PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ (PE)

PORTUGUÊS
Considere o texto abaixo e responda as questões 01, 02, 03 e
04.
Fábula dos Dois Leões

Diz que eram dois leões que fugiram do Jardim Zoológico. Na hora da fuga cada um tomou um rumo, para despistar os perseguidores. Um dos leões foi para as matas da Tijuca e outro foi para o centro da cidade. Procuraram os leões de
todo jeito mas ninguém encontrou. Tinham sumido, que nem
o leite.
Vai daí, depois de uma semana, para surpresa geral, o
leão que voltou foi justamente o que fugira para as matas da
Tijuca. Voltou magro, faminto e alquebrado. Foi preciso
pedir a um deputado do PTB que arranjasse vaga para ele no
Jardim Zoológico outra vez, porque ninguém via vantagem
em reintegrar um leão tão carcomido assim. E, como deputado do PTB arranja sempre colocação para quem não interessa
colocar, o leão foi reconduzido à sua jaula.
Passaram-se oito meses e ninguém mais se lembrava do
leão que fugira para o centro da cidade quando, lá um dia, o
bruto foi recapturado. Voltou para o Jardim Zoológico gordo,
sadio, vendendo saúde. Apresentava aquele ar próspero do
Augusto Frederico Schmidt que, para certas coisas, também é
leão.
Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira para as
florestas da Tijuca disse pro coleguinha:
— Puxa, rapaz, como é que você conseguiu ficar na cidade esse tempo todo e ainda voltar com essa saúde? Eu, que
fugi para as matas da Tijuca, tive que pedir arreglo, porque
quase não encontrava o que comer, como é então que você...
vá, diz como foi.
O outro leão então explicou: — Eu meti os peitos e fui
me esconder numa repartição pública.
Cada dia eu comia um funcionário e ninguém dava por
falta dele.
— E por que voltou pra cá? Tinham acabado os funcionários?
— Nada disso. O que não acaba no Brasil é funcionário
público. É que eu cometi um erro gravíssimo. Comi o diretor,
idem um chefe de seção, funcionários diversos, ninguém dava
por falta. No dia em que eu comi o cara que servia o cafezinho... me apanharam.
Fonte: “Primo Altamirando e Elas”, Stanislaw Ponte Preta. Editora do Autor – Rio de
Janeiro, 1961, pág. 153.

01. Considerando o diálogo entre os dois leões, no estudo das
figuras de linguagem, podemos identificar um(a):
A)
B)
C)
D)
E)

Antítese.
Eufemismo.
Prosopopéia.
Catacrese.
Anáfora.

ADVOGADO

02. Considere o enunciado extraído do texto de Stanislaw
Ponte Preta: ―...Voltou magro, faminto e alquebrado‖. A
palavra em destaque pode ser substituída sem alteração contextual por:
A)
B)
C)
D)
E)

violento
estressado
desgostoso
desconfiado
abatido

03. Considere o fragmento textual seguinte e assinale a alternativa correta. ―...Voltou para o Jardim Zoológico gordo,
sadio, vendendo saúde‖.
A)
B)
C)
D)
E)

Consiste na presença de antítese.
É notório o registro de uma metáfora.
Há característica forte de uma hipérbole.
Há a insinuação de uma aliteração.
Registra-se um pleonasmo vicioso.

04. Pelo texto de Stanislaw Ponte Preta é possível concluir
que:
A) o tempo em que os dois leões estiveram separados
foi de sete meses e três semanas.
B) no Brasil há uma carência de servidores públicos para serviços administrativos.
C) ambos leões foram capturados simultaneamente.
D) o segundo leão (gordo e sadio) pediu arreglo depois
de oito meses.
E) o primeiro leão adotou capciosamente o sistema vegetariano.
Considere o texto seguinte para a questão 05.
Irene no Céu
Irene preta
Irene boa
Irene sempre de bom humor
Imagino Irene entrando no céu:
– Licença, meu branco!
E São Pedro bonachão:
– Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.
Fonte: Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. Rio de janeiro: José Olympio, 1970.
pág. 125

05. Considerando a forma de tratamento do último verso,
podemos concluir que:
I.

Do ponto de vista da norma culta, a frase deveria
ser: Entre, Irene.
II. Trata-se de uma variedade coloquial da língua.
III. Estabelece uma relação informal de comunicação
entre os falantes.
IV. Não constitui erro de linguagem, na fala popular.
Está(ão) correta(s) as proposições:
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I, II e IV, apenas;
I, II, III e IV.
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06. Marque a alternativa em que o elemento indicado entre
parênteses NÃO preenche corretamente os espaços:
A) O office boy chegou inesperadamente ______ novo
restaurante (àquele).
B) Mário deseja uma pizza ____ moda italiana (à).
C) Voltará daqui _____ meia hora (a).
D) Seja bem-vindo _____fria São Paulo (à).
E) O concurso público será daqui _____ duas semanas
(a).
07. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira,
baseado na classificação da palavra que:
1.
2.
3.
4.
5.

Substantivo
Pronome relativo
Pronome interrogativo
Conjunção subordinada integrante
Conjunção coordenada explicativa

B) Sua Excelência, o Sr. Ministro, conquistastes vossos
adeptos.
C) Vossa Excelência trouxe seus documentos indeferidos?
D) Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria que envieis seu currículo.
E) Informamos que Vossa Excelência e vossos auxiliares sois bem recebidos.
12. As palavras nuvens e margens não são acentuadas pela
mesma razão que:
A)
B)
C)
D)
E)

Polens
Jovens
Edens
Hifens
Himens

Considere a imagem abaixo e responda a questão 13.

( ) Somos bombardeados por uma massa de informações contrárias, que não leva a nada nem a lugar nenhum.
( ) Que houve com a família?
( ) Ela fingiu que não o via.
( ) Todos têm um quê de ambição.
( ) Não seja tão ambicioso que você pode sofrer.
A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

2 – 3 – 4 – 1 – 5.
4 – 1 – 5 – 2 – 3.
1 – 2 – 3 – 5 – 4.
4 – 3 – 1 – 2 – 5.
3 – 2 – 4 – 1 – 5.

08. Assinale a alternativa em que há oração na voz reflexiva:
A) O prédio na íntegra desabava.
B) Antes de deixar a cidade, foi visto por um amigo
madrugador.
C) O festival Rock In Rio fará o maior sucesso.
D) Eu jamais tinha ouvido coisa igual.
E) Joana com aquela cabeleira penteava-se.
09. O processo de formação da palavra ―combate‖ é:
A)
B)
C)
D)
E)

Composição por aglutinação
Derivação regressiva
Composição por justaposição
Hibridismo
Derivação parassintética

10. A alternativa em que todas as palavras estão grafadas
corretamente é:
A)
B)
C)
D)
E)

exceção, enxurrada, jiló, belesa.
excessão, enxorrada, jiló, beleza.
ecessão, enchurrada, giló, beleza.
esseção, enchorrada, jilo, beleza.
exceção, enxurrada, jiló, beleza.

11. Assinale o enunciado em que o pronome e o verbo em
destaque estão usados CORRETAMENTE, de acordo com a
norma culta.
A) Vossas Senhorias, desculpe-me, mas vossos documentos estão incompletos.
ADVOGADO

13. Quanto ao discurso do personagem:
I. É possível identificar o uso formal da próclise;
II. Há uma conjugação inadequada posterior ao pronome pessoal ―me‖;
III. Houve uma supressão de fonemas no verbo ―estar‖,
presente no texto.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
III, apenas;
II e III, apenas;
I, II e III.

14. No trecho ―Esse shopping vai abrir hoje?‖ a palavra em
destaque apresenta um:
A)
B)
C)
D)
E)

Dígrafo
Encontro vocálico
Ditongo
Hiato
Tritongo

15. Considere o enunciado a seguir: ―Não obstante, além de
praticamente não haver programas educativos, a televisão
brasileira ainda insiste em explorar o lado sensual da mulher
de forma vulgar.‖ A expressão destacada anteriormente poderá ser substituída sem alteração de sentido por:
A)
B)
C)
D)
E)

E.
Então.
Por mais que.
Entretanto.
Pois.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Observe a citação abaixo:
“Direitos do homem” e “direitos fundamentais” são
freqüentemente utilizadas como sinônimas. Segundo a sua
origem e significado, poder-se-iam distingui-las da seguinte
maneira: direitos do homem são direitos válidos para todos
os povos e em todos os tempos e direitos fundamentais, que
são os direitos do homem jurídico-institucionalizadamente
garantidos. Os direitos do homem adviriam da própria natureza... Os direitos fundamentais seriam os direitos objetivamente vigentes em uma ordem jurídica concreta.‖
CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional.6. ed.rev. Coimbra: Almedina,
1995.

São características dos direitos fundamentais:
I. Historicidade.
II. Inalienabilidade.
III. Irrenunciabilidade.
Estão corretas:

18. A nacionalidade, segundo o magistério de Leo van Holthe:
― possui dois sentidos bastante distintos: o sociológico e
o jurídico. No primeiro, nacionalidade indica o conjunto de
pessoas que se unem por comungarem de uma cultura, história, língua, costumes e tradições, formando uma unidade
sócio-cultural: a nação. No sentido jurídico (que é o que nos
importa), nacionalidade representa o vínculo jurídicopolítico permanente que liga um indivíduo a um determinado
Estado.”
Direito Constitucional, editora Jus Podivm, 3ª edição, p. 365.

São privativos de brasileiros natos os cargos, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

19. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou
suspensão só se dará nos casos de;

Apenas a I.
Apenas a III.
II e III.
I e III.
I, II e III.

I.

17. Observe a citação abaixo:

V.

A)
B)
C)
D)
E)

“...proteção que a sociedade proporciona a seus membros, mediante uma série de medidas públicas contra as
privações econômicas e sociais, que de outra maneira, derivariam do desaparecimento ou da forte redução dos seus
rendimentos em conseqüência da enfermidade, maternidade,
acidente de trabalho, enfermidade profissional, desemprego,
invalidez, velhice e morte, bem como da proteção sob a forma da assistência médica e do apoio à família com filhos”.
Convenção 102 de 1952 da Organização Internacional do Trabalho, subscrita pelo
Brasil.

Sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social, (Capítulo
II da Constituição Federal de 1988), observe os enunciados
abaixo:
I.

A Constituição garante a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco)
anos de idade em creches e pré-escolas.
II. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, podendo ser inferior à área de
um Município.
III. Nas empresas de mais de trezentos empregados, é
assegurada a eleição de um representante destes com
a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.
Marque a opção correta:
A)
B)
C)
D)
E)

I e III estão corretas.
II e III estão corretas.
Somente a I está correta.
Todas estão corretas.
Todas estão falsas.

ADVOGADO

Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Carreira diplomática.
Oficial das Forças Armadas
Ministro da Justiça.
Ministro de Estado da Defesa

II.
III.
IV.

Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado.
Incapacidade civil relativa.
Condenação criminal sem o trânsito em julgado.
Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou
prestação alternativa
Improbidade administrativa.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as alternativas I, II e V estão corretas
Apenas as alternativas I, III e V estão corretas
Apenas as alternativas I, IV e V estão corretas
Todas as alternativas estão corretas
Todas as alternativas estão incorretas

20. Sobre o Sistema Tributário Nacional, observe as questões
abaixo:
I.

Lei ordinária poderá estabelecer critérios especiais
de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência
de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.
II. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento
de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se
realize o fato gerador presumido
III. A União poderá instituir na iminência ou no caso de
guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais
serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.
Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a alternativa I está correta
Apenas as alternativas I e II estão corretas
Apenas as alternativas I e III estão corretas
Apenas as alternativas II e III estão corretas
Todas as alternativas estão corretas
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21. Sabe-se que o Contrato administrativo é todo e qualquer
ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e
particulares, em que há um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas.
Sobre os Contratos administrativos, observe os enunciados
abaixo:
I.

Os contratos administrativos poderão ser alterados
unilateralmente, com as devidas justificativas da
Administração Pública. Mas, toda e qualquer alteração unilateral do contrato deve conservar o equilíbrio financeiro inicial em favor da Administração.
II. Em face do princípio da continuidade dos serviços
públicos, não permite sua paralisação pelo contratado. Caso haja prejuízos pela inadimplência do Estado, será o contratado indenizado, se comprovados. O
que não se permite é a suspensão da execução dos
serviços decorrentes de fatos menores e suportados
pelo contratado.
III. Poderá a Administração, se prevista no edital de licitação, exigir prestação de garantia nas contratações
de obras, serviços e compras. As modalidades de garantias apresentadas pela Lei de Licitação são caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, segurogarantia e fiança bancária.

I.
II.
III.
IV.
V.

Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos
ou executivos;
Pareceres, perícias e avaliações em geral;
Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias
Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
Restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

Está(ão) corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, III e V
I, II, III, IV e V.
I e III
II, III e V
III, IV e V.

24. Os Poderes Administrativos são inerentes à Administração Pública e possuem caráter instrumental, ou seja, são instrumentos de trabalho essenciais para que a Administração
possa desempenhar as suas funções atendendo o interesse
público. Os poderes são verdadeiros poderes-deveres, pois a
Administração não apenas pode como tem a obrigação de
exercê-los.
Sobre a temática acima, observe os enunciados abaixo:

Está(ão) corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

II e III
Apenas a III
I e II
I, II e III
Apenas a II

22. Sabe-se que o Ato Administrativo é toda manifestação
unilateral da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir,
modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações
aos administrados ou a si própria.
Sobre tal instituto, observe o texto abaixo:
É o conteúdo do ato. Todo ato administrativo produz um
efeito jurídico, ou seja, tem por criação, modificação ou
comprovação de situações concernentes a pessoas, coisas ou
atividades sujeitas à ação do Poder Público.
O texto acima se refere:
A)
B)
C)
D)
E)

I.

Poder Vinculado é aquele pelo qual a Administração
Pública de modo explícito ou implícito, pratica atos
administrativos com liberdade de escolha de sua
conveniência, oportunidade e conteúdo.
II. Poder Hierárquico é aquele através do qual a lei
permite a Administração Pública aplicar penalidades
às infrações funcionais de seus servidores e demais
pessoas ligadas à disciplina dos órgãos e serviços da
Administração.
III. Poder Regulamentar é aquele que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de
ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público.
Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a alternativa I está correta
Apenas as alternativas I e II estão incorretas
Apenas as alternativas I e III estão corretas
Apenas as alternativas II e III estão incorretas
Todas as alternativas estão incorretas

Objeto
Finalidade
Forma
Motivo
Competência.

23. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos.
Para os fins da Lei 8.666/ 1993, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:
ADVOGADO
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25. Sobre os Bens inseridos no Código Civil, observe os
enunciados abaixo:
I.

Não se consideram benfeitorias os melhoramentos
ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor.
II. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de
direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.
III. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso
especial são inalienáveis, enquanto conservarem a
sua qualificação, na forma que a lei determinar.
Está(ão) corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I e II
I e III
II e III
Apenas a I

26. Sobre a Responsabilidade Civil, inserida no Título IX do
Código Civil, observe os enunciados abaixo:
I.

O direito de exigir reparação e a obrigação de prestála não transmitem-se com a herança.
II. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido
não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe
diminua a capacidade de trabalho, a indenização,
além das despesas do tratamento e lucros cessantes
até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
III. Ressalvados outros casos previstos em lei especial,
os empresários individuais e as empresas respondem
independentemente de culpa pelos danos causados
pelos produtos postos em circulação.
Está(ão) corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II
Apenas a III
II e III
I, II e III
Apenas a II

27. Sobre a Intervenção de Terceiros, marque a opção incorreta:
A) Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o
direito sobre que controvertem autor e réu, poderá,
até ser proferida a sentença, oferecer nomeação à autoria contra ambos.
B) Na Denunciação da Lide a citação do denunciado será requerida, juntamente com a do réu, se o denunciante for o autor; e, no prazo para contestar, se o denunciante for o réu.
C) Distribuída a oposição por dependência, serão os
opostos citados, na pessoa dos seus respectivos advogados, para contestar o pedido no prazo comum
de 15 (quinze) dias.
D) Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente.
E) Na Nomeação à Autoria se o nomeado reconhecer a
qualidade que lhe é atribuída, contra ele correrá o
processo; se a negar, o processo continuará contra o
nomeante.
ADVOGADO

28. Sobre a Liquidação de Sentença, observe as questões
abaixo:
I.

A liquidação poderá ser requerida na pendência de
recurso, processando-se em autos apartados, no juízo
de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido
com cópias das peças processuais pertinentes.
II. Requerida a liquidação por arbitramento, a parte interessada nomeará o perito e fixará o prazo para a
entrega do laudo.
III. Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade
de alegar e provar fato novo.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a I.
Apenas a III.
II e III.
I e III.
I, II e III.

29. Sobre os Juizados Especiais Cíveis, observe os enunciados abaixo:
I.

O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes
para transigir, sem haver necessidade de vínculo
empregatício.
II. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro, de assistência, nem litisconsórcio.
III. Não se admitirá sentença condenatória por quantia
ilíquida, ainda que genérico o pedido.
Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a alternativa I está correta
Apenas as alternativas I e II estão corretas
Apenas as alternativas I e III estão corretas
Apenas as alternativas II e III estão corretas
Todas as alternativas estão corretas

30. Sobre a Interrupção e Suspensão de Contrato de Trabalho,
observe os enunciados abaixo:
I.

Nos contratos por prazo indeterminado, o tempo de
afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para
a respectiva terminação.
II. Se o empregador houver admitido substituto para o
aposentado, poderá rescindir, com este, o respectivo
contrato de trabalho sem indenização, desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao ser
celebrado o contrato.
III. Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a I.
Apenas a III.
II e III.
I e III.
I, II e III.
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31. Sobre o Trabalho noturno, observe os enunciados abaixo:
I.

Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior a
do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá
um acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.
II. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas
de trabalho noturno.
III. Em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento será
calculado sobre o salário mínimo geral vigente na
região, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem.
Está(ão) corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II
Apenas a III
II e III
I, II e III
Apenas a II

32. Sobre os Crimes contra a Administração da Justiça, observe o enunciado abaixo:
“Dar causa à instauração de investigação policial, de
processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa
contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:”
Que tipificação legal está exposta acima:
A)
B)
C)
D)
E)

Comunicação falsa de crime ou de contravenção.
Denunciação caluniosa.
Auto-acusação falsa.
Falso testemunho
Coação no curso do processo

33. Sobre os Crimes Contra a Organização do Trabalho, observe o enunciado abaixo:
“Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, a celebrar contrato de trabalho, ou a não fornecer a
outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto
industrial ou agrícola.”
Que tipificação legal está exposta acima:
A) Frustração de direito assegurado por lei trabalhista
B) Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem
C) Atentado contra a liberdade de associação
D) Atentado contra a liberdade de trabalho
E) Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e
boicotagem violenta.

oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento,
ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.
II. As fundações, associações ou sociedades legalmente
constituídas poderão exercer a ação penal, devendo
ser representadas por quem os respectivos contratos
ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos
seus diretores ou sócios-gerentes.
III. Considerar-se-á perempta a ação penal, dentre outra
hipóteses, quando, iniciada esta, o querelante deixar
de promover o andamento do processo durante 15
dias seguidos.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a III.
Apenas a II.
II e III.
I e III.
I, II e III.

35. Observe o texto abaixo:
“... o crime ocasiona, portanto, não apenas um dano
penal, mas também um dano civil que deve ser reparado.
Assim, gravita em torno do crime toda uma série de interesses e de disposições não penais que, por se referirem ao
crime, poderiam agrupar-se sob a denominação de „direito
criminal civil.”
Giuseppe Bettiol, in Ação Civil Ex Delicto

Sobre a Ação Civil, observe os enunciados abaixo:
I.

Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para
o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.
II. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá
suspender o curso desta, até o julgamento definitivo
daquela.
III. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil não poderá ser proposta quando tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.
Está(ão) corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I e II
I e III
II e III
Apenas a I

34. Sobre a Ação Penal, observe os enunciados abaixo:
I.

Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as
razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças
de informação ao Secretário de Segurança Pública, e
este oferecerá a denúncia, designará outro órgão para
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36. Sobre o Inquérito Policial, observe os enunciados abaixo:
O inquérito é um procedimento inquisitorial, isto é,
o indiciado tem direito ao contraditório, pois se incrimina ninguém com o inquérito.
II. Ao tomar conhecimento da ocorrência de crime de
ação penal pública incondicionado também como
crime de ação penal privada, a autoridade policial é
obrigada a instalar IP de oficio, por meio de portaria.
III. A autoridade poderá decretar o sigilo para preservar
a imagem do indiciado e assegurar o sucesso das investigações.

pregressa levantada e será identificado criminalmente.

I.

Marque a opção correta:
A)
B)
C)
D)
E)

I e III estão corretas.
II e III estão corretas.
Somente a III está correta.
Todas estão corretas.
Todas estão falsas.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a alternativa I está correta
Apenas as alternativas I e II estão corretas
Apenas as alternativas I e III estão corretas
Apenas as alternativas II e III estão corretas
Todas as alternativas estão corretas

40. A decisão de um magistrado que determina o trancamento
de inquérito policial, admite por parte do defensor da vítima:
A) Reabertura do procedimento administrativo, desde
que novas provas surjam acerca da materialidade ou
de autoria.
B) interposição de apelação
C) interposição de pedido de reconsideração.
D) interposição de recurso em sentido estrito.
E) interposição de agravo.

37. Quais princípios abaixo não se aplicam ao o Inquérito
Policial:
A)
B)
C)
D)
E)

Oficiosidade
Oficialidade
Intranscendência
Inquisitorialidade
Transcendência.

38. Sabe-se que a notitia criminis é meio pelo qual a autoridade policial toma conhecimento do fato supostamente criminoso, iniciando as investigações. Sobre tal instituto observe
os enunciados abaixo:
I.

A notitia criminis de Cognição direta, imediata ou
espontânea, ocorre quando a autoridade toma conhecimento do fato delituoso através de jornais; por intermédio de suas atividades de rotina ou a partir de
investigações realizadas pela própria polícia judiciária.
II. A notitia criminis de Cognição indireta, mediata,
provocada, ocorre quando a autoridade é comunicada do fato delituoso através de algum ato jurídico de
comunicação formal. Exemplo: delatio criminis.
III. A notitia criminis de Cognição coercitiva ocorre nos
casos de prisão em flagrante, ou seja, quando o preso
é apresentado à autoridade policial.
Marque a opção correta:
A)
B)
C)
D)
E)

I e III estão corretas.
II e III estão corretas.
Somente a I está correta.
Todas estão corretas.
Todas estão falsas.

39. Sobre o indiciamento no Inquérito Policial, observe os
enunciados abaixo:
I.

Para o indiciamento não basta uma mera suspeita por
parte da autoridade policial, são necessários indícios
firmes e coerentes de autoria e materialidade.
II. Prevalece nesta fase o principio do “in dúbio pro
reo”.
III. São consequências do indiciamento o sujeito sairá da
condição de suspeito para indiciado, terá sua vida
ADVOGADO
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