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PROVIMENTO 2  

 

Prezado(a) Candidato(a): 

 

Você está recebendo um caderno com a Prova Objetiva e uma Folha de Respostas. Leia, com a 

máxima atenção, as instruções abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA PROVA! 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao Caderno de Prova: 

O presente caderno contém 100 questões de múltipla escolha. 

Confira cuidadosamente o material que lhe foi entregue e verifique se ele está completo e legível. 

Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro Caderno de Prova. 

Cada questão oferece QUATRO opções de resposta, representadas pelas letras A, B, C e D. Somente 

uma das opções é correta. 

Iniciada a prova, não faça mais perguntas. A interpretação das questões é parte integrante da prova. 

Quanto à Folha de Respostas: 

A Folha de Respostas é personalizada e parte integrante desta prova. 

Confira seu nome e número de inscrição. Caso haja alguma incorreção, comunique ao fiscal de sala. 

Aponha sua assinatura no local indicado. 

O preenchimento correto da Folha de Respostas é da inteira responsabilidade do candidato. 

Para cada uma das questões, preencha, obrigatoriamente, na folha de respostas, somente uma das 

opções (A, B, C ou D). 

As respostas das questões na Folha de Respostas devem ser totalmente preenchidas, com caneta azul ou 

preta, suficientemente pressionada e de acordo com o modelo: 

Qualquer assinalação diferente será passível de anulação.  

Não serão consideradas as respostas duplas ou em branco. 

Não amasse e não dobre a folha de respostas. 

Ao término da prova, entregue sua Folha de Respostas ao fiscal da sala. 

O tempo de duração da prova é de CINCO horas, incluindo a leitura das instruções, a resolução das 

questões e o preenchimento da Folha de Respostas. 

O caderno de questões poderá ser levado após DUAS horas do início das provas. 

Não é permitido qualquer tipo de consulta nem uso de máquina de calcular, telefone celular, bip, 

telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou 

outros equipamentos similares, bem como protetores auriculares, óculos escuros, bonés, livros, códigos, 

manuais, impressos ou quaisquer anotações ou outros equipamentos eletrônicos. 
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REGISTROS PÚBLICOS 

 
1 – Considerando as assertivas abaixo: 

I - Os papéis referentes ao serviço do registro serão arquivados em cartório mediante a utilização de 

processos racionais que facilitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e de outros meios de 

reprodução autorizados em lei. 

II - Os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão indefinidamente. 

III - Os papéis referentes ao serviço do registro serão arquivados digitalmente e assinados com uso de 

certificado digital, que atenderá os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP, 

podendo, neste caso, serem eliminados os documentos em meio papel, nos termos do que dispõe a Lei 

11.977/2009. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) Somente as assertivas I e III estão corretas. 

(B) Todas as assertivas estão corretas. 

(C) Somente as assertivas I e II estão corretas. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

2 - Sobre o princípio da prioridade no registro de imóveis, assinale a afirmativa INCORRETA. 

(A) O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos direitos reais, ainda que 

apresentado pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. 

(B) Apresentado título de segunda hipoteca, com referência expressa à existência de outra anterior, o oficial, depois 

de prenotá-lo, aguardará durante trinta dias que os interessados na primeira promovam a inscrição. Esgotado 

esse prazo, que correrá da data da prenotação, sem que seja apresentado o título anterior, o segundo será inscrito 

e obterá preferência sobre aquele. 

(C) Não serão registrados, no mesmo dia, títulos pelos quais se constituam direitos reais contraditórios sobre o 

mesmo imóvel. 

(D) Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se, decorridos trinta dias do seu lançamento no Protocolo, o 

título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais, inclusive nos 

procedimentos de regularização fundiária de interesse social.  

 

3 - O tabelião deverá consignar no ato notarial relativo a imóvel rural, sob pena de nulidade do ato, a apresentação 

(A) da certidão de feitos ajuizados. 

(B) da certidão negativa de multas ambientais. 

(C) do certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR). 

(D) da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) a que se refere a Lei 12440/2011.  

 

4 - Assinale a alternativa correta. 

(A) A fé pública notarial é um princípio absoluto, não admitindo prova em contrário. 

(B) A fé pública notarial pode ser ilidida em caso de comprovada fraude ou falsidade. 

(C) O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos atos ou fatos que o tabelião declarar 

que ocorreram na presença de terceiros. 

(D) A fé pública notarial não poderá ser delegada pelo tabelião, nem mesmo aos seus prepostos. 

  

5 - Considere as seguintes assertivas. 

I - Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, 

dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada 

e sob o regime da legislação do trabalho. 

II - Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem 

necessários, a critério do juízo competente. 

III - Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos. 

IV - Dentre os substitutos, um deles será designado pelo juízo competente para responder pelo respectivo 

serviço nas ausências e nos impedimentos do titular. 

V - O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade 

exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, 

cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração 

de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. 
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Assinale a alternativa correta. 

(A) Somente as assertivas I, III e V estão corretas. 

(B) Somente as assertivas I, IV e  V estão corretas. 

(C) Todas as assertivas estão corretas. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

6 - No que tange à publicidade no registro civil, assinale a afirmativa INCORRETA. 

(A) Nas certidões de registro civil não se mencionará a circunstância de ser legítima, ou não, a filiação, salvo a 

requerimento do próprio interessado, ou em virtude de determinação judicial. 

(B) Somente por determinação judicial o oficial do registro civil mencionará na certidão a circunstância de ser 

legítima, ou não, a filiação. 

(C) O acesso ou envio de informações aos registros públicos, quando forem realizados por meio da rede mundial de 

computadores (internet), deverão ser assinados com uso de certificado digital, que atenderá os requisitos da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP. 

(D) Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou 

interesse do pedido. 

7 - Sobre as retificações no registro civil das pessoas naturais, assinale a afirmativa INCORRETA.  

(A) Antes da assinatura dos assentos, serão estes lidos às partes e às testemunhas, do que se fará menção. Tendo 

havido omissão ou erro de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão feitas antes da 

assinatura ou ainda em seguida, mas antes de outro assento, sendo a ressalva novamente por todos assinada. 

(B) Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o 

órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório 

(C) Os erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção poderão 

ser corrigidos de ofício pelo oficial de registro no próprio cartório onde se encontrar o assentamento, mediante 

petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de pagamento de selos 

e taxas, após manifestação conclusiva do Ministério Público. 

(D) Os erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção poderão 

ser corrigidos pelo oficial de registro, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou 

procurador, independentemente de pagamento de selos e taxas, após manifestação do Ministério Público e 

homologação do juiz da vara de Registros Públicos. 

8 - No registro civil das pessoas jurídicas: 

I -  serão obrigatoriamente apresentadas três vias do estatuto, compromisso ou contrato, pelas quais se fará o 

registro mediante petição do representante legal da sociedade. 

II – o oficial lançará em ambas as vias apresentadas a competente certidão do registro, com o respectivo número 

de ordem, livro e folha. 

III - duas vias serão entregues ao representante e outra será arquivada em cartório, rubricando o oficial as folhas 

em que estiver impresso o contrato, compromisso ou estatuto. 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, considerando-se as alternativas como falsas (F) ou 

verdadeiras (V). 

(A) F –V - F. 

(B) V –V - V. 

(C) F - F - F. 

(D) V -F - V. 

9 - Considerando a legislação em vigor, assinale a afirmativa INCORRETA. 

(A) A área de Reserva Legal somente será registrada no órgão ambiental competente, por meio de inscrição no CAR 

(Cadastro ambiental rural), após a devida averbação na matrícula do imóvel do ofício da circunscrição 

respectiva. 

(B) Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e em que essa averbação 

identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão 

ambiental as informações relativas à Reserva Legal, mas deverá apresentar ao órgão ambiental competente a 

certidão de registro de imóveis onde conste a averbação da Reserva Legal.  

(C) O registro da Reserva Legal no CAR (Cadastro ambiental rural) não desobriga a averbação no Cartório de 

Registro de Imóveis. 

(D) A inscrição da Reserva Legal no Cartório de Registro de Imóveis será feita mediante a apresentação de planta e 

memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de 

amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo. 
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10 - Considerando os atos abaixo, assinale a alternativa correta. 

I - termos administrativos ou sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia. 

II - contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público. 

III - legitimação de posse. 

(A) Todos os atos acima serão averbados no registro de imóveis. 

(B) Somente os atos constantes dos itens I e II serão averbados no registro de imóveis. 

(C) Somente os atos constantes dos itens I e II serão registrados no registro de imóveis. 

(D) Todos os atos acima serão registrados no registro de imóveis. 

 

11 - Serão registrados em registro público: 

I - os nascimentos, casamentos e óbitos. 

II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. 

III – a interdição por incapacidade absoluta ou relativa. 

IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 

(B) Somente os itens II, II e IV estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 

 

12 - Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos e privados:  

I - a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do 

título e de outros documentos de dívida. 

II - lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo. 

III - proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados. 

Assinale a alternativa que contém a ordem correta, segundo as assertivas sejam falsas (F) ou verdadeiras (V): 

(A) F – V – V. 

(B) V – V – V. 

(C) V – F – V. 

(D) V – V – F. 

 

13 - Dentre as infrações disciplinares abaixo, qual não sujeita os notários e os oficiais de registro às penalidades 

previstas na Lei 8935/94? 

(A) Inobservância das prescrições normativas. 

(B) Conduta atentatória às instituições notariais e de registro. 

(C) Cobrança de taxa de urgência, nos casos admitidos em Lei. 

(D) Violação do sigilo decorrente de escrituras de separação ou divórcio. 

 

14 - Quanto aos livros do Registro de títulos e documentos, assinale a afirmativa INCORRETA. 

(A) O Livro A servirá para apontamentos de todos os títulos, documentos e papéis apresentados, diariamente, para 

serem registrados, ou averbados. 

(B) O Livro C servirá para inscrição, por extração, de títulos e documentos, a fim de surtirem efeitos em relação a 

terceiros e autenticação de data. 

(C) O Livro B servirá para inscrição, por extração, de títulos e documentos, a fim de surtirem efeitos em relação a 

terceiros e autenticação de data. 

(D) O Livro B servirá para trasladação integral de títulos e documentos, sua conservação e validade contra terceiros, 

ainda que registrados por extratos em outros livros. 

 

15 - A escritura pública de restabelecimento da sociedade conjugal 

(A) será averbada no assento de casamento. 

(B) será anotada no assento de casamento. 

(C) não pode ser anotada no assento antes de homologada pelo juízo competente. 

(D) será averbada no assento de casamento somente depois da devida homologação pelo juízo competente.  
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16 - No registro de imóveis, somente são admitidos a registro:  

I – as escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados brasileiros.  

II - escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com as firmas reconhecidas, 

inclusive quando se tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação.  

III - atos autênticos de países estrangeiros, com força de instrumento público, legalizados e traduzidos na forma 

da lei, e registrados no cartório do Registro de Títulos e Documentos, assim como sentenças proferidas por 

tribunais estrangeiros após homologação pelo Supremo Tribunal Federal. 

IV - cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo. 

Assinale a alternativa que contém a ordem correta, segundo as assertivas acima sejam falsas (F) ou verdadeiras (V): 

(A) V – V – F – F. 

(B) V – F – F – V. 

(C) V – F – V – V. 

(D) F - V – V – V. 

 

17 - O tabelião de notas recebeu uma petição do advogado assistente das partes, pela qual requereu a lavratura de 

uma escritura de divórcio consensual. O casal era casado pelo regime da comunhão universal de bens, não possui 

filhos menores e possui bens imóveis. Solicitaram, ainda, que fosse lavrada a respectiva escritura pública de divórcio 

sem a partilha de bens, que será feita em momento posterior. O agente notarial: 

(A) poderá formalizar a escritura pública, pois o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens 

do casal. 

(B) não poderá formalizar a vontade das partes sem devida partilha dos bens do casal, pois são casados pelo regime 

da comunhão universal de bens. 

(C) não poderá formalizar a vontade das partes, pois o divórcio determina o fim do regime de bens e a partilha dos 

bens, cessando o estado de comunhão, é obrigatória 

(D) poderá formalizar a escritura pública somente se, concomitantemente, for feito um plano de partilha 

comprometendo-se os divorciandos a otimizá-la no prazo de um ano. 

 

18 - É correto afirmar que os notários e registradores atualmente são considerados: 

(A) profissionais do direito, dotados de fé pública, aos quais é delegado o exercício de um cargo público, sob o 

regime misto de proventos, sendo parte em emolumentos e parte diretamente dos cofres públicos. 

(B) profissionais do direito aos quais é delegado o exercício de um serviço público, sob o regime de concessão, após 

prévia e regular licitação por concurso público. 

(C) profissionais do direito, dotados de fé pública, aos quais é delegado o exercício de um cargo público, de forma 

privada, sob regime de emolumentos e ingresso por concurso público de provas e títulos.  

(D) profissionais do direito, dotados de fé pública, aos quais é delegado o exercício de uma atividade prestadora de 

serviço público, sob regime privado de emolumentos e ingresso por concurso público de provas e títulos. 

CONSTITUCIONAL 

19 -- De acordo com a Constituição Estadual do Acre, assinale a alternativa correta. 

(A) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos sessenta e cinco anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

(B) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos 

integrais. 

(C) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos 

proporcionais ao tempo de serviço. 

(D) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos sessenta e cinco anos de idade, com 

proventos integrais. 

20 - Compete privativamente ao Governador do Estado do Acre: 

(A) elaborar normas de concessão de anistia fiscal. 

(B) nomear magistrados dentre os casos previstos pela Constituição do Acre. 

(C) propor a criação de novas Comarcas e Varas Judiciárias. 

(D) autorizar consulta plebiscitária. 

21 - Em suas relações internacionais, um dos princípios adotados pelo Brasil é: 

(A) o desenvolvimento nacional. 

(B) a independência nacional. 

(C) o pluralismo político nacional. 

(D) a liberdade de expressão. 
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22 - É correto afirmar que 

(A) os partidos políticos se registram perante o TSE antes de adquirirem personalidade civil. 

(B) com 18 anos o cidadão atinge a plenitude de seus direitos políticos. 

(C) o militar com menos de 10 anos de atividade é elegível, devendo, entretanto, afastar-se de suas atividades. 

(D) o mandado eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da 

diplomação. 

 

23 - No que diz respeito ao direito à saúde, é correto afirmar que 

(A) a Constituição Federal incorporou a qualidade de vida como elemento do dever estatal. 

(B) o sistema privado de saúde observa regras e regulações próprias, sem interferência do Estado. 

(C) a tese da reserva do possível não se aplica às prestações sanitárias de qualquer espécie. 

(D) o modelo estrutural do Sistema Único de Saúde prevê uma organização de competências privativas e exclusivas 

entre os entes federativos. 

 

24 – É correto afirmar que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos se internalizam: 

(A) automaticamente no ordenamento jurídico pátrio. 

(B) mediante análise do Supremo Tribunal Federal.  

(C) com força normativa constitucional, mediante procedimento similar ao das emendas constitucionais. 

(D) com força normativa constitucional, mediante procedimento similar ao das revisões constitucionais. 

 

25 -  Ao servidor público em autarquias, em exercício de mandato eletivo, aplica-se a seguinte regra: 

(A) tratando-se de mandato municipal, restará afastado do cargo, exercício ou função. 

(B) para efeitos de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no 

exercício estivesse. 

(C) investido no cargo de Governador, dele será afastado, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

(D) investido no cargo de Deputado Federal, passa a ser remunerado de acordo com critérios de eficiência e de 

assiduidade. 

 

26 - No que tange à fiscalização da União e das entidades da administração direta e indireta, é correto afirmar que 

(A) o controle externo é atribuição exclusiva do Congresso Nacional, sem o auxílio de outros órgãos. 

(B) o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União é privativo de brasileiro nato. 

(C) os membros do Tribunal de Contas da União necessitam ter entre 30 a 65 anos de idade. 

(D) o Auditor do Tribunal de Contas da União no exercício em atribuições da judicatura que não a substituição de 

Ministro possui as mesmas garantias e impedimentos de um juiz do Tribunal Regional Federal.  

 

27 - São órgãos do Poder Judiciário: 

(A) STF, STJ, CNJ. 

(B) STF, CNJ, Tribunais de Mediação e de Arbitragem. 

(C) STF, STJ, Juízes de Paz. 

(D) STF, STJ, Cartórios e Serventias. 

 

28 -  É monopólio da União: 

(A) a água presente nos subsolos. 

(B) a produção e a distribuição de commodities. 

(C) o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional. 

(D) o transporte marítimo de petróleo bruto de qualquer origem. 

 

29 – Compete ao STJ: 

(A) processar e julgar, originariamente, os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias de um Estado e 

administrativas de outro. 

(B) processar e julgar, originariamente, questões de tratado ou de lei federal negativas de sua vigência. 

(C) processar e julgar, originariamente, ato de governo local contestado em face de lei federal. 

(D) processar e julgar, originariamente, questões relativas ao Conselho da Justiça Federal. 
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30 - O controle de constitucionalidade brasileiro 

(A) admite o controle preventivo sem deixar hipótese cabível para o controle repressivo. 

(B) admite o controle jurisdicional sem autorizar o controle político. 

(C) admite o controle político, mas não possibilita o controle jurisdicional. 

(D) admite tanto o controle político quanto o jurisdicional. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

31 – Com relação à organização administrativa, considere as seguintes assertivas. 

I – Doutrina e jurisprudência reconhecem que deve ser aplicado o mesmo regime jurídico às empresas públicas 

que prestam serviço público e as que exercem atividade econômica sob regime concorrencial. 

II – As organizações sociais integram a administração pública indireta. 

III – No âmbito federal, a administração direta se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa 

da Presidência da República e dos ministérios. 

IV – Somente por lei específica é que pode ser autorizada a instituição de empresa pública e de sociedade de 

economia mista. 

Estão corretas somente as assertivas: 

(A) I e III. 

(B) II e IV. 

(C) II e III. 

(D) III e IV. 

32 - Nos termos da Lei Nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal, assinale a afirmativa correta. 

(A) O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. 

(B) Não são legitimados como interessados no processo administrativo aqueles que não o iniciaram, mas que têm 

interesse que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. 

(C) A edição de atos de caráter normativo podem ser objeto de delegação, desde que exista previsão legal. 

(D) O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 

destinatários decai em três anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

33 - Acerca do regime jurídico aplicável aos atos administrativos, considere as seguintes assertivas. 

I – No exercício do externo o Poder Judiciário pode anular e revogar os atos administrativos, desde que 

adequadamente provocado. 

II – O atributo da autoexecutoriedade, quando utilizado, impõe ao cidadão a necessidade de procurar a tutela 

jurisdicional para tornar sem efeito o conteúdo do ato administrativo. 

III – A anulação e a revogação do ato administrativo por razão de interesse público produzem efeitos ex tunc e 

ex nunc. 

IV – A competência, a finalidade e a forma do ato administrativo, por decorrerem da lei, podem ser sindicados 

pelo Poder Judiciário, sem que isto implique violação à Teoria da Separação dos Poderes. 

Estão corretas somente as assertivas: 

(A) I e IV. 

(B) II e III. 

(C) II e IV. 

(D) III e IV. 

34 - Os poderes administrativos possuem natureza instrumental e conferem à Administração Pública um conjunto de 

privilégios e prerrogativas. A respeito do regime jurídico a eles aplicado, assinale a afirmativa correta. 

(A) Todos os cidadãos estão submetidos ao poder hierárquico. 

(B) Do ponto de vista do servidor público, o regular exercício do poder disciplinar necessita de defesa técnica. 

(C) O exercício dos poderes vinculado e discricionário não necessita de motivação. 

(D) O regular exercício do poder de polícia utiliza os conteúdos jurídicos da técnica da ponderação e da motivação. 

35 - Com base no regime jurídico das licitações instituído pela Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, 

assinale a afirmativa correta. 

(A) As hipóteses de licitação dispensável são exemplificativas, e as possibilidades de inexigibilidade são taxativas. 

(B) As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão à seguinte sequência: projeto 

básico, projeto executivo e execução das obras e serviços. 

(C) As obras e serviços não poderão ser executados mediante empreitada integral. 

(D) Após a fase de classificação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão. 
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36 - Com relação ao regime jurídico dos contratos administrativos instituído pela Lei Nº 8.666, de 21de junho de 

1993 e alterações, assinale a afirmativa correta. 

(A) Supletivamente, é possível aplicar os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

(B) Os casos de rescisão não necessitam de previsão contratual, pois decorrem da lei. 

(C) A declaração de nulidade do contrato administrativo não desconstitui efeitos jurídicos. 

(D) A alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado não obriga a Administração Pública a 

promover o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

37 - Com relação ao regime jurídico aplicável aos serviços públicos e em face do que estabelece a Lei Nº 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995, assinale a opção correta. 

(A) Não se aplicam as regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

(B) Por razão de interesse público não se aplica a noção de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 

(C) São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas ao objeto, à área e ao prazo da concessão. 

(D) Não é admitida a subconcessão, mesmo que autorizada pelo poder concedente. 

 

38 - A Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Com relação à referida Lei Complementar, assinale a 

alternativa correta. 

(A) É permitida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, 

na qualidade de beneficiário do empréstimo. (art. 36) 

(B) A fiscalização da gestão fiscal somente será exercida pelo Poder Legislativo e pelos Tribunais de Contas. (art. 

59) 

(C) A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 

percentuais da receita corrente líquida e será de 50% para União, Estados e Município. (art. 19) 

(D) Entende-se como empresa controlada a sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, 

direta ou indiretamente, a ente da Federação. (art. 2º, II) 

39 - A Lei Complementar N° 39, de 29 de dezembro de 1993, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis 

do Estado do Acre, das Autarquias e das Fundações Públicas, instituídas e mantidas pelo Poder Público. Em seu 

artigo 166, estabelece alguns deveres inerentes aos servidores públicos. Assinale a alternativa que contém conduta 

que NÃO contempla dever aos referidos agentes públicos. 

(A) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 

(B) Cumprir quaisquer ordens superiores. 

(C) Observar as normas legais e regulamentares. 

(D) Ser leal às instituições a que servir. 

40 - Com relação ao controle da Administração Pública considere as seguintes assertivas. 

I – Quanto ao órgão que o exerce, o controle pode ser administrativo, legislativo e judicial. 

II – Quanto ao momento em que se efetua, pode ser prévio, concomitante ou posterior. 

III – O controle sobre os órgãos da Administração Direta é um controle interno e decorre do poder de 

autotutela que permite à Administração Pública rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou 

inconvenientes. 

IV – O controle que o Poder Legislativo exerce sobre a Administração Pública tem que se limitar às hipóteses 

previstas na Constituição Federal, uma vez que implica interferência de um Poder nas atribuições dos 

outros dois. 

Assinale a opção correta. 

(A) Todas estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas. 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas. 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas. 

41 - Com relação ao regime jurídico dos bens públicos, considere as seguintes assertivas. 

I – Os bens de uso comum do povo são destinados, por natureza ou por lei, ao uso coletivo. 

II – Os bens do domínio público do Estado são regidos por um regime jurídico juspublicista, derrogatório e 

exorbitante do direito comum, não se aplicando a essas modalidades de bens os institutos regidos pelo direito 

privado. 

III – São características de todos os bens públicos a inalienabilidade, a imprescritibilidade, a impenhorabilidade e 

a impossibilidade de oneração. 

IV – Os bens de uso comum e de uso especial estão fora do comércio jurídico de direito privado, não podendo ser 

objeto de relações jurídicas regidas pelo Direito Civil. 
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Assinale a opção correta. 

(A) Todas estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas. 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas. 

(D) Apenas I, II e IV estão corretas. 

 

42 - Com relação à intervenção do Estado na propriedade privada, assinale a afirmativa correta. 

(A) O tombamento é sempre uma restrição parcial, não impedindo ao particular o exercício dos direitos inerentes ao 

domínio. 

(B) No caso de requisição de imóvel particular, o proprietário tem direito à prévia indenização. 

(C) A Constituição Federal de 1988 prevê duas hipóteses de desapropriação sancionatória, a saber: descumprimento 

da função social da propriedade rural e expropriação de glebas de terras em que sejam cultivadas plantas 

psicotrópicas. 

(D) A desapropriação indireta não pode ser equiparada ao esbulho. 

 

DIREITO CIVIL 

43 - Quanto às pessoas naturais, assinale a afirmativa correta. 

(A) São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os ébrios habituais, os viciados em 

tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham discernimento reduzido. 

(B) Cessará, para os menores, a incapacidade, pela concessão dos pais mediante instrumento particular, 

independentemente de homologação judicial. 

(C) É válida, com objetivo científico, a disposição do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte, 

mediante contraprestação pecuniária a ser satisfeita em prol dos herdeiros necessários do falecido. 

(D) A sucessão definitiva também pode ser requerida quando provado que o ausente conta com oitenta anos de 

idade, e que cinco datam as últimas notícias dele. 

44 - Quanto às pessoas jurídicas, assinale a afirmativa correta. 

(A) As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa 

qualidade causem danos a terceiros, vedado, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana,  o 

direito de regresso contra os causadores do dano. 

(B) A associação constitui-se pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. 

(C) A fundação de direito privado pode ser criada pelo instituidor, desde que a dotação do acervo patrimonial seja 

constituída por bens móveis de valor não superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, por 

instrumento particular. 

(D) Compete privativamente aos administradores da associação alterar o estatuto. 

45 - Quanto aos bens, assinale a afirmativa correta. 

(A) Consideram-se móveis para os efeitos legais o direito à sucessão aberta. 

(B) Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal abrangem obrigatoriamente as pertenças. 

(C) Os bens públicos dominicais, observadas as exigências da lei, podem ser alienadas. 

(D) São fungíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância. 

46 - Quanto aos negócios jurídicos, assinale a afirmativa correta. 

(A) É nulo de pleno direito o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se 

tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. 

(B) É anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra 

terceiros. 

(C) A anulabilidade, decorrente de negócio jurídico pactuado por agente relativamente incapaz, pode ser arguida, em 

ação própria, pelo Ministério Público. 

(D) Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do 

negócio jurídico a evento futuro e certo. 

47 - Quanto à responsabilidade civil, assinale a afirmativa correta. 

(A) O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de 

fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 

(B) A responsabilidade civil é independente da criminal, podendo-se, em consequência, levar a efeito 

questionamento no juízo cível sobre a existência do fato, ou sobre quem seja seu autor, mesmo quando essas 

questões já se acharem decididas no juízo criminal. 

(C) O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado independentemente da culpa da vítima. 

(D) Não se admite, para efeitos de responsabilidade civil, a chamada compensação das culpas. 
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48 - Quanto à posse, assinale a afirmativa correta. 

(A) O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias necessárias e úteis ao possuidor de má-fé, tem o direito de 

optar entre o seu valor atual e o seu custo. 

(B) O comodatário, por ter o exercício temporário da posse da coisa, é considerado mero detentor. 

(C) Não cabe o direcionamento de demanda possessória ou ressarcitória, segundo o Código Civil pátrio, contra o 

terceiro possuidor de boa-fé. 

(D) O possuidor de boa-fé tem o direito de retenção pelas benfeitorias voluptuárias. 

49 - No que diz com a propriedade, assinale a afirmativa correta. 

(A) Se a construção ou plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa ou má-fé, 

plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante o pagamento de indenização fixada 

judicialmente, se não houver acordo. 

(B) O álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, com direito à 

indenização em favor dos donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os 

prédios marginais estendem até o meio do álveo. 

(C) Presume-se, de modo absoluto, o animus derelinquendi, no abandono de bem imóvel, quando, cessados os atos 

de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais. 

(D) A aquisição da propriedade por interesse social prevista nos §§ 4º e 5º do artigo 1.228 do Código Civil, pois 

autêntico modo originário de aquisição da propriedade, dispensa pagamento de justa indenização. 

50 - No que tange ao usucapião, modo de aquisição da propriedade, assinale a afirmativa correta. 

(A) É possível levar-se a efeito usucapião de terreno urbano inferior ao mínimo módulo urbano. 

(B) O suporte fático do usucapião rural (artigo 1239, CC/2002), pois exige a chamada posse trabalho/moradia, 

dispensa de parte do possuidor o elemento anímico qualificado. 

(C) O suporte fático do usucapião extraordinário geral (artigo 1238, caput, do CC/2002), pois favorece ao possuidor 

de má-fé, exige que o prescribente não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

(D)  O suporte fático do usucapião ordinário geral (artigo 1242, caput, CC/2002), pois tem prazo reduzido de dez 

anos, exige que o possuidor estabeleça no imóvel sua moradia habitual, ou que nele tenha realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo. 

51 - Quanto ao parcelamento do solo urbano, tendo como supedâneo a Lei n.° 6.766/79 e suas alterações, assinale a 

afirmativa correta. 

(A) O desmembramento, espécie de parcelamento do solo urbano de menor evergadura, implica a subdivisão da 

gleba em lotes destinados a edificação, com o prolongamento das vias de circulação existentes pelo 

empreendedor, devendo, para tanto, destinar 10% (dez por cento) da área parcelada para o Município. 

(B) Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o Município poderá requerer, por meio de 

apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo Município e de declaração de 

que o parcelamento se encontra implatado, o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa 

forma a integrar o seu domínio.  

(C) O projeto de loteamento aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de execução, sob 

pena de cominação de sanção administrativa de natureza pecuniária. 

(D) Expedida pelo Município as diretrizes para uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e 

das áreas reservadas para equipamento urbano, o loteador poderá iniciar a comercialização dos terrenos. 

52 - Quanto aos registros públicos, assinale a afirmativa correta. 

(A) Quando acompanhados da respectiva prova da quitação, os compromissos de compra e venda valerão, sempre, 

como título para  registro da propriedade do imóvel adquirido. 

(B) O  Oficial  do  Registro  de  Imóveis  deverá  retificar  o  registro ex officio, tendo como lastro o princípio da 

especialidade, no caso da necessidade de inserção de medida perimetral de que resulte alteração de área. 

(C) As cartas de sentença, verdadeiras ordens judiciais, estão imunes à chamada qualificação registrária do Oficial 

do Registro de Imóveis. 

(D) O registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove 

que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. 

53 - Em relação ao direito das sucessões, assinale a afirmativa correta. 

(A) A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento particular, com firma reconhecida por 

autenticidade e na presença de duas testemunhas, que o devem subscrever. 

(B) É requisito essencial do codicilo a forma pública. 

(C) Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. 

(D) O testamento particular deve ser escrito de próprio punho pelo testador, sendo vedada a utilização de processo 

mecânico. 
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54 - No que diz à prova, assinale a afirmativa correta. 

(A) A confissão é revogável. 

(B) Admite-se, qualquer que seja o seu valor, a prova exclusivamente testemunhal nos negócios jurídicos. 

(C) Podem ser admitidos como testemunhas os cegos e os mudos, mesmo quando a ciência do fato que se quer 

provar dependa dos sentidos que lhes faltam. 

(D) A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia com o exame. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

55 – Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) A exceptio male gesti processus é a exceção que cabe ao assistido para obter a exclusão do assistente simples do 

processo. 

(B) À assistência litisconsorcial pode habilitar-se aquele que teria legitimidade para figurar como parte. 

(C) Em caso de corresponsabilidade por danos, o réu na ação de indenização poderá nomear à autoria os demais 

responsáveis pelo dano. 

(D) Está pacificado que a denunciação da lide não é um dever processual, mas, simplesmente, um ônus, mesmo nos 

casos de exercício do direito que da evicção resulta. 

 

56 - Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) A competência da autoridade judiciária brasileira é exclusiva para conhecer de ações relativas a imóveis situados 

no Brasil e quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. 

(B) Para que tenha efeitos na ordem jurídica interna deve, o interessado, postular a homologação da sentença 

estrangeira ao Superior Tribunal de Justiça. A decisão do Superior Tribunal de Justiça dá, à sentença, eficácia e 

efeitos na ordem jurídica interna, suprindo e convalidando eventual incompetência do juízo estrangeiro. 

(C) A ação intentada perante tribunal estrangeiro, em casos de competência concorrente da jurisdição brasileira, 

induz litispendência e obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da causa, a fim de evitar decisões 

conflitantes. 

(D) As ações relativas a imóveis situados em mais de um Estado ou Comarca terão sua competência fixada pelo 

critério da prevenção. 

 

57 - Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) A ação declaratória incidental é uma ação cautelar que visa à declaração de um direito a obter o acautelamento 

de uma relação jurídica com vistas ao resguardo da efetividade do processo principal. 

(B) A ação declaratória incidental é faculdade exclusiva do autor, caso o réu conteste o direito que constitui 

fundamento do pedido, e se, da declaração da existência ou inexistência do direito depender, no todo ou em 

parte, o julgamento da lide. 

(C) A ação declaratória incidental é faculdade do autor, como do réu, que poderão propô-la, em prazo comum, de 

dez dias a contar da entrega da resposta do réu, em face do princípio da isonomia. 

(D) A ação declaratória incidental é instituto processual que visa a ampliar os limites objetivos da coisa julgada, de 

modo a fazer com que sua autoridade alcance a decisão sobre a existência ou inexistência de relação jurídica 

que é fundamento da lide, mas não seu objeto originário. 

  

58 - Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) O processo que veicula ação de interdição segue rito especial de jurisdição voluntária, e a sentença, nele 

proferida, é declaratória, com eficácia ex tunc. 

(B) O processo que veicula ação de interdição segue rito especial de jurisdição voluntária, e a sentença, nele 

proferida, tem eficácia ex nunc, não podendo retroagir, mesmo que haja determinação expressa nesse sentido. 

(C) O processo que veicula ação de interdição segue rito especial de jurisdição voluntária, e a sentença, nele 

proferida, é constitutiva do estado de interdito, com eficácia, em regra, ex nunc, podendo, no entanto, retroagir, 

se houver expressa e fundamentada disposição a respeito. 

(D) O processo que veicula ação de interdição segue rito especial de jurisdição voluntária, e a sentença, nele 

proferida, é constitutiva negativa e, pois, ex tunc, inclusive anula os atos pretéritos do interdito, que houverem 

sido praticados dentro do período de incapacidade, chamado período suspeito.   

 

59 - Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A)  A medida cautelar de arresto visa a assegurar o pagamento de um crédito de natureza monetária. A medida 

cautelar de sequestro, todavia, visa a assegurar a entrega de uma coisa certa. 

(B) Ficará suspensa a execução do arresto, se o devedor der fiador idôneo ou prestar caução para garantir a dívida. 
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(C) As cauções cautelares são aquelas que visam a assegurar a frutuosidade do direito à tutela ressarcitória 

ameaçado de dano e devem, sempre, ser prestadas, por meio de processo autônomo, incidental ou preparatório. 

(D) O direito que dá fundamento à obtenção da medida cautelar de sequestro pode ser relativo ou absoluto. 

 

60 - Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O efeito devolutivo do recurso opera, por força da máxima tantum devolutum quantum appellatum, igualmente 

em extensão e em profundidade. 

(B) O efeito translativo permite ao Tribunal de 2º grau o conhecimento ex officio de questões de ordem pública, 

ainda que não tenham sido discutidas e decididas na origem. 

(C) O efeito substitutivo do recurso não opera em caso de conhecimento e provimento do recurso por error in 

procedendo. 

(D) O efeito expansivo objetivo dos recursos diz respeito à possibilidade de o resultado do julgamento atingir outros 

atos do processo, que não apenas a decisão impugnada no recurso. 

61 - Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A ação discriminatória é ação específica instituída em lei para separar e titular terras públicas, chamadas terras 

devolutas, do patrimônio imóvel particular. 

(B) A ação monitória tutela o direito à soma em dinheiro, à coisa fungível (determinada pelo gênero e pela 

quantidade) ou à coisa móvel e certa. Não é adequada para imposição de obrigação de fazer ou não fazer, para 

tutela de direito à coisa imóvel, bem como para reclamar entrega de coisa infungível. 

(C) O prazo para a ação possessória de força nova começa a correr da data do esbulho, independentemente de o 

esbulhado estar presente ou ausente. 

(D) O procedimento especial do inventário e partilha de bens alude a casos de remoção e destituição do 

inventariante, e a doutrina distingue os casos de remoção (sendo esta aplicável nos casos em que o inventariante 

se omite em algum dever para com o processo de inventário ou comete ato contrário aos interesses do 

inventário), dos casos de destituição (cabível nas situações de perda da idoneidade do inventariante, como a 

falência ou condenação criminal). 

62 - Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) Se a decisão recorrida, proferida em única ou última instância, julgar válida lei local contestada em face de lei 

federal, o recurso cabível é o extraordinário. 

(B) No recurso extraordinário, a repercussão geral deve ser apresentada em preliminar, que constitui requisito de 

admissibilidade recursal, podendo, a existência, ou não, de repercussão geral, ser analisada pelo Tribunal a quo, 

no exame da admissão do recurso. 

(C) O mandado de injunção constitui garantia constitucional destinada a fazer efetivos os direitos individuais, de 

origem constitucional ou infraconstitucional, que dependam de regulamentação por ato do poder público.  

(D) O mandado de segurança é ação de eficácia condenatória. 

DIREITO COMERCIAL 

63 – No que se refere ao Direito de Empresa, assinale a afirmativa correta. 

(A) O  empresário  casado,  qualquer  que  seja  o  regime  de  bens, para  alienar  os  imóveis  que  integrem  o 

patrimônio da empresa ou gravá-los  de  ônus  reais,  depende   da  outorga  conjugal. 

(B) Não é facultado aos cônjuges contratar sociedade, seja qual for o regime de bens adotado, entre si ou com 

terceiros. 

(C) É facultativa, para dar início a sua atividade, a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas 

Mercantis da respectiva sede, pois tal ato gera mero efeito publicitário. 

(D) Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda 

com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da 

empresa. 

64 - No que diz com a recuperação judicial do empresário ou da  sociedade empresária, assinale a afirmativa correta. 

(A) A sociedade de economia mista, pois se trata de pessoa jurídica de direito privado, pode requerer, nos termos da 

Lei n.° 11.011/2005, a sua recuperação judicial. 

(B) Os credores do devedor em recuperação judicial não conservam seus direitos e privilégios contra os 

coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. 

(C) As execuções de natureza fiscal são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. 

(D) Não obstante o deferimento do processamento da recuperação judicial, terá prosseguimento no juízo no qual 

estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.  
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65 - No que se refere à falência, assinale a afirmativa correta. 

(A) Não serão arrecadados os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos à considerável desvalorização ou que sejam de 

conservação arriscada ou dispendiosa. 

(B) Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quirografários. 

(C) Contra a massa falida são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, desde que previstos em lei ou 

em contrato, mesmo se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. 

(D) O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do 

falido, inclusive as causas trabalhistas e fiscais. 

 

66 - Quanto ao protesto de títulos de crédito, assinale a afirmativa correta. 

(A) O cancelamento do registro do protesto  funda-se exclusivamente no efetivo pagamento do título. 

(B) Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pago os 

emolumentos e demais despesas. 

(C) É dever do Tabelião de Protesto, no exercício das funções de seu cargo, investigar a prescrição ou caducidade do 

título apresentado. 

(D) A intimação por edital do protesto de um título de crédito pode ser feita unicamente no caso do devedor estar em 

local desconhecido. 

 

67 - Quanto aos títulos de crédito, assinale a afirmativa correta. 

(A) De acordo com o Código Civil, o pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma 

determinada, pode ser garantida por aval parcial. 

(B) O endossatário de endosso em branco não pode mudá-lo para endosso em preto. 

(C) A aquisição de título à ordem por meio diverso do endosso, tem efeito de cessão civil. 

(D) Com a morte ou a superveniente incapacidade do endossante, perde eficácia o endosso-mandato. 

 

68 - No que diz com a escrituração empresarial, assinale a afirmativa correta. 

(A) O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração, quando necessária para 

resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou 

em caso de falência. 

(B) Os livros da escrituração do empresário ou da sociedade empresária não podem ser objeto de apreensão judicial. 

(C) Não se admite a escrituração resumida no Diário. 

(D) O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade necessariamente 

mecanizado. 

 

69 - No que se refere às alterações societárias, assinale a afirmativa correta. 

(A) A incorporação implica a extinção da incorporadora e da incorporada, com a formação de uma nova sociedade. 

(B) O ato de transformação depende de dissolução ou liquidação da sociedade. 

(C) A fusão determina a extinção das sociedades que se unem para a formação de uma nova, mas esta não sucederá 

aquelas nos direitos e obrigações. 

(D) Até noventa dias após publicados os atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor anterior, por ela 

prejudicado, poderá promover judicialmente a anulação deles. 

 

70 - No que se refere à falência, assinale a afirmativa correta. 

(A) Para requerer a falência do devedor, o credor empresário deverá prestar caução relativa às custas e ao pagamento 

de eventual indenização pelos prejuízos causados. 

(B) A falência do locador não resolve o contrato de locação. 

(C) A inabilitação empresarial do falido restringe-se à administração dos bens da massa e principia com a decretação 

da falência e finda com a sentença que extingue suas obrigações. 

(D) O pagamento de dívidas vencidas e exigíveis, realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que não seja 

prevista pelo contrato, são ineficazes em relação à massa falida, desde que o contratante tenha conhecimento do 

estado de crise econômica  do devedor, sendo indispensável, também, a clara e inequívoca intenção deste, o 

devedor, de fraudar credores. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

71 – Competência tributária é a parcela do poder fiscal outorgada constitucionalmente a cada ente político. Na 

federação brasileira, tanto a União, como os Estados e Municípios têm competência tributária. A respeito da 

competência tributária, é correto afirmar que:  
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(A) a competência tributária pode ser delegada pelo ente político competente, desde que a outra pessoa jurídica de 

direito público. 

(B) as imunidades não constituem normas relacionadas à competência tributária, mas benefícios fiscais passíveis de 

revogação e de atenuação pelo ente político instituidor do tributo. 

(C) o exercício da competência tributária, mediante instituição de tributos, não se sujeita a prazo decadencial. 

(D) as normas constitucionais de competência tributária são sempre cláusulas pétreas e, portanto, não podem ser, de 

modo algum, alteradas por emenda constitucional, nem para restringir competências nem para ampliá-las. 

 

72 - No sistema constitucional tributário, temos cinco espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de 

melhoria, contribuições e empréstimos compulsórios. Sobre as taxas, como espécie tributária, é correto afirmar que: 

(A) não poderão ter base de cálculo própria de impostos, mas é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, 

de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral 

identidade entre uma base e outra. 

(B) há três subespécies de taxas: de serviço público específico e divisível, de exercício de poder de polícia e de uso 

de bem público. 

(C) o exercício do poder de polícia que enseja a instituição e cobrança de taxa é a atividade da administração pública 

que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 

razão de interesse público concernente necessariamente à segurança pública. 

(D) os serviços públicos, para ensejarem a instituição e cobrança de taxa, devem ser específicos, assim considerados 

os que têm denominação própria e que são prestados por órgão especialmente criado para tanto. 

 

73 - O imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) é de competência 

dos Estados. As contribuições previdenciárias para o custeio do regime geral de previdência social é de competência 

da União. Sobre esses tributos, é correto afirmar que: 

(A) o ITCMD incide inclusive sobre os bens pertencentes à viúva meeira, pois lhe são transmitidos por ocasião da 

partilha, quando então passam a ser efetivamente de sua propriedade. 

(B) o ITCMD é devido pela alíquota vigente ao tempo da lavratura da escritura pública de inventário e partilha 

quando não haja testamento nem interessado incapaz, e todos os herdeiros estiverem de acordo. 

(C) a retenção, pelas empresas, das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados é uma 

faculdade que a lei lhes confere. 

(D) o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, 

reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelos créditos relativos a 

contribuições previdenciárias. 

 

74 - O Código Tributário Nacional trata da obrigação tributária a partir do seu art. 113. Sobre as obrigações 

tributárias principal e acessória, é correto afirmar que: 

(A) a obrigação tributária principal é a que tem como objeto a obrigação de pagar exclusivamente tributo, e não a de 

pagar multa, pois tributo não se confunde com penalidade. 

(B) a obrigação de pagar penalidade pecuniária constitui obrigação acessória, na medida em que, normalmente, no 

prazo de vencimento, só é devido o tributo. 

(C) obrigação tributária acessória é a que tem por objeto prestações positivas ou negativas estabelecidas pela 

legislação no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, tal qual prestar declaração ao Fisco ou 

emitir nota fiscal. 

(D) a obrigação tributária acessória é sempre dependente da principal, de modo que, se a obrigação principal não 

surge ou se extingue, fica automaticamente dispensado o cumprimento de obrigação acessória relacionada ao 

mesmo tributo, do que é exemplo a desnecessidade de emissão de documento fiscal relativo a operação em que 

não possa ser cobrado determinado imposto por força de imunidade ou isenção. 
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75 - Em Direito Tributário, há mais de um tipo de lançamento. O Código Tributário disciplina o lançamento de 

ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. Sobre tais espécies de lançamento, é correto 

afirmar que: 

(A) o lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de 

antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, sujeitando-se à fiscalização posterior, 

quando o Fisco, concordando com a apuração e o pagamento realizado pelo sujeito passivo, expressamente o 

homologa, sem prejuízo da homologação tácita por decurso do tempo. 

(B) o lançamento por declaração ocorre quanto aos tributos em que, além da obrigação de antecipar o pagamento 

sem prévio exame da autoridade administrativa, o sujeito passivo ainda tem de prestar declaração ao Fisco para 

subsidiar posterior fiscalização quanto à suficiência do pagamento efetuado. 

(C) o lançamento de ofício é realizado, em regra, pela própria Administração, mas também pode ser realizado pelo 

contribuinte quando a legislação determine que antecipe o pagamento de tributo. 

(D) o lançamento de ofício ocorre exclusivamente quanto aos tributos para os quais a lei determine ao sujeito ativo 

que tome a iniciativa de verificar a ocorrência do fato gerador, identificar a matéria tributável, calcular o 

montante devido e notificar o sujeito passivo para pagar, não tendo aplicação supletiva da falta ou da falha de 

outras modalidades de lançamento. 

 

76 - O crédito tributário pode ter sua exigibilidade suspensa. Sobre as causas de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, é correto afirmar que: 

(A) decisão judicial liminar só suspende a exigibilidade do crédito tributário se for proferida em mandado de 

segurança. 

(B) o depósito só suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. 

(C) a impugnação e o recurso no âmbito do processo administrativo fiscal só tem efeito suspensivo da exigibilidade 

do crédito tributário quando precedidos de depósito administrativo do montante exigido pelo Fisco, garantidor 

da satisfação do crédito. 

(D) a existência de lei que preveja a possibilidade de parcelamento do crédito tributário pelo contribuinte é 

suficiente para que se considere suspensa a sua exigibilidade. 

 

77 - O lançamento tem de acontecer dentro do prazo decadencial. Já a cobrança do crédito tributário está sujeita a 

prazo prescricional. Quanto a isso, é correto afirmar que: 

(A) o prazo decadencial para o lançamento, em qualquer das suas espécies é de cinco anos contados do primeiro dia 

do exercício seguinte ao de ocorrência do fato gerador. 

(B) a decadência é causa de exclusão do crédito tributário. 

(C) a prescrição, no Direito Tributário, extingue o próprio crédito tributário e não apenas o direito de o Fisco cobrá-

lo em juízo. 

(D) a prescrição tributária não está sujeita a causas suspensivas nem interruptivas do respectivo prazo. 

 

78 - Quanto à isenção em matéria tributária, é correto afirmar que: 

(A) a própria Constituição Federal determina que só pode ser concedida isenção por lei específica. 

(B) a isenção é causa de extinção do crédito tributário. 

(C) a isenção, simples ou sob condição e por prazo certo, sempre pode ser revogada a qualquer tempo, com efeitos 

imediatos. 

(D) a isenção é instituto vedado em matéria de tributação, porquanto violaria a isonomia tributária que é garantia 

constitucional. 

 

79 - O contribuinte tem direito à certificação da sua situação fiscal o que, por vezes, é necessário para a prática de 

determinados atos. A respeito da matéria, é correto afirmar: 

(A) a expedição de certidão sobre a sua situação fiscal depende de que o contribuinte comprove que necessita da 

certidão para a prática de determinado ato, podendo, a autoridade fiscal, negar-se a certificar caso o contribuinte 

não justifique adequadamente seu interesse. 

(B) a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa só tem os mesmos efeitos da certidão negativa de débitos 

para fins de obtenção de empréstimos bancários. 

(C) os atos normativos infralegais (como instruções normativas, portarias ou ordens de serviço por exemplo) que 

exijam a apresentação de certidão negativa para a prática de determinados atos serão válidos ainda que a 

exigência não esteja prevista em lei. 

(D) conforme o Código Tributário Nacional, a certidão em que constam créditos tributários não vencidos, com 

exigibilidade suspensa ou garantidos por penhora em execução fiscal, tem os mesmos efeitos da certidão 

negativa. 
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80 - O Fisco ajuiza ações de execução fiscal para a cobrança de seus créditos nos casos de inadimplemento pelo 

contribuinte. O contribuinte busca proteção contra exigências tributárias indevidas mediante ações como o mandado 

de segurança, ação anulatória, a ação declaratória e a ação de repetição de indébito tributário. Sobre tais ações 

tributárias, é correto afirmar que: 

(A) o ajuizamento de mandado de segurança contra lançamento fiscal não está sujeito a qualquer prazo. 

(B) a execução fiscal é regida por lei especial que não admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. 

(C) a ação anulatória só é admissível antes da inscrição do débito em dívida ativa.  

(D) é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. 

 

DIREITO PENAL 

81 – Em matéria de lei penal, assinale a afirmativa correta. 

(A) O Código Penal brasileiro prevê expressamente a possibilidade de combinação de leis penais, desde que em 

benefício do réu. 

(B) O Código Penal brasileiro estabelece, sob certas condições, a possibilidade de ultratividade da lei penal, ainda 

que em prejuízo do réu. 

(C) O Código Penal brasileiro adotou a teoria da ubiquidade relativamente ao tempo do crime. 

(D) O Código Penal brasileiro adotou a teoria da atividade relativamente ao lugar do crime. 

82 - Assinale a alternativa correta. 

(A) De acordo com o conceito formulado no Código Penal brasileiro, crime é a conduta típica, ilícita, culpável e 

punível. 

(B) De acordo com o conceito formulado no Código Penal brasileiro, crime é a conduta típica, ilícita e culpável. 

(C) De acordo com o conceito formulado no Código Penal brasileiro, crime é a conduta típica e ilícita. 

(D) O Código Penal brasileiro não formulou expressamente o conceito de crime. 

83 - Assinale a alternativa correta. 

(A) Em matéria de imputabilidade penal, adota o Código Penal brasileiro exclusivamente o sistema ou critério 

biológico. 

(B) Em matéria de imputabilidade penal, adota o Código Penal brasileiro em certas hipóteses o sistema ou critério 

psicológico. 

(C) Em matéria de imputabilidade penal, adota o Código Penal brasileiro exclusivamente o sistema ou critério 

psicológico. 

(D) Em matéria de imputabilidade penal, adota o Código Penal brasileiro, salvo exceção, o sistema ou critério 

biopsicológico. 

84 – Assinale a alternativa correta. 

(A ) O erro de tipo, uma vez constatado, sempre exclui o dolo. 

(B) O erro de tipo, uma vez constatado, pode excluir o dolo, dependendo das circunstâncias. 

(C) O erro de tipo, diferentemente do erro de fato, está de acordo com os postulados causalistas. 

(D) O erro de tipo sempre afasta a responsabilidade penal culposa. 

85 – Em matéria de concurso de pessoas, assinale a afirmativa correta. 

(A) Adota a teoria majoritária brasileira a teoria da acessoriedade mínima. 

(B) Adota a teoria majoritária brasileira a teoria da acessoriedade limitada. 

(C) Adota a teoria majoritária brasileira a teoria da acessoriedade máxima. 

(D) Adota a teoria majoritária brasileira a teoria da hiperacessoriedade. 

86 – De acordo com o Código Penal brasileiro, constitui pena restritiva de direitos: 

(A)  a pena corporal. 

(B) a interdição de fim de semana. 

(C) a perda de bens e valores. 

(D) a prisão simples. 



PROVIMENTO 18  

 

87 – Assinale a alternativa correta. 

(A) Crimes de falsidade material e de falsidade ideológica são expressões sinônimas. 

(B) Crimes de falsificação de documento público e de falsificação de documento particular são diversos, salvo com 

relação às penas cominadas. 

(C) Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja constitui crime 

especial, apenado com pena de reclusão. 

(D) Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja constitui crime de 

mão própria, apenado com pena de detenção. 

88 – Assinale a alternativa correta. 

(A) Não pratica crime aquele que exigir, para si ou para outrem, indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

(B) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei 

tipifica o crime de prevaricação. 

(C) Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a 

revelação constitui crime apenado com reclusão. 

(D) Solicitar, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas 

em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem constitui crime, ainda que referida 

vantagem não seja recebida. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

89 - Nos crimes de ação penal pública, é correto afirmar que 

(A) o inquérito policial será iniciado de ofício pela autoridade policial, por requerimento da autoridade judiciária, do 

Ministério Público ou do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo. 

(B) o inquérito policial somente será iniciado de ofício pela autoridade policial ou por requisição da autoridade 

judiciária ou do Ministério Público. 

(C) o inquérito policial será iniciado de ofício pela autoridade policial, por requisição da autoridade judiciária, do 

Ministério Público ou do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo. 

(D) o inquérito policial será iniciado de ofício pela autoridade policial, por requisição da autoridade judiciária ou do 

Ministério Público ou por requerimento do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo. 

 

90 - Aponte a afirmativa correta. 

(A) O requerimento para abertura do inquérito policial deverá conter, obrigatoriamente, a narração do fato, com 

todas as circunstâncias, a individualização do suspeito de haver cometido a infração penal e a nomeação de 

testemunhas, com indicação de sua profissão e endereço. 

(B) A requisição para abertura do inquérito policial deverá conter, obrigatoriamente, a narração do fato, com todas 

as circunstâncias, a individualização do suspeito de haver cometido a infração penal e a nomeação de 

testemunhas, com indicação de sua profissão e endereço. 

(C) O requerimento para abertura do inquérito policial deverá conter, se possível, a narração do fato, com todas as 

circunstâncias, a individualização do suspeito de haver cometido a infração penal e a nomeação de testemunhas, 

com indicação de sua profissão e endereço. 

(D) A notitia criminis apresentada por qualquer cidadão visando à abertura do inquérito policial deverá conter, 

obrigatoriamente, a narração do fato, com todas as circunstâncias, a individualização do suspeito de haver 

cometido a infração penal e a nomeação de testemunhas, com indicação de sua profissão e endereço. 

 

91 - Aponte a afirmativa correta. 

(A) Do despacho que indeferir a requisição de abertura de inquérito policial, caberá recurso para o Chefe de Polícia. 

(B) Do despacho que deferir o requerimento de abertura de inquérito policial, não caberá recurso para o Chefe de 

Polícia. 

(C) Do despacho que indeferir a requisição de abertura de inquérito policial, não caberá recurso para o Chefe de 

Polícia. 

(D) Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito policial, caberá recurso para o Comissário de 

Polícia. 

 

92 - Aponte a afirmativa correta. 

(A) Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de 

quem tenha qualidade para intentá-la. 
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(B) Nos crimes de ação penal privada personalíssima, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a 

requerimento da vítima, seu representante ou, na ausência ou morte da vítima, a requerimento de seu cônjuge, 

ascendente, descendente ou irmão. 

(C) Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito a requerimento de quem 

tenha qualidade para intentá-la ou mediante requisição do Ministério Público ou autoridade judicial. 

(D) Nos crimes de ação penal privada subsidiária, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a 

requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. 

 

93 - Finalizado o inquérito policial, se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e 

documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá 

(A) ele mesmo dar seguimento à investigação policial, requisitando-os, diretamente, de quaisquer autoridades ou 

funcionários que devam ou possam fornecê-los. 

(B) devolver os autos à autoridade policial, a fim de que os obtenha com as autoridades ou funcionários que devam 

ou possam fornecê-los. 

(C) devolver os autos à autoridade judicial, requerendo que esta complemente a investigação e requisite as 

informações faltantes. 

(D) remeter os autos ao Chefe de Polícia, a fim de que complemente a investigação, requisitando as informações 

faltantes. 

 

94 - Aponte a afirmativa correta. 

(A) Nas ações penais públicas condicionadas, o prazo para o oferecimento da representação do ofendido e da 

requisição do Ministro da Justiça é de seis meses, contados da data do fato. 

(B) Nas ações penais públicas condicionadas, o prazo para o oferecimento da representação do ofendido e da 

requisição do Ministro da Justiça é de seis meses, contados da data do conhecimento da autoria do fato. 

(C) A representação do ofendido e a requisição do Ministro da Justiça, nas ações penais públicas condicionadas, 

estão sujeitas somente a causas legais de interrupção do prazo, e não a causas legais de suspensão do prazo para 

o seu oferecimento.   

(D) A representação do ofendido e a requisição do Ministro da Justiça, nas ações penais públicas condicionadas, não 

estão sujeitas a causas legais de suspensão ou interrupção do prazo para o seu oferecimento. 

 

95 - Aponte a afirmativa correta. 

(A) Toda e qualquer ação penal privada apresenta o prazo único de seis meses para o seu ajuizamento, contados do 

dia do conhecimento do fato por parte da vítima.  

(B) A ação penal privada personalíssima apresenta o prazo único de seis meses para o seu ajuizamento, contados do 

trânsito em julgado da sentença que anular o casamento.  

(C) A perda do prazo para o oferecimento da ação penal privada é determinante para a extinção da punibilidade do 

agente pela incidência da prescrição. 

(D) A perda do prazo para o oferecimento da ação penal privada é determinante para a extinção da punibilidade do 

agente pela incidência da perempção. 

 

96 - Aponte a afirmativa correta. 

(A) A ação penal privada subdiária da pública deve ser ajuizada no prazo máximo de seis meses, contados do 

término do prazo destinado ao Ministério Público para ajuizar sua ação penal, e apresenta, como legitimados 

ativos, somente o ofendido, seu representante, seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 

(B) As entidades e órgãos da Administração Pública, direta e indireta, ainda que sem personalidade jurídica, 

especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos do consumidor, são legitimadas para o ajuizamento 

de ação penal privada subsidiária, nos crimes e nas contravenções que envolvam relação de consumo. 

(C) As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam, entre seus fins institucionais, a 

defesa dos interesses e direitos dos consumidores, são legitimadas para o ajuizamento de ação penal privada 

subsidiária, nos crimes e contravenções que envolvam relação de consumo, desde que ocorra a autorização 

assemblear. 

(D) Todas as entidades e todos órgãos da Administração Pública, direta e indireta, ainda que sem personalidade 

jurídica, são legitimadas para o ajuizamento de ação penal privada subsidiária. 

 



PROVIMENTO 20  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

97 - A zona do euro, modernamente, entrou em crise em razão da dívida de alguns países. Entre eles, destacam-se: 

(A) Espanha, Grécia e Áustria.  

(B) Portugal, Alemanha e Espanha. 

(C) Grécia, Espanha e Itália. 

(D) Portugal, Grécia e França. 

 

98 - Observe os seguintes versos. 

O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 

A dor que deveras sente. 

 

E os que lêem o que escreve, 

Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 

Mas só a que eles não têm. 

 

E assim nas calhas da roda 

Gira, a entreter a razão, 

Esse comboio de corda 

Que se chama o coração. 

 

Os versos acima pertencem a um dos maiores poetas da língua portuguesa. Seu nome é 

(A) Manoel Bandeira. 

(B) Fernando Pessoa. 

(C) Carlos Drummond de Andrade. 

(D) Gonçalves Dias. 

 

99 – O Estado do Acre foi criado em 

(A) 1962. 

(B) 1960. 

(C) 1958. 

(D) 1956.  

 

100 – O Estado do Acre confronta somente com 

(A) Amazonas, Peru e Bolívia. 

(B) Amazonas, Rondônia e Bolívia. 

(C) Bolívia, Peru, Amazonas e Mato Grosso. 

(D) Peru, Bolívia, Amazonas e Rondônia. 

 

 

 

 

 

 


