leis federais e estaduais,
mas não distritais.
C) No controle abstrato há a cisão de competência
nos Tribunais para cumprir o comando
constitucional
que
exige
que
a
inconstitucionalidade
somente
pode
ser
declarada pela maioria dos membros de um
Tribunal ou por seu órgão especial.
D) É possível, em sede de ação declaratória de
constitucionalidade, discutir a legislação do
Estado tendo como parâmetro tratados
internacionais que versem sobre direitos
humanos e que tenham sido aprovados no
Congresso Nacional pelo voto de três quintos de
seus membros, em dois turnos, em cada Casa.

DIREITO ELEITORAL
54. Das assertivas abaixo, assinale a única CORRETA:
A) A população dos Estados federados é
proporcionalmente representada na Câmara dos
Deputados, atendidos os limites constitucionais
de no mínimo oito e no máximo setenta
deputados federais.
B) Em face do princípio federativo e da igualdade
entre os Estados, o Senado é formado por três
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representantes de cada Estado-membro, de
mandato equivalente a oito legislaturas.
C) O Brasil adota o princípio majoritário para a
eleição dos chefes do Poder Executivo, com
exigência de maioria absoluta para Presidente da
República, Governador de Estado e Prefeitos de
capitais.
D) Para a eleição dos cargos legislativos, a
Constituição brasileira impõe o sistema
proporcional, que garante a participação das
minorias.
55. Das assertivas abaixo, assinale a única CORRETA:
A) Em face da obrigatoriedade do comparecimento
às urnas nos pleitos eleitorais, o alistamento
eleitoral é ex officio.
B) A diplomação é ato administrativo da Justiça
Eleitoral, que atesta que um determinado
candidato obteve os votos necessários para
alcançar o mandato eletivo ou a suplência.
C) Embora conte com um corpo próprio de
funcionários, não há magistrados e membros do
Ministério Público exclusivos, atuando nos feitos
eleitorais juízes e procuradores federais.

C) Em face da prerrogativa de função, o prefeito
candidato à reeleição será processado e julgado
por abuso de poder econômico pelo Tribunal
Regional Eleitoral.
D) As vagas que sobram no cálculo do coeficiente
eleitoral são distribuídas entre os partidos que
alcançaram o quociente eleitoral, distribuindo as
sobras, a cada um, segundo as maiores médias,
calculadas uma a uma.
58. Das assertivas abaixo, assinale a única CORRETA:
A) Se não arguidas em face de ação de impugnação
de registro de candidato, as inelegibilidades,
constitucionais e infraconstitucionais, precluem.
B) Considera-se como domicílio eleitoral apenas o
lugar onde a pessoa estabelece residência com
ânimo definitivo.
C) Cada zona eleitoral conta com um juiz eleitoral e
um promotor eleitoral.
D) Como tem natureza jurídica de ação, não
obstante seu nome, o recurso contra a
diplomação é apresentado à autoridade eleitoral
competente pela diplomação.
59. Das assertivas abaixo, assinale a única CORRETA:

D) Os membros dos Tribunais Regionais Eleitorais e
do Tribunal Superior Eleitoral contam com as
prerrogativas
da
magistratura
garantidas
constitucionalmente, sendo inamovíveis
e
vitalícios.

A) A ação de impugnação de mandato eletivo,
prevista pelo artigo 14, §10º da Constituição, não
possui lei regulamentadora mas, segundo o
Tribunal Superior Eleitoral, deve seguir o rito da
Lei Complementar nº 64/90.

56. Das assertivas abaixo, assinale a única CORRETA:
A) Os crimes eleitorais são de ação penal pública.
B) O crime eleitoral de votar em lugar de outrem não
admite tentativa.
C) Como crime eleitoral, na captação ilícita de
sufrágio prevista no artigo 41-A da Lei nº
9.504/97 incide a prerrogativa de função.
D) O crime de corrupção eleitoral não admite a
forma passiva.
57. Das assertivas abaixo, assinale a única CORRETA:

B) Considera-se como domicílio eleitoral, que é
determinado pelo registro de candidatura, apenas
o lugar onde a pessoa estabelece residência com
ânimo definitivo.
C) As pesquisas eleitorais, a partir de 1º de janeiro
do ano das eleições, devem ser registradas na
Justiça Eleitoral antes da divulgação de seus
resultados e não podem ser publicadas nos
quinze dias antes da eleição.
D) É função dos Tribunais Regionais Eleitorais e do
Tribunal Superior Eleitoral responder a consultas
sobre situações concretas em relação às
eleições.

A) Para o cálculo do quociente eleitoral, divide-se o
total de votos válidos, ou seja, os votos nominais,
partidários e brancos, pelo número de cadeiras
em disputa.

60. De acordo com a lei 9.504/97, é CORRETO afirmar
que:

B) A liberdade de expressão, como princípio
fundamental da democracia brasileira, não
admite restrições na campanha eleitoral.

A) Qualquer partido pode reclamar ao Juiz Eleitoral,
no prazo de seis dias, da nomeação da Mesa
Receptora, devendo a decisão irrecorrível ser
proferida em 48 horas.
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B) A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos
ou coligações, não poderá recair em menor de
dezoito anos ou em quem, por nomeação do Juiz
Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora e o
fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de
uma Seção Eleitoral, no mesmo local de votação.

particulares sócios Z e W, que ainda não
integralizaram as quotas do capital social da
sociedade que subscreveram. Deverá, ainda, ser
observado o limite de R$ 200.000,00, que é o
montante do capital social subscrito que resta
para ser integralizado.

C) É assegurado o direito de resposta a candidato,
partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social. Para tanto, o
ofendido poderá pedir o seu exercício à Justiça
Eleitoral no prazo de vinte e quatro horas,
contados a partir da veiculação da ofensa,
quando se tratar da programação normal das
emissoras de rádio e televisão.

III. É possível que os credores da sociedade, nesse
caso, busquem a satisfação de seus créditos em
bens particulares de todos os sócios da
sociedade, independentemente do fato de alguns
deles (X e Y) já terem integralizado as quotas
que subscreveram. Entretanto, os bens
particulares dos sócios só respondem pelas
obrigações da sociedade até o limite de valor de
R$ 200.000,00, que é o montante do capital
social subscrito que resta para ser integralizado.

D) É permitida a propaganda eleitoral na internet em
sítio do candidato, partido ou da coligação; por
meio de mensagem eletrônica para endereços
cadastrados gratuitamente ou não pelo
candidato, partido ou coligação ou por meio de
blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por candidatos, partidos ou
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa
natural.

BLOCO TRÊS
DIREITO EMPRESARIAL
61. Uma sociedade limitada possui capital social de R$
400.000,00, dividido entre 4 sócios, tendo cada um
subscrito quotas no valor de R$ 100.000,00. Os
sócios X e Y integralizaram todo o capital que
subscreveram à vista. Os sócios Z e W ainda não
integralizaram as quotas que subscreveram.
Decorrido algum tempo após a criação da sociedade,
as dívidas da pessoa jurídica com seus credores
particulares atingiram a importância de R$
2.000.000,00. Começam os processos de execução.
Tempos depois, todo o patrimônio da sociedade é
alienado judicialmente para pagamento dos referidos
credores. Entretanto, mesmo alienados todos os
ativos da sociedade nos processos de execução,
ainda resta um saldo de dívidas no valor de R$
500.000,00.
Dado esse enunciado, analise as assertivas a seguir:
I.

Os credores, na hipótese, podem requerer a
satisfação de seus créditos unicamente nos bens
particulares sócios Z e W, que não integralizaram
o capital social.

II. Os credores, nesse caso, podem requerer a
satisfação de seus créditos somente em bens

IV. Os credores, nesse caso, em nenhuma hipótese
podem requerer a satisfação de seus créditos em
bens particulares dos sócios X e Y, pois se trata
de pessoa jurídica dotada de limitação de
responsabilidade do sócio que integralizou as
quotas que subscreveu pelas obrigações da
sociedade.
Considerando as informações contidas no enunciado
e nas assertivas que o seguiram, assinale a única
alternativa CORRETA:
A)
B)
C)
D)

Somente a assertiva II é verdadeira.
Somente a assertiva III é verdadeira.
Somente a assertiva IV é verdadeira.
Somente as assertivas II e IV são verdadeiras.

62. Considerando a disciplina jurídica das sociedades
limitadas prevista no Código Civil, é CORRETO
afirmar que:
I.

Para que possa ser efetuada a exclusão
extrajudicial (mediante alteração do contrato
social) do sócio minoritário, o contrato social deve
conter previsão expressa acerca da possibilidade
de exclusão por justa causa dos sócios
minoritários que coloquem em risco o
empreendimento, em virtude de atos de inegável
gravidade. Sem que o contrato social contenha
essa previsão, não é possível a exclusão
extrajudicial (mediante alteração do contrato) do
sócio minoritário.

II. A deliberação no sentido de exclusão extrajudicial
(mediante alteração do contrato social) do sócio
minoritário deverá ser tomada por sócios titulares
de quotas que representem mais da metade do
capital social.
III. A deliberação pela exclusão extrajudicial
(mediante alteração do contrato social) do sócio
minoritário deverá ser realizada em reunião ou
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assembleia
de
sócios
da
sociedade
especialmente convocada para a referida
deliberação, da qual o excluído deverá ser
cientificado em tempo hábil para o seu
comparecimento para que, querendo, exerça seu
direito de defesa.
IV. Deliberada a exclusão do minoritário, seus
haveres deverão ser apurados considerando-se o
montante efetivamente realizado (integralizado)
pelo sócio no capital social da sociedade,
liquidando-se o valor de suas quotas
integralizadas, salvo disposição contratual em
contrário, com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da exclusão, verificada em
balanço especialmente levantado. O valor das
quotas liquidadas do sócio excluído será pago
em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da
liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual
em contrário.
A)
B)
C)
D)

Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras.
Somente as assertivas I, III e IV são verdadeiras.
Somente as assertivas I e III são verdadeiras.
Todas as assertivas são verdadeiras.

63. Considerando a disciplina jurídica das sociedades
limitadas prevista no Código Civil, aponte se as
assertivas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
Assinale a seguir a única alternativa CORRETA:
(_) Caso o sócio de uma sociedade limitada seja
nomeado diretamente no contrato social para
exercer a administração da sociedade, a sua
destituição da administração somente se fará
mediante a deliberação de sócios detentores de
quotas representativas de, no mínimo, 2/3 (dois
terços) do capital social, salvo disposição
contratual diversa.
(_) Os administradores da sociedade limitada,
independentemente da forma de sua nomeação
(se diretamente no contrato social ou designados
em ato em separado), são destituíveis por
deliberação de sócios detentores de quotas
representativas de mais da metade do capital
social.
(_) Para a modificação do contrato social da
sociedade, é suficiente a deliberação por parte de
sócios detentores de quotas representativas de
mais da metade do capital social.
(_) Na omissão do contrato social, o sócio pode ceder
sua quota, total ou parcialmente, a quem já seja
sócio, independentemente da concordância dos
demais sócios, ou a terceiros, se não houver
oposição de sócios titulares de quotas
representativas de mais de um 1/4 (um quarto)
do capital social.

A)
B)
C)
D)

V, F, F, V
V, F, F, F
F, F, V, V
F, V, V, F

64. Considerando o disposto na legislação falimentar e
de recuperações judiciais e o contido nas assertivas
a seguir, selecione a única alternativa CORRETA:
I.

A distribuição do pedido de falência ou de
recuperação judicial previne a jurisdição para
qualquer outro pedido de recuperação judicial ou
de falência, relativo ao mesmo devedor.

II. Estão sujeitos aos efeitos do deferimento da
recuperação judicial os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos, à
exceção de créditos decorrentes da titularidade
de posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de
proprietário ou promitente vendedor de imóvel
cujos respectivos contratos contenham cláusula
de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive
em incorporações imobiliárias, de proprietário em
contrato de venda com reserva de domínio e
aqueles decorrentes de adiantamento a contrato
de câmbio para exportação.
III. Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
IV. A função de administrador judicial não pode ser
exercida por pessoa jurídica, apenas por pessoas
físicas.
A)
B)
C)
D)

Somente as assertivas II e III são verdadeiras.
Somente as assertivas I e III são verdadeiras.
Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras.
Todas as assertivas são verdadeiras.

65. Considerando o disposto na legislação falimentar e o
contido nas assertivas a seguir, selecione a única
alternativa CORRETA:
I.

O bem do falido objeto de alienação no processo
de falência arrematado por terceiro estranho ao
processo de falência e aos sócios da sociedade
falida ou controlada pelo falido estará livre de
qualquer ônus e não haverá sucessão do
arrematante nas obrigações do devedor, inclusive
as de natureza tributária, as derivadas da
legislação do trabalho e as decorrentes de
acidentes de trabalho.

II. O prazo para apresentação de impugnação
contra alienação de bens do falido no processo
falimentar por quaisquer credores, pelo devedor
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ou pelo Ministério Público, é de 5 (cinco) dias,
contados da arrematação.
III. Ao juiz é permitido homologar qualquer
modalidade de realização do ativo do falido,
desde que aprovada pela assembleia geral de
credores, inclusive com a constituição de
sociedade de credores ou dos empregados do
próprio devedor, com a participação, se
necessária, dos atuais sócios ou de terceiros.
IV. Serão considerados créditos quirografários os
saldos dos créditos com garantia real não
cobertos pelo produto da alienação dos bens
vinculados ao seu pagamento e os saldos dos
créditos derivados da legislação do trabalho que
excederem o limite de 150 salários mínimos por
credor.
A) Somente as assertivas I, II e IV são verdadeiras.
B) Somente as alternativas I, III e IV são
verdadeiras.
C) Somente as assertivas I e II são verdadeiras.
D) Todas as assertivas são verdadeiras.
66. Considerando a disciplina jurídica do empresário e
das sociedades prevista no Código Civil, bem como o
disposto na legislação falimentar e de recuperação
judicial, é CORRETO afirmar que:
I.

As sociedades simples e os profissionais que
exercem profissão intelectual não estão sujeitas
ao regime da recuperação judicial e falimentar.

II. A sociedade em conta de participação não tem
personalidade jurídica e a atividade constitutiva
do seu objeto social é exercida unicamente pelo
sócio ostensivo, em seu nome individual e sob
sua própria e exclusiva responsabilidade,
participando os demais sócios dos resultados
correspondentes.
III. Dentre
as
sociedades,
apenas
aquelas
classificadas como sociedades empresárias
estão sujeitas ao regime de recuperação judicial
e falência. A classificação das sociedades como
simples ou empresárias se dá pelo tipo de
atividade econômica exercida pelos seus sócios.
IV. As sociedades cooperativas estão sujeitas ao
regime falimentar.
A)
B)
C)
D)

Somente as assertivas I, II e IV são verdadeiras.
Somente as assertivas I, III e IV são verdadeiras.
Somente as assertivas I e II são verdadeiras.
Todas as assertivas são verdadeiras.

67. Acerca do plano de
CORRETO afirmar que:

recuperação

judicial,

é

I.

O devedor deverá apresentar o plano de
recuperação em juízo no prazo improrrogável de
30 (trinta) dias da publicação da decisão que
deferir o processamento da recuperação judicial,
sob pena de convolação em falência.

II. Não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano
para pagamento dos créditos derivados da
legislação do trabalho ou decorrentes de
acidentes de trabalho vencidos até a data do
pedido de recuperação judicial, nem prazo
superior a 30 (trinta) dias para o pagamento, até
o limite de 5 (cinco) salários mínimos por
trabalhador,
dos
créditos
de
natureza
estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses
anteriores ao pedido de recuperação judicial.
III. Todas as classes de credores sujeitos aos efeitos
da recuperação judicial deverão aprová-lo,
devendo, assim, obter, nas classes de credores
titulares de créditos com garantia real e de
titulares de créditos quirografários, com privilégio
especial, com privilégio geral ou subordinados, a
aprovação de credores que representem mais da
metade do valor total dos créditos presentes à
assembleia e, cumulativamente, pela maioria
simples dos credores presentes, enquanto que
na classe de credores titulares de créditos
derivados da legislação do trabalho ou
decorrentes de acidentes de trabalho, a
aprovação se dá pela maioria simples dos
credores presentes, independentemente do valor
de seu crédito.
IV. Na assembleia geral, o credor não terá direito a
voto e não será considerado para fins de
verificação de quorum de deliberação se o plano
de recuperação judicial apresentado não alterar o
valor ou as condições originais de pagamento de
seu crédito.
A)
B)
C)
D)

Somente as assertivas I, II e IV são verdadeiras.
Somente as assertivas II, III e IV são verdadeiras.
Somente as assertivas II e III são verdadeiras.
Todas as assertivas são verdadeiras.

68. Acerca das sociedades
alternativa CORRETA:
I.

anônimas,

assinale

a

Os integrantes do conselho fiscal de uma S/A,
caso detectem alguma irregularidade nos atos de
gestão da companhia, podem convocar
assembleia geral extraordinária diretamente,
estando dispensados de fazer pedido formal para
que a diretoria convoque a referida assembleia.

II. O prazo prescricional para a ação de
responsabilidade civil de integrantes dos órgãos
de administração e do conselho fiscal para deles
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haver reparação civil por atos culposos ou
dolosos, no caso de violação da lei, do estatuto
ou da convenção de grupo é de 3 (três) anos,
contado o prazo da data da publicação da ata
que aprovar o balanço referente ao exercício em
que a violação tenha ocorrido.
III. Acionistas minoritários detentores de 5% (cinco
por cento) do capital social poderão, em nome
próprio, ajuizar ação em face de diretores, caso a
assembleia geral extraordinária decida pelo não
ajuizamento de medidas judiciais contra os
diretores envolvidos em atos que causem
prejuízo à companhia. Nesse caso, os
minoritários autores da ação de responsabilidade
civil contra os diretores serão os titulares da
indenização eventualmente reconhecida por
decisão judicial.
IV. A ação para anular as deliberações tomadas em
assembleia geral ou especial, irregularmente
convocada ou instalada, violadoras da lei ou do
estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou
simulação, prescreve em 2 (dois) anos, contados
da deliberação.
A)
B)
C)
D)

Somente as assertivas I, II e IV são verdadeiras.
Somente as assertivas II, III e IV são verdadeiras.
Somente as assertivas II e III são verdadeiras.
Todas as assertivas são verdadeiras.

DIREITO TRIBUTÁRIO
69. Avalie as assertivas abaixo:
I.

O imposto de renda retido na fonte dos
servidores municipais por suas respectivas
autarquias pertence aos Municípios.

II. O imposto de renda retido na fonte dos
servidores distritais por suas respectivas
fundações públicas pertence ao Distrito Federal.
III. Do produto da arrecadação do imposto sobre
produto industrializado, dez por cento pertence
aos Estados, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações destes produtos.
IV. Do produto da arrecadação da contribuição de
intervenção no domínio econômico sobre os
combustíveis prevista no artigo 177, parágrafo 4º
da Constituição Federal, 29% será distribuído aos
Estados e DF, sendo que, desse montante, 25%
será destinado igualmente a todos os Municípios
do país.
V. Do produto da arrecadação do imposto sobre
produto industrializado e sobre a renda, 1% será
destinado ao Fundo de Participação dos

Municípios e entregue no primeiro decêndio do
mês de dezembro de cada ano.
Está(ão) CORRETA(S):
A)
B)
C)
D)

Somente as assertivas I, II, III e V.
Somente as assertivas II e V.
Somente as assertivas I, III e IV.
Somente as assertivas I, II e V.

70. Avalie as assertivas abaixo:
I.

Segundo recente jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, os Estados-membros e DF só
poderão fixar benefícios tributários de ICMS que
sejam autorizados pelo Conselho Nacional de
Política Fazendária e mediante convênio.

II. A
substituição
tributária
progressiva
foi
constitucionalizada pela Emenda Constitucional
n°. 3/93 e pode ser aplicada também às
contribuições.
III. Na utilização de pautas fiscais em que o valor do
ICMS é recolhido pelo substituto tributário, se o
fato jurídico tributário não ocorrer, deverá ser
devolvido
o
valor
pago
imediata
e
preferencialmente. E segundo a lei, se não
devolvido em 90 dias, poderá ser objeto de
creditamento na conta gráfica do contribuinte
substituído.
IV. No fato gerador presumido do ICMS que não se
concretize tal qual previsto na lei, o STF já
pacificou o entendimento de que deve ser
devolvido o valor da diferença, já que a
presunção relativa não pode interferir na
realidade conhecida.
V. O ICMS sobre demanda contratada de energia
elétrica que não seja integralmente consumida
pelo contratante gera ainda assim o dever de
pagar o tributo, consoante jurisprudência
reiterada do Superior Tribunal de Justiça.
Está(ão) CORRETA(S):
A)
B)
C)
D)

Somente as assertivas I, III e V.
Somente as assertivas II e IV.
Somente as assertivas I, II e IV.
Somente as assertivas I, II e III.

71. Avalie as assertivas abaixo:
I.

É objeto de súmula no Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a imunidade do contribuinte de
fato não beneficia o contribuinte de direito.
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II. As indenizações consideradas como reposição
patrimonial, são situações de não-incidência
tributária quanto ao imposto de renda.
III. Segundo jurisprudência sumulada do STF, os
imóveis alugados das entidades de assistência
social imunes continuam imunes ao IPTU, desde
que o produto dos alugueres sejam integralmente
aplicados na sua atividade essencial.
IV. Será imune do ICMS na venda de álcool
combustível em operações interestaduais.
Está(ão) CORRETA(S):
A)
B)
C)
D)

Somente as assertivas I, II e IV.
Somente as assertivas I e IV.
Somente as assertivas I, II e III.
Somente as assertivas I e II.

72. Dadas as assertivas abaixo, assinale a única
alternativa CORRETA:
A) As receitas de exportação estão imunes às
contribuições interventivas.
B) Podem os estados, o Distrito Federal e
municípios criar contribuições sociais para
previdência e assistência social dos seus
respectivos servidores, cuja alíquota não será
inferior à da contribuição dos servidores titulares
de cargos efetivos da União.

D) Não pode a União interferir na competência dos
municípios para isentar o imposto sobre serviços
de qualquer natureza, pois estará quebrando o
pacto federativo.
74. Avalie as assertivas abaixo:
I.

Poderá o legislador tributário modificar o
conteúdo dos conceitos privados utilizados em
tributação.

II. Os princípios do direito privado poderão ser
utilizados para fins de compreensão dos seus
institutos, mas não geram efeitos no âmbito
tributário.
III. Não se pode tributar a renda decorrente de
atividades ilícitas, em face do princípio da
moralidade.
IV. Os prefeitos e governadores deverão editar todo
ano, até o dia 31 de janeiro, decreto
consolidando as normas tributárias ainda válidas
para cada um de seus tributos.
V. O acréscimo de garantias e privilégios ao crédito
tributário não pode retroagir para atingir fatos
geradores já ocorridos, em face da violação ao
princípio da segurança jurídica.
Está(ão) CORRETA(S):
A)
B)
C)
D)

C) O importador, pessoa física, poderá ser
contribuinte das contribuições devidas na
importação, já que a Constituição Federal permite
essa equiparação na forma da lei.

Somente as assertivas I, II e III.
Somente as assertivas I, IV e V.
Somente as assertivas II, III e V.
Somente as assertivas I, II e IV.

75. Avalie as assertivas abaixo:
D) As contribuições sociais e interventivas só
poderão incidir sobre os produtos importados,
não sobre serviços.
73. Dadas as assertivas abaixo, assinale a única
CORRETA:
A) Embora a energia elétrica seja serviço, ela
sabidamente está inserida na competência
tributária dos estados e sofre alta tributação do
ICMS.
B) A imunidade de ICMS sobre operações de
combustíveis e lubrificantes derivados de
petróleo em operações interestaduais poderá ser
afastada por lei complementar, mas o imposto
incidirá, neste caso, uma única vez, qualquer que
seja sua finalidade.
C) Não há previsão de imunidade para serviço de
comunicação do ICMS.

I.

Tributos regressivos são inconstitucionais por
violação ao princípio da capacidade contributiva,
cujo comando é incompatível com o da
regressividade.

II. Presume-se fraudulento o início da oneração da
renda do contribuinte que já tenha em seu nome
débito tributário inscrito.
III. A certidão positiva com efeito de negativa de
débito tributário poderá ser expedida apenas se
houver garantia da dívida tributária.
IV. A consulta tributária regularmente realizada evita
a mora do contribuinte, desde que formulada
antes do vencimento da obrigação.
V. Para o imposto de transmissão causa mortis se
aplica a base de cálculo do momento da
avaliação, enquanto que a alíquota aplicável é a
vigente no momento da abertura da sucessão.
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VI. Pela lei em vigor é permitido o creditamento
integral
do
ICMS
pago
por
todo
o
estabelecimento industrial sobre a energia
elétrica nele consumida.
Está(ão) CORRETA(S):
A)
B)
C)
D)

Para os créditos considerados irrisórios pela lei, o
prazo prescricional, enquanto não atingir o limite
legal previsto, ficará suspenso.

II. O lustro para a Fazenda Pública realizar o
lançamento do crédito tributário do imposto sobre
a propriedade de veículo automotor, que tem
previsão de ser lançado de ofício, se conta do
primeiro dia útil do exercício financeiro seguinte
ao que o lançamento poderia ter sido realizado.
III. O prazo para a Fazenda lançar o imposto sobre
serviços de qualquer natureza, que tem previsão
de ser lançado por homologação é de 5 anos e
se conta, pela literalidade do Código Tributário
Nacional, da ocorrência do fato gerador.
IV. Se houver fraude na declaração do ICMS, que é
previsto para ser lançado por homologação, o
prazo para fazer o lançamento se conta do
primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao
dia em que o lançamento poderia ter sido
realizado.
V. A prescrição para o contribuinte obter a
devolução do indébito tributário se conta
atualmente, em regra, do mesmo evento, que é o
efetivo pagamento do débito tributário.
VI. A prescrição intercorrente tem como termo inicial
de contagem de seu quinquênio, segundo a lei
em vigor, o arquivamento do processo fiscal por
não ter sido encontrado o devedor ou bens
penhoráveis, e poderá ser decretada de ofício
pelo magistrado, sempre depois de ouvida a
Fazenda Pública.
Está(ão) CORRETA(S):
A)
B)
C)
D)

77. Quanto aos princípios fundamentais do Direito
Ambiental, é CORRETO afirmar que:
I.

Somente as assertivas I, II, III e IV.
Somente as assertivas I, II e VI.
Somente as assertivas I, IV, V e VI.
Somente as assertivas I, II, IV e V.

76. Dadas as assertivas abaixo, assinale a única
alternativa CORRETA:
I.

DIREITO AMBIENTAL

Somente as assertivas I, II, IV e VI.
Somente as assertivas I, II, III e VI.
Somente as assertivas III, IV, V e VI.
Somente as assertivas II, III, IV e V.

A afirmação: “Os seres humanos constituem o
centro das preocupações relacionadas com o
desenvolvimento sustentável. Tem direito a uma
vida saudável e produtiva em harmonia com o
meio ambiente” (princípio 1 – Rio 92), nos leva a
reconhecer o princípio da dignidade da pessoa
humana como um dos mais relevantes aplicáveis
ao Direito Ambiental.

II. O princípio da prevenção caracteriza-se pela
ausência de absoluta certeza científica acerca do
dano ambiental causado por determinado
empreendimento.
III. O caráter inter geracional do Direito Ambiental
pode ser reconhecido no princípio do
desenvolvimento sustentável insculpido no caput
do artigo 225, in fine da Constituição Federal.
A)
B)
C)
D)

Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.

78. Com relação à competência legislativa em matéria
ambiental, é CORRETO afirmar que:
A) A competência é concorrente, o que implica que os
estados, o Distrito Federal e os municípios podem
legislar sobre o assunto sem limitações de uns para
com os outros.
B) À União cabe estabelecer normas de caráter geral,
estando os demais entes impedidos de estabelecer
normas menos protetoras ao meio ambiente.
C) Somente aos estados e ao Distrito Federal, é dada
competência legislativa em sede de proteção
ambiental.
D) A competência para legislar sobre Direito Ambiental é
exclusiva da União, da mesma forma que no Direito
Agrário, Tributário, Civil e Comercial.
79. Sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
considere a resposta CORRETA:
I.

O objeto do Direito Ambiental é a qualidade do
meio ambiente propício à vida, o que se
evidencia pela perseguição do equilíbrio
ecológico.

II. O meio ambiente, conceituado como “o conjunto
de condições, leis influências e interações de
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ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas”
pelo artigo 3º, I, da Lei 6.938/81, caracteriza-se
como macro – bem, e, sendo assim, integra um
tertium genus oponível ao público e ao privado.
III. O componente do SISNAMA com função
deliberativa e consultiva é o CONAMA, enquanto
que o IBAMA exerce função executora da Política
Nacional do Meio Ambiente.
A)
B)
C)
D)

Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.

80. Acerca do Licenciamento Ambiental, disciplinado pela
Resolução 237/97 do CONAMA é CORRETO afirmar
que:
A) A licença ambiental tem natureza de autorização,
e é um ato administrativo discricionário restritivo
das atividades executadas pelo empreendimento
à observância das condições de preservação e
conservação ambiental.
B) O Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo
Relatório de Impacto ao Meio Ambiente
(EIA/RIMA)
são
requisitos
essenciais
e
obrigatórios
em
qualquer
procedimento
licenciatório.
C) As licenças prévia, de instalação e de operação
tem um prazo limite de validade respectivas de 5
anos , 6 anos e 10 anos, podendo ser renovados
por uma única vez.
D) A distribuição de competência licenciatória trazida
pela Resolução do CONAMA, amolda-se ao
contido no artigo 23 da CF/88, que dá à União a
competência material privativa, ficando os
estados, o Distrito Federal e os municípios,
subsidiários.
81. Sobre o tratamento dos crimes ambientais,
disciplinada pela Lei 9.605/98, é CORRETO afirmar
que:
A) A responsabilidade por dano ambiental é objetiva,
levando-se em conta o elemento volitivo apenas
para efeito de dosimetria da pena.
B) Não incorre em crime ambiental se o agente
praticar a autodenúncia.
C) Matar animal silvestre ameaçado, constante em
lista oficial de autoridade competente é crime
inafiançável.

D) Não é possível que o causador de dano
ambiental responda, simultaneamente, nas
esferas cível, penal e administrativa, sob pena de
caracterizar-se o bis in idem.
82. Sobre o inquérito civil público, é CORRETO afirmar
que:
A) A instauração do inquérito civil público é
obrigatória e depende de provocação por parte
de qualquer cidadão.
B) Uma vez firmado o termo de ajustamento de
conduta que atenda à defesa dos interesses
difusos, deve o inquérito civil público ser
arquivado.
C) Ao constatar que os fatos investigados não são
verídicos, o Ministério Público deverá arquivar o
inquérito civil, só podendo desarquivá-lo
mediante ocorrência de fatos novos.
D) O inquérito civil deverá ser presidido pelo
representante da Delegacia do Meio Ambiente,
se houver.
83. Em relação à Ação Civil Pública, regulamentada pela
Lei n. 7.347/85, é CORRETO afirmar que:
A) Somente o Ministério Público tem legitimidade
para propor a Ação Civil Pública, conforme o
artigo 129, III da CF/88.
B) A finalidade da Ação Civil é a anulação de ato
lesivo ao meio ambiente, perpetrado por qualquer
pessoa ou órgão público.
C) Tendo em vista a natureza do interesse tutelado,
é possível a inversão do ônus da prova.
D) Os valores relativos às custas serão suportados
pelo autor, havendo, inclusive, a aplicação do
ônus da sucumbência.

DIREITO ADMINISTRATIVO
84. Sobre os princípios a serem observados na prática
do ato administrativo, cuja denominação encontra-se
expressamente escrita no texto da Constituição,
assinale a única alternativa CORRETA:
A) São
apenas
legalidade,
moralidade
administrativa,
eficiência.

impessoalidade,
publicidade
e

B) São legalidade, impessoalidade, moralidade
administrativa,
publicidade,
eficiência
e
economicidade.
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C) São legalidade, impessoalidade,
publicidade e transparência.

moralidade,

D) São
legalidade,
imunidade,
moralidade
administrativa, publicidade e eficiência.
85. Aponte se as assertivas a seguir são verdadeiras (V)
ou falsas (F) e assinale a única alternativa
CORRETA:
(_) O regime constitucional da responsabilidade
patrimonial extracontratual do Estado alcança
também todas as sociedades de economia mista
e as empresas públicas, assim como as demais
pessoas jurídicas de Direito Privado prestadoras
de serviços públicos.
(_) As sociedades de economia mista e as entidades
do terceiro setor são as pessoas jurídicas de
Direito Privado às quais aplica-se o regime
constitucional de responsabilidade patrimonial
extracontratual.
(_) Em matéria de responsabilidade patrimonial
extracontratual do Estado, a culpa do agente,
ensejadora do direito de regresso do Estado, é a
chamada culpa anônima, também denominada
culpa administrativa.
(_) A culpa do agente, ensejadora do direito de
regresso do Estado, é a culpa regida por normas
de Direito Privado.
A)
B)
C)
D)

V, F, F, V
V, V, F, F
F, V, V, F
F, F, F, V

86. Sobre a norma que se extrai do art. 37, inciso II, da
Constituição da República, assinale a única opção
CORRETA:
A)
B)
C)
D)

É uma norma discricionária.
É uma norma dispositiva.
É uma norma vinculante.
É uma norma facultativa.

(_)

Serviços públicos divisíveis devem ser
remunerados sempre mediante taxa e jamais
mediante tarifa.

A)
B)
C)
D)

V, V, F, F
V, V, V, V
F, F, V, V
F, V, F, V

88. Sobre concessão de serviços públicos, assinale a
única opção CORRETA:
A) Deve ser outorgada sempre mediante licitação na
modalidade Concorrência.
B) Não pode ter sua vigência prorrogada.
C) Não admite revisão para reequilíbrio da equação
econômico-financeira.
D) É sinônimo de permissão sob a forma de parceria
público-privada.
89. Sobre a administração direta e a indireta, assinale a
única alternativa CORRETA:
A) As entidades da Administração indireta são pessoas
jurídicas de direito privado.
B) As entidades da administração direta têm autolegislação.
C) As entidades da administração indireta só podem ser
criadas por lei.
D) Conforme a espécie, as entidades da Administração
indireta podem ser criadas por lei ou não e podem
ser de direito público ou de direito privado.
90. Aponte se as assertivas a seguir são verdadeiras (V)
ou falsas (F) e assinale a única alternativa
CORRETA:
(_) Em razão da expressão “mantidas as condições
efetivas da proposta”, constante no art. 37, inciso
XXI, da Constituição da República, é impossível a
alteração unilateral do contrato administrativo
pela Administração sem negociação com o
particular.

87. Aponte se as assertivas a seguir são verdadeiras (V)
ou falsas (F) e assinale a única alternativa
CORRETA:

(_) Quanto à economicidade, os atos administrativos
são objeto de controle externo pelo Poder
Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas.

(_) Serviços públicos podem ser executados direta ou
indiretamente pelo Estado.

(_) Os atos administrativos praticados no âmbito da
União, submetem-se ao controle externo
jurisdicional pelo Tribunal de Contas da União.

(_) A concessão de serviço público é um dos casos
de execução indireta.
(_) Por serem dever do Estado, os serviços públicos
devem sempre ser por ele executados.

(_) O controle externo da Administração Pública pelo
Poder Judiciário é exercido mediante atos
jurisdicionais e o exercido pelo Poder Legislativo
é levado a efeito mediante a prática de atos
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legislativos e, como tais, gerais, impessoais e
abstratos.
A)
B)
C)
D)

F, V, F, F
V, V, F, F
F, V, V, F
F, F, F, V

BLOCO QUATRO
JUIZADOS ESPECIAIS
91. Quanto à Lei 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais, assinale a única
alternativa CORRETA:
A) Para a audiência de instrução e julgamento as
testemunhas serão arroladas até o máximo de
dez para cada parte, sendo lícito oferecer até três
testemunhas para a prova de cada fato.
B) A reconvenção e a ação rescisória não são
admitidas nas causas sujeitas ao procedimento
instituído pela Lei 9.099/95.
C) Na execução serão contadas custas, salvo
quando tratar-se de execução de sentença que
tenha sido objeto de recurso improvido do
devedor.
D) A citação far-se-á por correspondência, por oficial
de justiça ou edital.
92. Quanto à execução no âmbito da Lei 9.099/95, que
dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, assinale a única alternativa CORRETA:
A) Valerá como título judicial o acordo celebrado
pelas partes, por instrumento escrito, referendado
pelo órgão competente do Ministério Público.
B) Na execução de titulo extrajudicial, no valor de
até quarenta salários mínimos, efetuada a
penhora, o devedor será intimado a comparecer
à audiência de conciliação, quando poderá
oferecer embargos, por escrito ou verbalmente.
C) Na audiência realizada na execução de título
extrajudicial, será buscado o meio mais rápido e
eficaz para a solução do litígio, se possível com a
efetivação da alienação judicial, devendo o
conciliador propor, entre outras medidas cabíveis,
o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a
dação em pagamento ou a imediata adjudicação
do bem penhorado.

D) Não encontrado o devedor ou inexistindo bens
penhoráveis, o processo será extinto, com o
arquivamento dos documentos.
93. Quanto à Lei 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais, assinale a única
alternativa CORRETA:
A) As provas orais, produzidas perante o Juizado,
serão reduzidas a escrito, devendo a sentença
referir, no essencial, os informes trazidos nos
depoimentos.
B) Serão admitidas a propor ação perante o Juizado
Especial as pessoas físicas capazes, incluídos os
cessionários de direito de pessoas jurídicas, as
microempresas, as pessoas jurídicas qualificadas
como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público e as sociedades de crédito ao
microempreendedor.
C) O Juizado Especial Cível tem competência para
conciliação, processo e julgamento das causas
cíveis
de
menor
complexidade,
assim
consideradas a ação de ressarcimento por danos
em prédio urbano ou rústico.
D) Segundo o critério da oralidade, o mandato ao
advogado poderá ser verbal, inclusive quanto aos
poderes para transigir, desistir, renunciar ao
direito sobre que se funda a ação, receber, dar
quitação e firmar compromisso.
94. Sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
assinale a única alternativa CORRETA:
A) Da sentença que aprecie o mérito, inclusive a
homologatória de conciliação, caberá recurso ao
próprio Juizado sendo que cada parte deverá ser
obrigatoriamente representada por advogado.
B) Instituído o juízo arbitral, no âmbito dos Juizados
Especiais Cíveis, ao término da instrução, ou nos
cinco dias subsequentes, o árbitro apresentará o
laudo ao juiz togado para homologação por
sentença irrecorrível.
C) No Juizado Especial Cível, o juízo arbitral
considerar-se-á instaurado após a assinatura do
termo de compromisso, com a escolha do árbitro
pelas partes.
D) A extinção do processo, no caso de não
comparecimento do autor em qualquer das
audiências do processo, dependerá de prévia
intimação pessoal.
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CÓDIGO DE NORMAS DA
CORREGEDORIA
95. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
o Código de Normas da Corregedoria-Geral da
Justiça disciplina que:
I.

Os contramandados
assinados pelo juiz.

deverão

ser

sempre

II. O Registro de Depósitos é livro obrigatório das
secretarias do juizado especial cível.
III. No livro Registro de Sentenças serão registradas
as sentenças homologatórias de conciliação
(inclusive aquelas noticiadas em petição), de
extinção do processo sem julgamento de mérito e
as proferidas em sede de execução.
IV. As correções de erro material serão objeto de
registro no livro Registro de Sentenças.
Assinale a única alternativa CORRETA:
A)
B)
C)
D)

Somente as assertivas I, II e IV são verdadeiras.
Somente as assertivas II e III são verdadeiras.
Somente as assertivas I e II são verdadeiras.
Todas as assertivas são verdadeiras.

96. Considerando o Código de Normas da CorregedoriaGeral da Justiça, assinale a única alternativa
CORRETA:
A) O juízo da execução contra a Fazenda Pública
Estadual deverá requisitar, diretamente ao ente
devedor, o pagamento da obrigação pecuniária
de valor igual ou inferior a 60 (sessenta) salários
mínimos, mediante RPV (Requisição de Pequeno
Valor).
B) No caso de não atendimento ao pedido de
cobrança de autos, o juiz poderá determinar a
expedição de mandado de busca e apreensão ou
mandado de exibição e entrega dos autos, com a
advertência da possibilidade de caracterizar-se o
crime de sonegação de autos.
C) Para a aferição da produtividade dos magistrados
de primeiro grau de jurisdição será utilizado o
percentual de eficiência que revelará a proporção
entre o número de processos em andamento
submetidos à apreciação do juiz e o número de
sentenças prolatadas nos referidos feitos, em
cada semestre.
D) Se, por intervalo completo de 12 (doze) meses,
superar a produtividade do magistrado o intervalo
padrão, após avaliação da qualidade da

prestação jurisdicional, será inserido elogio em
sua ficha funcional.
97. Considerando o Código de Normas da CorregedoriaGeral da Justiça, assinale a única alternativa
CORRETA:
A) A expedição de ofício em ação de alimentos, para
fins de descontos em folha de pagamento,
deverá conter a qualificação completa do
devedor, inclusive com o número do RG e CPF,
impreterivelmente.
B) A modificação do regime de bens do casamento
ocorrerá a pedido motivado de ambos os
cônjuges, em procedimento de jurisdição
contenciosa e com a participação do Ministério
Público, devendo o juiz competente determinar a
publicação de edital com prazo de noventa (90)
dias, a fim de imprimir publicidade à mudança,
visando resguardar direitos de terceiros.
C) Os documentos fiscais remetidos pela Receita
Federal deverão ser arquivados em cartório e
juntados aos autos a fim de possibilitar o direito à
consulta e à extração de cópia pela parte,
certificando-se nos autos o dia, horário e
qualificação completa de quem teve acesso aos
dados.
D) O oficial de justiça, ao realizar atos de constrição
(penhora, arresto ou sequestro), deve efetuar a
comunicação ao depositário público da comarca,
mesmo quando nomeado depositário particular,
para anotação no livro de Registro de Penhora,
Arresto, Sequestro e Depósitos. Quando a
constrição for objeto de termo nos autos, a
comunicação do fato ao depositário público será
realizada diretamente pela escrivania.

CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO
E DIVISÃO JUDICIÁRIAS
98. Considerando o Código de Organização e Divisão
Judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assinale a única alternativa CORRETA:
A) O Conselho da Magistratura, do qual são
membros natos o Presidente do Tribunal de
Justiça, o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral
da Justiça, compõe-se de mais seis (6)
desembargadores eleitos.
B) É vedada a convocação ou a designação de juiz
de primeiro grau para exercer cargo ou função
nos tribunais, ressalvada a substituição ocasional
de seus integrantes e o auxílio direto ao
Presidente do Tribunal de Justiça, Vice-
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Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, em
matéria administrativa, jurisdicional e correicional,
pelo prazo de 2 (dois) anos, vedada a
recondução.
C) Vagando a Presidência do Tribunal de Justiça, o
1º Vice-Presidente a exercerá pelo período
restante, se inferior a seis (6) meses.
D) O Presidente do Tribunal de Justiça, ouvido o
Conselho da Magistratura, poderá designar
Juízes de Direito de primeiro grau de jurisdição
para proferir sentenças em outros Juízos.
99. Considerando o Código de Organização e Divisão
Judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assinale a única alternativa CORRETA:
A) É requisito para a criação de comarca população
superior a quinze mil (15.000) habitantes, com
um mínimo de cinco mil (5.000) eleitores.
B) É condição para a criação de vara cível um
mínimo de quatrocentos (400) feitos contenciosos
por ano, não computadas as execuções não
embargadas.
C) Em cada juízo único ou vara servirão, no mínimo,
três (3) oficiais de justiça.
D) Aos auxiliares da justiça do foro judicial é devida
a ajuda de custo no valor mínimo de uma (1)
remuneração mensal, para cobrir despesas de
transporte, quando tiverem que transferir
residência para outra comarca, em virtude de
promoção ou de remoção.
100. Considerando o Código de Organização e Divisão
Judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assinale a única alternativa CORRETA:
A) Os Juízes de Direito Substitutos de Segundo
Grau, durante a substituição, terão a mesma
competência dos membros dos Tribunais de
Justiça e de Alçada, inclusive em matéria
administrativa, ficando vinculados aos feitos em
que tenham lançado visto como relator ou
revisor, e, ainda, se tiverem solicitado vista ou
proferido voto, hipótese em que continuarão no
julgamento.
B) Antes de decorrido o biênio do estágio probatório
e desde que indicada pelo Corregedor-Geral da
Justiça a aplicação da pena de demissão, o Juiz
Substituto e o Juiz de Direito, quando for o caso,
ficarão
automaticamente
afastados
das
respectivas funções, com perda do direito à
vitaliciedade, ainda que a aplicação da pena
ocorra após o decurso daquele prazo.

C) Em cada distrito das comarcas de entrância
inicial e intermediária e em cada circunscrição do
registro civil das comarcas de entrância final,
haverá um (1) Juiz de Paz e dois (2) suplentes,
que reúnam, dentre outros requisitos, ter
escolaridade correspondente ao segundo grau.
D) A reversão de magistrado, aposentado por
invalidez, bem como o aproveitamento daquele
em disponibilidade, independe de requerimento
do interessado, podendo o Conselho da
Magistratura deixar de acolher o pedido, se assim
for do interesse da Justiça.
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