PROVA OBJETIVA SELETIVA - CADERNO DE QUESTÕES
INSTRUÇÕES
A prova objetiva seletiva é composta de 100 (cem) questões, dividida em 3 (três) blocos,
sendo 35 (trinta e cinco) questões para os blocos I e II e 30 (trinta) questões para o bloco III.
Será considerado habilitado nesta prova o candidato que obtiver o mínimo de 30% (trinta por
cento) de acertos das questões de cada bloco e a média final de, no mínimo, 60% (sessenta
por cento) de acertos do total referente à soma algébrica das notas dos três blocos (art. 41
do Regulamento).
Cada candidato receberá um caderno de questões e uma folha de respostas.
O caderno de questões possui 40 páginas (numeradas de 1 a 40), devendo ser conferido
pelo candidato antes do início da prova.
As anotações no caderno de questões não serão consideradas para qualquer efeito. As
respostas deverão ser marcadas na folha de respostas, em espaço próprio, somente com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul indelével.
A folha de respostas tem o espaço reservado para responder às 100 (cem) questões da
prova, sendo o único documento válido para a correção de sua prova.
A marcação de mais de uma alternativa por questão da prova, na folha de respostas, anula a
resposta.
Nesta prova NÃO será permitida qualquer forma de consulta. A transgressão importará na
eliminação do candidato no ato.
A prova terá duração de 05 (cinco) horas improrrogáveis.
O candidato, ao término da prova, devolverá o caderno de questões e a folha de respostas
ao coordenador da sala.
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BLOCO I
1. Assinale a alternativa correta.
(a) Considerando a Constituição Federal – que veda a prisão por dívidas –, é
inconstitucional qualquer tentativa do legislador ordinário de tipificar a conduta de
retenção de salários pelo empregador.
(b) Os atos de improbidade administrativa importarão na perda dos direitos políticos e
da função pública e na obrigação de ressarcimento do erário – que poderá pleitear a
indisponibilidade dos bens –, sem prejuízo da ação penal cabível.
(c) O membro do Congresso Nacional que se licencia do mandato para investir-se no
cargo de Ministro de Estado não perde os laços que o unem, organicamente, ao
Parlamento. Consequentemente, permanece em seu favor a garantia constitucional
da prerrogativa de foro em matéria penal.
(d) Desde a expedição de diploma, os membros do Congresso Nacional e o Presidente
da República não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável.
(e) A Constituição Federal não consagrou o princípio da irresponsabilidade penal
absoluta do Presidente da República. O Chefe de Estado, nos ilícitos penais
praticados in officio ou cometidos propter officium, poderá, ainda que vigente o
mandato presidencial, sofrer a persecutio criminis, desde que obtida, previamente, a
necessária autorização do Congresso Nacional.
2. Assinale a alternativa correta.
De acordo com a Constituição Federal:
(a) Compete privativamente à União legislar sobre direito penal, direito processual penal
e direito penitenciário.
(b) A lei considerará a associação para o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
como crime hediondo.
(c) A lei considerará a prática do racismo, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o estado
democrático como crimes imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia.
(d) O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas
hipóteses previstas em lei.
(e) A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária quando a lei
admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.
3. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de previsão constitucional, não dispõe de
competência originária para processar e julgar ação popular promovida contra
qualquer órgão ou autoridade da República, mesmo que o ato hostilizado tenha
emanado do próprio Presidente da República, ou das Mesas da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal, ou ainda de qualquer dos Tribunais Superiores da
União.
II. A Súmula Vinculante, a qual só pode ser formada no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, não vincula, entretanto, o Poder Legislativo quando este exerce atividade
jurisdicional stricto sensu.
III. Compete ao Supremo Tribunal Federal o controle jurisdicional dos atos de Comissão
Parlamentar de Inquérito que envolvam ilegalidade ou ofensa a direitos individuais, na
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medida em que a Comissão Parlamentar de Inquérito procede como se fosse a
Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou o Congresso Nacional como um todo.
IV. Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de
precatórios.
(a) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
(b) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.
(c) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.
(d) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.
(e) Estão corretas todas as assertivas.
4. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) Afronta a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações lei
estadual que discipline a cobrança de serviços de telefonia.
(b) Temas relacionados ao Estatuto da Magistratura só poderão ser disciplinados por lei
complementar de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
(c) A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da
República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado
Federal.
(d) A União, os Estados e o Distrito Federal têm competências concorrentes para legislar,
entre outros, sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico. No âmbito dessa legislação concorrente, a competência da União limitase a estabelecer normas gerais, a qual não exclue a competência suplementar dos
Estados. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão
competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades. Contudo, a
superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual
no que lhe for contrário.
(e) O Conselho de Defesa Nacional é o órgão de consulta do Presidente da República
nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado
Democrático, sendo portanto essenciais à sua composição, como membros natos, o
Vice-Presidente da República, o Presidente do Congresso Nacional e o Presidente do
Supremo Tribunal Federal.
5. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) O cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como Prefeito de determinado
Município fica inelegível para o cargo de mesma natureza em qualquer outro
Município da Federação, para o período subsequente.
(b) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, o Governador de
Estado, o Governador do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até 6 (seis) meses antes dos pleitos respectivos.
(c) A vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibi-lo, na medida em
que tal proibição decorre diretamente dos princípios constitucionais contidos no art.
37, caput da Constituição Federal.
(d) A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a
inelegibilidade do ex-cônjuge.
(e) O plebiscito e o referendo são formas de consulta popular, sendo determinados,
exclusivamente, pelo Congresso Nacional, visando à manifestação do povo sobre
determinado tema específico já aprovado em lei, a qual só entrará em vigor se for
ratificada pela vontade majoritária dos eleitores.
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6. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. A Constituição Federal confere à União Federal, em caráter exclusivo, a exploração
do serviço postal e do correio aéreo nacional.
II. Lei estadual não poderá disciplinar a respeito de validade de crédito de telefone
celular pré-pago, projetando-o no tempo, sob pena de violação à competência
exclusiva da União Federal para legislar sobre telecomunicações.
III. Diante da competência da União de explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres, o serviço de docas
tem necessariamente natureza pública.
IV. Toda a atividade nuclear em território nacional é de competência exclusiva da União
Federal e se dá após prévia aprovação da Presidência da República.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.
Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.
Estão corretas todas as assertivas.

7. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) Embora a Constituição Federal estabeleça que os recursos minerais, inclusive os do
subsolo, sejam bens da União Federal, fica garantida, ao concessionário da lavra, a
propriedade do produto de sua exploração.
(b) Mesmo que os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais
sejam bens da União, a participação ou a compensação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, no resultado da exploração de petróleo, xisto betuminoso e
gás natural compõem as receitas originárias destes últimos entes federativos.
(c) As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos
Estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que
se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores.
(d) Todas as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são um bem público
nacional. Elas são inalienáveis e indisponíveis. Entretanto, os índios têm a sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes.
(e) A faixa de até 150 (cento e cinquenta) quilômetros de largura, ao longo das fronteiras
terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa
do território nacional e, por conseguinte, não é passível de ocupação ou utilização por
particulares.
8. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) A Constituição permite, expressamente, ao Presidente da República dispor, por
decreto, sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública Federal
quando isso não implicar aumento de despesas ou criação de órgãos públicos.
(b) A soberania nacional, no plano transnacional, funda-se no princípio da independência
nacional, efetivada pelo Presidente da República, consoante suas atribuições
previstas na Carta de 1988. Nesse enfoque, a extradição não é ato de nenhum Poder
do Estado, mas da República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público
externo, representada na pessoa de seu Chefe de Estado, o Presidente da República.
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(c) Está constitucionalmente prevista como competência privativa do Chefe do Poder
Executivo Federal, sendo, portanto, indelegável, a de aplicar pena de demissão a
servidores públicos federais.
(d) Nos casos de impedimentos do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou de
vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da
Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do
Supremo Tribunal Federal.
(e) Quando ocorre a dupla vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da
República, o sistema constitucional brasileiro admite a eleição, na forma da lei, nos
últimos dois anos do período presidencial, para ambos os cargos, pelo Congresso
Nacional.
9. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. É inconstitucional norma local que estabeleça a competência do Tribunal de Contas
da União para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o Poder
Público.
II. As sociedades de economia mista e as empresas públicas federais estão sujeitas à
fiscalização do Tribunal de Contas da União.
III. No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas da União, aquela
consistente em apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas
anualmente pelo Presidente da República fica subordinada ao crivo posterior do
Congresso Nacional.
IV. A tomada de contas especial, enquanto procedimento administrativo disciplinar, visa
ao ressarcimento do dano causado ao erário.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.
Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.
Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.
Estão corretas todas as assertivas.

10. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. Afronta a autonomia municipal disposição de Constituição Estadual que estabelece
limites a serem observados pela Câmara Municipal na fixação dos subsídios do
Prefeito e do Vice-Prefeito.
II. O Município não tem competência para legislar sobre a atividade lícita de mídia
exterior (propaganda comercial) utilizada nos espaços urbanos, na medida em que
pertence à União Federal a competência privativa para legislar sobre o âmbito
econômico da publicidade e da propaganda.
III. Não há inconstitucionalidade em dispositivo de Constituição Estadual que assegura a
concessão do benefício da chamada meia passagem aos estudantes usuários de
transportes coletivos municipais.
IV. O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao
Chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas
institucionais da Câmara dos Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal
de Contas do Estado.
(a) Estão corretas apenas as assertivas I e III.
(b) Estão corretas apenas as assertivas I e IV.
(c) Estão corretas apenas as assertivas II e III.
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(d) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
(e) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.
11. Assinale a alternativa correta.
Com base nos conceitos e nos princípios informadores da Previdência Social:
(a) O Regime Geral da Previdência Social deverá observar critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial, bem como possuir caráter contributivo e filiação
obrigatória.
(b) O caráter democrático e descentralizado da administração da Previdência Social
garante participação dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos
colegiados, conformando a denominada gestão tripartite.
(c) É assegurado o reajustamento dos benefícios previdenciários para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em decreto anual do
Presidente da República.
(d) A Previdência Social, organizada sob a forma do regime geral, atenderá,
exclusivamente, nos termos da lei, à cobertura dos eventos de doença, morte e idade
avançada.
(e) É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
qualquer aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social, por força do princípio
da equivalência e da uniformidade dos benefícios.
12. Assinale a alternativa correta.
(a) O benefício Pensão por Morte no Regime Geral de Previdência Social é devido,
desde a data do requerimento, ao conjunto de dependentes do segurado que falecer
aposentado ou não, quando requerido até 30 (trinta) dias do óbito.
(b) O princípio da universalidade, adotado no Brasil, garante acesso à Previdência
Social, independentemente de qualquer condição, a todas as pessoas residentes no
país, inclusive estrangeiros.
(c) A Constituição Federal autoriza a instituição de regime de previdência privada
facultativo, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao
Regime Geral da Previdência Social, regulado por lei complementar e baseado na
constituição de reservas que garantam o benefício contratado.
(d) A filiação obrigatória do segurado à Previdência Social decorre do exercício de
atividade remunerada e depende de ato específico de registro perante o Instituto
Nacional do Seguro Social.
(e) Para fins previdenciários, no ambiente residencial em que o empregado doméstico
presta serviços, podem ser exercidas atividades com ou sem fins lucrativos.
13. Assinale a alternativa correta.
Em relação aos benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social:
(a) Para fins previdenciários, a qualidade de dependente do companheiro ou
companheira com o segurado ou a segurada está condicionada à comprovação da
efetiva dependência econômica.
(b) A concessão da pensão por morte é regida pela lei vigente ao tempo da solicitação do
benefício.
(c) O cálculo do fator previdenciário incide nas aposentadorias especial e por invalidez.
(d) É assegurada aposentadoria por idade ao segurado que completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, observada a
carência exigida na Lei nº 8.213/91.
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(e) A aposentadoria especial somente será devida ao segurado que tiver trabalhado em
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 25
(vinte e cinco) anos e desde que cumprida a carência exigida na Lei nº 8.213/91.
14. Assinale a alternativa correta.
Em relação ao auxílio-doença no Regime Geral de Previdência Social:
(a) O benefício será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o
período de carência exigido em lei, ficar incapacitado para sua atividade laboral por,
no mínimo, 30 (trinta) dias.
(b) Quando requerido por segurado afastado da atividade laboral por mais de 30 (trinta)
dias, será devido a contar do 31º dia de afastamento do trabalho.
(c) Quando decorrente de acidente de trabalho, consistirá em uma renda mensal
correspondente a 100% do salário de benefício.
(d) Será devido ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já
portador da doença, independentemente de a incapacidade decorrer de agravamento
da lesão, desde que recolhidas as contribuições vencidas no prazo de 60 (sessenta)
dias.
(e) O segurado em gozo desse benefício, insusceptível de recuperação para sua
atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o
exercício de outra atividade, mantendo a percepção do auxílio-doença até que seja
considerado habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a
subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez.
15. Assinale a alternativa correta.
Sobre o instituto da Desaposentação no Regime Geral de Previdência Social:
(a) Permite que o segurado aposentado continue ou retorne à atividade laboral originária
ou diversa, com prejuízo da percepção do benefício de aposentadoria por idade.
(b) Envolve a discussão sobre a possibilidade de renúncia ao benefício de aposentadoria
para computar o período de trabalho e contribuição posterior ao jubilamento, a fim de
obter novo benefício, mas o tema aguarda conclusão do julgamento de repercussão
geral no Supremo Tribunal Federal para definir, dentre outros aspectos, o direito de
renúncia ao benefício atual e a devolução ou não dos valores recebidos a título da
primeira aposentação.
(c) Equipara-se à revisão do benefício de aposentadoria por idade para obtenção de
melhor valor desse benefício, em decorrência do acréscimo de contribuições não
consideradas na apuração do salário de benefício.
(d) Permite ao segurado revisar o benefício de aposentadoria por idade, desde que as
novas contribuições ao Regime Geral da Previdência Social sejam para a mesma
atividade laboral exercida na época da concessão do benefício originário.
(e) Não se aplica para aposentadoria por invalidez, salvo quando decorrente de
reabilitação profissional para atividade diversa da exercida à época da incapacidade
permanente.
16. Assinale a alternativa correta.
No plano do Regime Geral de Previdência Social:
(a) A empresa que pagar o salário-maternidade devido à gestante empregada será
ressarcida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mediante apresentação de
cobrança anual relativa a todos os benefícios da espécie pagos.
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(b) O auxílio-reclusão será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão,
desde que não tenha condenação definitiva, não receba remuneração da empresa
nem esteja em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria.
(c) A aposentadoria por idade será devida ao trabalhador rural que, exercendo atividade
exclusivamente rural, cumprir a carência exigida em lei e completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.
(d) A renda mensal da aposentadoria por tempo de serviço da mulher corresponderá a
70% do salário de benefício aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, mais 6%, para
cada ano novo completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício
aos 30 (trinta) anos de serviço, cumprida a carência exigida na lei.
(e) O aposentado por invalidez que necessitar de assistência permanente de outra
pessoa terá direito ao acréscimo de 25% no benefício, até o limite máximo legal da
aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social, e terá esse valor incorporado
à pensão.
17. Assinale a alternativa correta.
(a) O tempo de contribuição ou de serviço contado por um sistema para concessão de
aposentadoria poderá ser aproveitado para outro sistema, desde que anterior à
edição da Lei Federal nº 8.213/91.
(b) Na contagem do tempo de contribuição ou de serviço regulado pela Lei nº 8.213/91,
não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais, exceto se
comprovado o duplo recolhimento das contribuições.
(c) Atualmente, o exercente de mandato eletivo federal é considerado segurado
obrigatório do Regime Geral da Previdência Social, independentemente de ser
vinculado a regime próprio.
(d) A compensação financeira entre os regimes de previdência será feita ao sistema que
o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em
relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o
regulamento.
(e) O tempo de serviço militar, inclusive voluntário, desde que seja posterior à filiação ao
Regime Geral de Previdência Social e não tenha sido contado para inatividade
remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público, poderá ser
aproveitado na aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social.
18. Assinale a alternativa correta.
Relativamente ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE
631.240/MG), que assentou entendimento sobre o interesse de agir e o prévio requerimento
administrativo de benefício previdenciário:
(a) A falta de prévio requerimento administrativo de concessão de benefício deve implicar
a extinção do processo judicial com resolução de mérito.
(b) Nas ações já ajuizadas no âmbito de Juizado Itinerante, a falta do prévio
requerimento administrativo implicará a extinção do feito sem julgamento de mérito.
(c) Nas ações judiciais, mesmo que o Instituto Nacional do Seguro Social tenha
apresentado contestação de mérito, aplica-se a extinção do feito sem resolução de
mérito, em face da ausência de prévio requerimento administrativo.
(d) Nas ações em que estiver ausente o prévio requerimento administrativo, o feito será
baixado em diligência ao Juízo de primeiro grau, onde permanecerá sobrestado, a fim
de intimar o autor a dar entrada no pedido em até 30 dias, sob pena de extinção do
processo por falta de interesse de agir.
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(e) Nos casos em que estiver ausente o prévio requerimento administrativo e, baixado o
feito em diligência, o interessado comprovar a postulação administrativa e o Instituto
Nacional do Seguro Social, após intimação judicial, manifestar-se e indeferir o
benefício, estará caracterizado o interesse de agir, e o feito deverá prosseguir,
retornando ao Tribunal Regional Federal para julgamento.

19. Assinale a alternativa correta.
(a) O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso de
arma de brinquedo, na prática do delito de roubo, não autoriza a incidência da causa
especial de aumento de pena baseada no emprego de arma.
(b) O agente que, de posse de cartão de débito clonado, o utiliza para realizar saques
fraudulentos na conta corrente bancária da vítima, na Caixa Econômica Federal,
pratica o delito de estelionato.
(c) No julgamento da Ação Penal nº 470, o Plenário do Supremo Tribunal Federal adotou
o entendimento no sentido de que são atípicos os depósitos em moeda estrangeira,
em contas bancárias no exterior, realizados por meio do sistema “dólar-cabo”, pois,
para a materialização do delito de evasão de divisas, é imprescindível a saída física
de moeda do território nacional.
(d) No crime de supressão ou redução ilícita de tributo, que é considerado crime material
contra a ordem tributária, a prescrição da pretensão punitiva do Estado começa a fluir
no dia seguinte ao dia do vencimento do tributo ilicitamente suprimido ou reduzido.
(e) Por não possuir a qualidade de funcionário público, quem trabalha, como empregado
celetista, para uma empresa privada, prestadora de serviços, contratada para a
execução de atividade típica da administração pública, não pode responder por crime
que se insira na categoria dos crimes praticados por funcionários públicos contra a
administração pública.
20. Assinale a alternativa correta.
(a) No julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade, a Corte Especial do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região declarou a inconstitucionalidade, sem redução de
texto, do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal (falsificação, corrupção,
adulteração ou alteração de produtos terapêuticos ou medicinais), no que tange a
determinadas condutas delitivas de importação de medicamentos; à luz do
entendimento adotado pela referida Corte Especial nesse julgamento, toda e qualquer
importação de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária
competente deve ser enquadrada como contrabando.
(b) Dentre as características de uma organização criminosa, tal como conceituada na lei
brasileira, inclui-se a quantidade mínima de pessoas que se associam para formá-la;
essa quantidade mínima é de 5 (cinco) pessoas.
(c) No entender do Supremo Tribunal Federal, aquele que, mediante fraude, obtém um
benefício previdenciário de prestação continuada, em favor de si próprio, pratica um
crime de estelionato instantâneo, de efeitos permanentes.
(d) Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prova da efetiva corrupção
do menor para que se configure o crime de corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
(e) Na dicção do Supremo Tribunal Federal, o requisito da habitualidade é inerente ao
delito de “desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações”, previsto no
artigo 183 da Lei nº 9.472, de 16.07.1997, que dispõe sobre os serviços de
telecomunicações.
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21. Assinale a alternativa correta.
(a) Atualmente, prevalece no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça
o entendimento no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa não
aproveita àquele que se atribui falsa identidade, perante a autoridade policial, com o
objetivo de ocultar seus maus antecedentes; logo, tal conduta é penalmente típica.
(b) No Código Penal brasileiro, que segue a teoria monista, o agente público que, com
infração de seu dever funcional, facilita a prática do descaminho responde, em
coautoria, pelo delito de descaminho.
(c) O delito de corrupção passiva não se consuma se o funcionário público não chega a
receber a vantagem indevida que, em razão do cargo que ocupa, ele solicitou.
(d) Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, é típica a conduta de firmar ou usar
declaração de pobreza falsa em juízo, com a finalidade de obter o reconhecimento de
seu direito à assistência judiciária gratuita.
(e) Prevalece, nas 7ª e 8ª Turmas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que detêm
competência em matéria criminal, o entendimento no sentido de que, para a
deflagração da persecutio criminis relativa ao delito de descaminho, faz-se necessária
a prévia constituição definitiva do crédito tributário.
22. Assinale a alternativa correta.
(a) O entendimento que atualmente prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de
que, em se tratando da importação ou da exportação ilícita de substâncias
entorpecentes, é necessário que fique demonstrada a efetiva transposição das
fronteiras nacionais para que possa ser aplicada a causa de aumento da pena relativa
à transnacionalidade.
(b) Em se tratando de furto qualificado, não cabe a aplicação do privilégio de que trata o
parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, cujo teor é o seguinte: “Se o criminoso é
primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de
reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena
de multa”.
(c) Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do delito de
apropriação indébita previdenciária, previsto no artigo 168-A do Código Penal, é
imprescindível a demonstração do dolo específico do agente, de apropriar-se dos
valores destinados à Previdência Social, ou seja, de seu animus rem sibi habendi.
(d) É firme, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que, quando o
agente é condenado pela importação ou pela exportação ilícita de substâncias
entorpecentes, não é possível a aplicação da majorante da transnacionalidade, sob
pena de incorrer-se em bis in idem.
(e) Atualmente, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o crime
de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço
de tempo e seguida da perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada.
23. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o instituto da transação penal:
I. Permite a dispensa da persecução penal em crimes de menor potencial ofensivo,
desde que o suspeito da prática do delito concorde em se submeter, sem qualquer
resistência, ao cumprimento de pena restritiva de direito ou multa que lhe tenha sido
oferecida pelo representante do Ministério Público, em audiência. No caso, a lei
relativizou, de um lado, o princípio da obrigatoriedade da instauração da persecução
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penal em crimes de ação penal pública de menor ofensividade e, de outro, autorizou o
investigado a dispor das garantias processuais penais que o ordenamento lhe
confere, mitigando o próprio princípio da culpabilidade.
II. As consequências jurídicas extrapenais previstas no art. 91 do Código Penal, dentre
as quais a do confisco de instrumentos do crime (art. 91, II, a) e de seu produto ou de
bens adquiridos com o seu proveito (art. 91, II, b), só podem ocorrer como efeito
acessório, reflexo ou indireto de uma condenação penal, logo, não são passíveis de
aplicação pelo juiz no caso de transação penal.
III. O juiz, em caso de descumprimento dos termos do acordo, pode substituir a medida
restritiva de direito consensualmente fixada por pena privativa de liberdade
compulsoriamente aplicada, desde que fundamente sua opção.
IV. As consequências geradas pela transação penal são apenas as definidas no
instrumento do acordo. Além delas, o único efeito acessório gerado pela
homologação do ato é o de impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco
anos. Os demais efeitos penais e civis decorrentes das condenações penais não são
constituídos.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas II e IV.
Estão corretas apenas as assertivas III e IV.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.

24. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, nos limites da circunscrição do
Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são
imunes judicialmente por suas palavras, suas opiniões e seus votos. Não obstante, a
ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos
parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.
(b) É dispensável o exame antropológico destinado a aferir o grau de integração do
silvícola na sociedade se o juiz afirma sua imputabilidade plena com fundamento na
avaliação do grau de escolaridade e da fluência na língua portuguesa ou em outros
elementos de convicção.
(c) A instauração do incidente de insanidade mental pressupõe a configuração de dúvida
razoável sobre a própria imputabilidade criminal do acusado, ou seja, não é de ser
deferido apenas porque apresentado pela defesa.
(d) A imunidade conferida ao advogado que instruiu a testemunha a prestar depoimento
inverídico nos autos de ação judicial obsta sua responsabilização penal como autor
intelectual ou partícipe no crime de falso testemunho.
(e) Segundo o Código Penal Brasileiro, se o fato é cometido sob coação irresistível ou
em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só
é punível o autor da coação ou da ordem.
25. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Com base na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal:
I. Das várias teorias que buscam justificar o dolo eventual, sobressai a teoria do
consentimento (ou da assunção), consoante a qual o dolo exige que o agente
consinta em causar o resultado, além de considerá-lo como possível. A questão
central diz respeito à distinção entre dolo eventual e culpa consciente, que, como se
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sabe, apresentam aspecto comum: a previsão do resultado ilícito.
II. O direito penal brasileiro encampou a teoria da ficção jurídica para justificar a
natureza do crime continuado (art. 71 do Código Penal). Por força de uma ficção
criada por lei, justificada em virtude de razões de política criminal, a norma legal
permite a atenuação da pena criminal, ao considerar que as várias ações praticadas
pelo sujeito ativo são reunidas e consideradas fictamente como delito único.
III. Embora, em rigor, o indulto só devesse ser dado – como causa, que é, de extinção de
punibilidade – depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pelo cabimento da concessão
do indulto antes de a sentença condenatória transitar em julgado, desde que não mais
caiba recurso de apelação.
IV. A insignificância, enquanto princípio, se revela, conforme a visão de Roxin, importante
instrumento que objetiva, ao fim e ao cabo, restringir a aplicação literal do tipo formal,
exigindo-se, além da contrariedade normativa, a ocorrência efetiva de ofensa
relevante ao bem jurídico tutelado.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas I e IV.
Estão corretas apenas as assertivas II e III.
Estão corretas apenas as assertivas III e IV.
Estão corretas todas as assertivas.

26. Assinale a alternativa correta.
(a) Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade na decretação de
medidas investigatórias – como busca e apreensão, interceptação telefônica e
quebra dos sigilos bancário e fiscal – para apurar crimes autônomos, conexos ao
crime material contra a ordem tributária, quando o crédito tributário ainda pende de
lançamento definitivo.
(b) Na sentença, o juiz poderá dar ao fato que constitui objeto da denúncia capitulação
legal diversa daquela dada pela acusação, desde que isso não acarrete a aplicação
de pena mais grave em relação à que decorreria da capitulação legal original.
(c) Ressalvados os procedimentos especiais previstos no Código de Processo Penal e
na legislação esparsa, o procedimento comum ordinário será observado quando se
tratar de crime cuja pena privativa da liberdade máxima cominada seja igual ou
superior a três anos.
(d) É válida a interceptação telefônica realizada sem autorização judicial quando um dos
interlocutores consente em que ela seja tratada como escuta telefônica, como tal
considerada a captação de conversa feita por um terceiro, com o conhecimento de
apenas um dos interlocutores.
(e) Quando o processo judicial tramitar em meio eletrônico, a petição eletrônica enviada
para atender a determinado prazo processual será considerada intempestiva se tiver
sido transmitida após o horário de encerramento do expediente normal da unidade
judiciária competente, no último dia do referido prazo.
27. Assinale a alternativa correta.
(a) Caso os depoimentos colhidos em audiência sejam registrados por meio audiovisual,
a respectiva transcrição deverá ser disponibilizada às partes, no prazo de cinco dias.
(b) O trânsito em julgado da sentença homologatória da transação penal impede o
Ministério Público de dar continuidade à persecutio criminis, ainda que o autor do fato
haja descumprido as cláusulas do referido documento.
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(c) O processo e o julgamento do crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e
valores dependem do prévio processo e julgamento das respectivas infrações penais
antecedentes.
(d) Da decisão do juiz singular que não receber a apelação, por considerá-la
intempestiva, cabe a interposição de carta testemunhável.
(e) Ao juiz federal com jurisdição sobre o local da apreensão da droga remetida do
exterior pela via postal compete processar e julgar o crime de tráfico transnacional de
substâncias entorpecentes.
28. Assinale a alternativa correta.
(a) De acordo com o Código de Processo Penal, poderá o juiz, de ofício ou a
requerimento das partes, proferir decisão fundamentada determinando que, em
caráter excepcional, o interrogatório do réu preso seja feito por sistema de
videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens
em tempo real, desde que tal medida seja necessária para atender a uma das
finalidades especificamente previstas no referido diploma legal.
(b) Na audiência criminal, as perguntas às testemunhas são feitas diretamente pela
acusação e pela defesa e, por força do princípio acusatório, o juiz não pode
complementar a inquirição.
(c) Em nosso sistema processual penal, que segue o sistema acusatório puro, não pode
o juiz determinar de ofício a produção de quaisquer provas.
(d) Prevalece no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que o princípio da indivisibilidade da ação penal também se aplica
às ações penais públicas.
(e) Da decisão do juiz singular que julgar procedente a exceção de suspeição, cabe
recurso em sentido estrito; da sentença que pronunciar o réu, cabe apelação.
29. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
I. Se o pedido de arquivamento do inquérito formulado pelo Ministério Público se funda
na extinção da punibilidade, o juiz há de proferir decisão a respeito, para declará-la ou
para denegá-la, caso em que o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento
definitivo.
II. Se o pedido de arquivamento traduz, na verdade, recusa de promover a ação penal,
por entender que o fato, embora apurado, não constitui crime, o juiz há de decidir a
respeito e, se acolher o fundamento do pedido, a decisão terá a mesma eficácia de
coisa julgada da rejeição da denúncia por motivo idêntico, impedindo denúncia
posterior com base na imputação que se reputou não criminosa.
III. Se o arquivamento é requerido por falta de base empírica para o oferecimento da
denúncia, de cuja suficiência é o Ministério Público árbitro exclusivo, o juiz, conforme
o art. 28 do Código de Processo Penal, pode submeter o caso ao chefe da instituição,
o procurador-geral, que, no entanto, se insistir nele, fará o arquivamento irrecusável.
IV. Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de
justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e III.
Estão corretas apenas as assertivas II e IV.
Estão corretas apenas as assertivas III e IV.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.
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30. Assinale a alternativa INCORRETA.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
(a) A exceção da verdade, quando deduzida nos crimes contra a honra que autorizam a
sua oposição, deve ser admitida, processada e julgada, ordinariamente, pelo juízo
competente para apreciar a ação penal condenatória. Tratando-se, no entanto, de
exceptio veritati deduzida contra pessoa que dispõe, ratione muneris, de prerrogativa
de foro perante o Supremo Tribunal Federal (Constituição Federal, art. 102, I, b e c), a
atribuição da Suprema Corte restringir-se-á, unicamente, ao julgamento da referida
exceção, não assistindo a esse Tribunal competência para admiti-la, para processá-la
ou, sequer, para instruí-la, razão pela qual os atos de dilação probatória pertinentes a
esse procedimento incidental deverão ser promovidos na instância ordinária
competente para apreciar a causa principal (ação penal condenatória).
(b) É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público,
condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a
honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.
(c) O Ministério Público é parte ilegítima para impetrar habeas corpus que vise ao
reconhecimento da incompetência absoluta do juiz processante de ação penal.
(d) As restrições de ordem temática que delimitam, materialmente, o âmbito do exercício
do direito de defesa, estabelecidas no Estatuto do Estrangeiro, não são
inconstitucionais nem ofendem a garantia da plenitude de defesa, em face da
natureza de que se reveste o processo extradicional no direito brasileiro.
(e) A expedição de cartas rogatórias para oitiva de testemunhas residentes no exterior
condiciona-se à demonstração da imprescindibilidade da diligência e ao pagamento
prévio das respectivas custas pela parte requerente, ressalvada a possibilidade de
concessão de assistência judiciária aos economicamente necessitados.
31. Assinale a alternativa INCORRETA.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
(a) O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de
presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius
puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova
indiciária.
(b) O princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o
qual compete ao juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova
constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, autoriza ao juiz condenar o
réu colaborador, a despeito de sua retratação, apenas lastreado nas provas por ele
produzidas.
(c) A decisão judicial que, motivada pela existência de outras provas e elementos de
convicção constantes dos autos, considera desnecessária a realização de
determinada diligência probatória e julga antecipadamente a lide não ofende a
cláusula constitucional da plenitude de defesa.
(d) O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e
por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os
direitos e as garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob
investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de
reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que
se acham investidos, em nosso País, os advogados, sem prejuízo da possibilidade –
sempre presente no Estado Democrático de Direito – do permanente controle
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jurisdicional dos atos, necessariamente documentados, praticados pelos membros
daquela instituição.
(e) Se o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos
elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova – que não guarde
qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com
esta não mantendo vinculação causal –, tais dados probatórios revelar-se-ão
plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária.
32. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) A prova indiciária, também chamada de circunstancial, tem o mesmo valor das provas
diretas, como se atesta na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, em
que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior
ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.
(b) A lei do crime organizado previu, entre outros meios de obtenção de prova: a
colaboração premiada; a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou
acústicos; a ação controlada; o acesso a registros de ligações telefônicas e
telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados
e a informações eleitorais ou comerciais; a interceptação de comunicações
telefônicas e telemáticas; o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal; a
infiltração, por policiais, em atividade de investigação; a cooperação entre instituições
e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações
de interesse da investigação ou da instrução criminal.
(c) Segundo a lei do crime organizado, a ação controlada consiste em retardar a
intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização
criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento
do Ministério Público para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz
à formação de provas e à obtenção de informações.
(d) Uma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada, legal e
legítima, as informações e as provas coletadas dessa diligência podem subsidiar
denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos
com crimes punidos com reclusão e cujos fatos sob investigação fundamentaram a
medida.
(e) A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados.
33. Assinale a alternativa correta.
Acerca dos institutos de Direito Econômico e Concorrencial:
(a) A Lei nº 12.529/2011 (Lei Antitruste) aplica-se quando os atos de concentração
econômica realizados no exterior produzam ou possam produzir efeitos significativos
no mercado interno brasileiro.
(b) Admite-se a possibilidade de restrições ao comércio internacional com o fito de
proteger o comércio doméstico somente quando consumado o prejuízo frente às
importações, por meio de medidas de salvaguarda.
(c) A dominação de mercado relevante de bens ou serviços constitui infração contra
ordem econômica apenas quando comprovada a culpa do agente ativo.
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(d) As empresas públicas prestadoras de serviços públicos que atuam diretamente na
atividade econômica não podem gozar de privilégios fiscais não extensivos às do
setor privado, haja vista a manifesta afronta ao princípio da livre-concorrência.
(e) A prática de truste consiste na associação entre empresas do mesmo ramo de
produção com objetivo de dominar o mercado e disciplinar a concorrência, implicando
prejuízo da economia por impedir o acesso do consumidor à livre-concorrência.
34. Assinale a alternativa correta.
Sobre os princípios e as normas que regem a atividade econômica no Estado brasileiro:
(a) A livre-iniciativa, erigida a condição de fundamento da República Federativa do Brasil,
permite que qualquer pessoa exerça livremente qualquer atividade econômica,
dependendo, em qualquer hipótese, de prévia autorização de órgãos públicos.
(b) Tendo em vista o elevado potencial para geração de emprego e de renda para o país,
a Constituição Federal conferiu tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte constituídas sob as leis brasileiras, independentemente do local em que tenham
sua sede e sua administração.
(c) Consoante o texto constitucional, a ordem econômica se edificará sob o fundamento
da livre-iniciativa, de cunho predominantemente capitalista, conferindo a todos o
direito de se lançar ao mercado de produção e bens, por sua conta e risco, não
competindo ao Estado brasileiro a regularização e a normalização das atividades
econômicas.
(d) De acordo com o Supremo Tribunal Federal, implica violação ao princípio da livreconcorrência a atuação em regime de privilégio da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos na prestação dos serviços que lhe incumbem.
(e) Não obstante constituam monopólio da União a pesquisa e a lavra das jazidas de
petróleo e gás natural, é lícita a contratação de empresas privadas para a realização
dessas atividades.
35. Assinale a alternativa correta.
No que concerne às relações de consumo:
(a) À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adota-se a teoria finalista ou
subjetiva para fins de caracterização da pessoa jurídica como consumidora em
eventual relação de consumo, devendo, portanto, ser destinatária final econômica do
bem ou serviço adquirido.
(b) Prescreve em 3 (três) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato
do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento
do dano e de sua autoria.
(c) Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou a
periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no
mercado constitui somente infração administrativa, punida com pena de multa.
(d) As regras da legislação consumerista não se aplicam quando constatada a má
prestação de um serviço público concedido, uma vez que o referido diploma se aplica
apenas às relações de âmbito privado.
(e) Aos consumidores que realizam compras no estabelecimento por meio de catálogo
da loja, não é garantido o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias.

BLOCO II
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36. Assinale a alternativa correta.
A respeito da capacidade civil, levando em conta a Lei nº 13.146/2015:
(a) O direito ao recebimento de atendimento prioritário da pessoa com deficiência não
abrange a tramitação processual e os procedimentos judiciais em que for parte ou
interessada.
(b) A pessoa com deficiência – assim entendida aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas – é considerada capaz para
casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos e
conservar sua fertilidade, mas não para exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela
e à adoção.
(c) A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à
prática de todos os atos da vida civil. Contudo, a incapacidade cessará, para os
menores, dentre outras hipóteses legalmente elencadas, pelo desempenho de
funções inerentes a cargo público comissionado ou de provimento efetivo.
(d) Qualquer pessoa com mais de dezesseis anos pode casar, independentemente de
autorização de seus pais e representantes legais.
(e) A curatela de pessoas com deficiência afetará tão somente os atos relacionados aos
direitos de natureza patrimonial e negocial, isto é, sua definição não alcança o direito
ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde,
ao trabalho e ao voto.
37. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. O simples atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro importa
desfazimento automático do contrato, dispensada a prévia constituição do contratante
em mora, contanto que previsto no instrumento contratual.
II. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é
o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o
imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela
ciência inequívoca do condomínio acerca do negócio.
III. A ocorrência do suicídio antes do prazo bienal previsto na lei civil não exime, por si
só, a seguradora do dever de indenizar, sendo imprescindível a comprovação da
premeditação por parte do segurado, ônus que recai sobre a seguradora.
IV. O contrato de compra e venda, uma vez firmado em observância aos pressupostos de
existência e aos requisitos de validade do negócio jurídico, implica transferência
imediata da propriedade da coisa que tem por objeto.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão incorretas apenas as assertivas I e III.
Estão incorretas apenas as assertivas I e IV.
Estão incorretas apenas as assertivas II e IV.
Estão incorretas apenas as assertivas I, III e IV.
Nenhuma assertiva está correta.

38. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.
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(b) No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente
responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa
grave.
(c) Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de
imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.
(d) A apresentação antecipada de cheque pré-datado não caracteriza dano moral, visto
consistir o cheque em ordem de pagamento à vista.
(e) As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de
administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
39. Assinale a alternativa correta.
(a) A proposta de contrato obriga o proponente se o contrário não resultar dos termos
dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso, salvo, entre outras
hipóteses, se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita.
(b) Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando
este não o executar, inclusive na hipótese de o terceiro ser cônjuge do promitente,
dependendo da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do
casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens.
(c) A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de prévia
notificação à outra parte, a qual pode se dar via instrumento particular.
(d) Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o
preço esteja integralmente pago. É o que se chama de contrato de leasing.
(e) Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros
efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos –, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco
Central, praticada nas operações da mesma espécie, mesmo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o devedor.
40. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá
eficácia, e ele não se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o
mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis
ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.
(b) O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo
comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente. Nessa espécie contratual, o
comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem
que estas tenham ação contra o comitente, nem este contra elas, salvo se o
comissário ceder seus direitos a qualquer das partes.
(c) Se uma prestação não for divisível e houver dois ou mais devedores, cada um será
obrigado pela dívida toda. O devedor, que paga a dívida, sub-roga-se no direito do
credor em relação aos outros coobrigados.
(d) Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e
atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e
honorários de advogado.
(e) O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e às suas
bagagens, salvo motivo de força maior e expressa cláusula de não indenizar.
41. Assinale a alternativa INCORRETA.
Acerca da usucapião de bens imóveis:
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(a) O prazo da usucapião extraordinária é de 10 anos, podendo ser reduzido para 5 anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado
obras ou serviços de caráter produtivo.
(b) O prazo da usucapião especial por abandono do lar, também conhecida como
conjugal, é de 2 anos.
(c) O prazo da usucapião pro labore, também conhecida como especial rural, é de 5
anos.
(d) O prazo da usucapião documental, também conhecida como tabular, é de 5 anos.
(e) O prazo da usucapião especial coletiva de bem imóvel, previsto no Estatuto das
Cidades, é de 5 anos.
42. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) O erro acidental não acarreta a anulação do negócio jurídico.
(b) A coação por terceiro somente anula o negócio jurídico se dela tiver ou devesse ter
conhecimento a parte a quem aproveite.
(c) Não se decreta a anulação do negócio lesivo se as partes concordarem com o
reequilíbrio contratual.
(d) O dolo acidental só obriga à satisfação de perdas e danos; o dolo é acidental quando,
a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo.
(e) É anulável o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se ele for
material e formalmente válido.
43. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Considerando o ordenamento processual na vigência do Código de Processo Civil de 1973:
I. A substituição processual é o instituto que se aplica quando se troca a pessoa em
algum dos polos da relação processual, como, por exemplo, no caso de falecimento
de uma das partes que seja pessoa natural.
II. A legitimação extraordinária permite que alguém postule, em nome de outrem, direito
desse terceiro.
III. A legitimidade para o processo deve estar prevista na lei processual e, para o seu
exame, é irrelevante a demanda específica. A legitimidade para a causa deve ser
examinada no caso concreto, considerada a pretensão deduzida.
IV. Ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários,
pode ser decretada a suspensão das ações individuais, no aguardo do julgamento da
ação coletiva.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas III e IV.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.
Estão corretas todas as assertivas.

44. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015:
I. A suspeição e o impedimento devem ser suscitados em preliminar da contestação, e
não por petição separada.
II. Há suspeição do juiz que for amigo íntimo ou inimigo do advogado de qualquer das
partes.
III. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido apenas parcialmente ou
consistir na redução percentual das despesas processuais iniciais ou ainda no
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parcelamento dessas despesas e não afasta o dever de o beneficiário pagar as
multas processuais que lhe sejam impostas.
IV. As espécies de intervenção de terceiros são a assistência, o chamamento ao
processo, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e a oposição.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e IV.
Estão corretas apenas as assertivas II e III.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.

45. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015:
I. A incompetência, seja relativa, seja absoluta, deve ser alegada em preliminar da
contestação.
II. A reconvenção deve ser proposta na contestação e pode ser ofertada pelo réu contra
o autor e terceiro, bem como pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com
terceiro.
III. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma
expressa, prazo próprio para o Ministério Público.
IV. Os prazos processuais, que se contam apenas em dias úteis, são dobrados em caso
de litisconsortes com procuradores diferentes, nos processos em autos físicos ou
eletrônicos, exceto no caso de os advogados atuarem no mesmo escritório, quando o
prazo será simples.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e IV.
Estão corretas apenas as assertivas II e III.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.

46. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015:
I. As condições da ação não estão previstas no Código, o que impede o indeferimento
da petição inicial por ilegitimidade para a causa ou falta de interesse processual.
II. Quando, além do autor, todos os réus manifestarem desinteresse na realização da
audiência de conciliação, o prazo de contestação tem início, para todos os
litisconsortes passivos, com o despacho judicial que acolhe as manifestações de
desinteresse na realização da audiência de conciliação.
III. O juiz pode, independentemente de citação, julgar improcedente o pedido que
contrariar súmula, desde que seja vinculante. Se o pedido contrariar enunciado de
súmula não vinculante ou julgado em recurso repetitivo, deve ordenar a citação,
estando em condições a petição inicial, para só depois decidir a questão, em atenção
ao princípio do contraditório.
IV. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa em relação aos honorários de
sucumbência, eles não poderão ser cobrados nem em execução, nem em ação
própria.
(a) Estão corretas apenas as assertivas I e III.
(b) Estão corretas apenas as assertivas II e III.
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(c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.
(d) Estão corretas todas as assertivas.
(e) Nenhuma assertiva está correta.
47. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015:
I. A tutela provisória de evidência será concedida pelo juiz quando, presentes a
probabilidade do direito e o perigo de dano, ficar caracterizado o abuso no direito de
defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.
II. A estabilização da tutela de urgência antecipada ocorre quando não for interposto o
recurso da decisão que a concedeu e implica a extinção do processo, sem formação
de coisa julgada, podendo, porém, o juízo alterar a medida de urgência a qualquer
tempo.
III. As modalidades de tutela provisória de urgência são cautelar, antecipada e
antecedente.
IV. Se a tutela de urgência requerida em caráter antecedente for concedida, o autor terá
o prazo de 5 dias para emendar sua petição inicial, indicando qual a lide principal que
será ajuizada, e de 30 dias para a propositura da ação principal.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e III.
Estão corretas apenas as assertivas II e III.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.

48. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015:
I. É possível sentença de mérito que resolva parcialmente a lide, prosseguindo o
processo quanto à parcela não resolvida, sendo a decisão impugnável por agravo de
instrumento.
II. O rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo de 15 dias da decisão de
saneamento, se escrita, ou na própria solenidade, se o saneamento for em audiência.
III. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pelo Ministério Público
caso seu representante, injustificadamente, não compareça à audiência de instrução.
IV. A distribuição do ônus da prova é dinâmica, fixada em princípio no próprio Código,
mas podendo ser alterada pelo juiz diante de peculiaridades da causa relacionadas à
excessiva dificuldade de cumprir o encargo segundo a regra geral.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e III.
Estão corretas apenas as assertivas II e III.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.

49. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Considerando o Código de Processo Civil de 2015:
I. O Código é marcado pelos princípios do contraditório permanente e obrigatório, da
cooperação, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da primazia do
julgamento de mérito e da excepcionalidade dos recursos intermediários, entre outros.
II. O Código busca a segurança jurídica e a isonomia, reforçando o sistema de
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precedentes (stare decisis) e estabelecendo como regra, no plano vertical, a
observância dos precedentes e da jurisprudência e, no plano horizontal, a
estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência.
III. A distinção (distinguishing), a superação (overruling) e a superação para a frente,
mediante modulação dos efeitos (prospective overruling), são técnicas de adequação
do sistema de precedentes às alterações interpretativas da norma e às circunstâncias
factuais postas sob exame dos juízes e dos tribunais.
IV. Paralelamente à proteção da segurança jurídica, a necessidade de evolução da
hermenêutica exige que apenas súmulas, vinculantes ou não, sejam consideradas
parâmetros para aplicação do sistema de precedentes, sob pena de se imobilizar a
exegese das normas.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.

50. Assinale a alternativa INCORRETA.
Acerca da execução fiscal:
(a) Os embargos à execução fiscal não terão efeito suspensivo, salvo se estiver
garantida integralmente a execução e presentes os pressupostos para a concessão
da antecipação da tutela provisória.
(b) Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital, na
execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de
citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.
(c) O despacho do juiz que defere o processamento da execução fiscal importa, a um só
tempo, em ordem para citação, penhora, arresto, registro da penhora ou do arresto,
avaliação dos bens penhorados ou arrestados e, caso não suspensa a execução,
leilão.
(d) Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a ação anulatória em que se
discute o crédito tributário implica litispendência em relação aos embargos do
devedor caso a matéria de defesa tratada nestes últimos seja a mesma.
(e) Na execução por carta, é possível a duplicidade de embargos, cabendo, porém, ao
juízo deprecado o julgamento dos embargos que versarem sobre vícios ou
irregularidades praticados no próprio juízo deprecado.
51. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Sobre a medida cautelar fiscal:
I. É incabível a propositura de medida cautelar fiscal sem a constituição definitiva do
crédito tributário.
II. A medida cautelar fiscal é assecuratória apenas do crédito tributário, sendo os demais
créditos públicos garantidos por outros instrumentos processuais.
III. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça admite a decretação de
indisponibilidade de bens de pessoa jurídica, ainda que estes não constituam o seu
ativo permanente quando não forem localizados no patrimônio do devedor bens que
possam garantir a execução fiscal.
(a) Está correta apenas a assertiva II.
(b) Está correta apenas a assertiva III.
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(c) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
(d) Estão corretas apenas as assertivas I e III.
(e) Estão corretas todas as assertivas.

52. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Acerca dos Juizados Especiais Federais:
I. Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre
juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária.
II. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de
juizado especial, substitutivo de recurso.
III. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas
causas e dos juizados especiais em geral.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas II e III.
Estão corretas todas as assertivas.
Está incorreta apenas a assertiva II.
Estão incorretas apenas as assertivas II e III.

53. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Acerca do novo Código de Processo Civil de 2015:
I. Entre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa extintos pelo novo Código
de Processo Civil, estão a ação de depósito; a ação de usucapião de terras
particulares; a ação de nunciação de obra nova; o interdito proibitório; e a ação de
anulação e substituição de título ao portador.
II. A sentença condenatória para pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública
será executada no mesmo processo, em fase de cumprimento de sentença, a
exemplo do que ocorre contra os devedores privados, sendo o meio de defesa a
impugnação; já a execução de título extrajudicial dar-se-á por meio de processo
específico de execução, cuja defesa deverá ser promovida via embargos do devedor.
III. Ficou mantida a possibilidade de, no prazo para embargos, o devedor parcelar o
débito, com os acréscimos legais previstos na legislação processual, mediante o
depósito de 30% do valor, pagando o restante em seis parcelas, inclusive no
cumprimento de sentença.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Está correta apenas a assertiva I.
Está correta apenas a assertiva II.
Está correta apenas a assertiva III.
Estão corretas apenas as assertivas I e III.
Estão corretas todas as assertivas.

54. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) Segundo o Supremo Tribunal Federal, é incabível o fracionamento do valor de
precatório em execução de sentença com o objetivo de efetuar o pagamento das
custas processuais por meio de requisição de pequeno valor.
(b) Segundo o Supremo Tribunal Federal, o valor devido entre a data da impetração do
mandado de segurança e a implementação da ordem concessiva está sujeito ao
regime do precatório ou da requisição de pequeno valor.
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(c) O Presidente de Tribunal, no processamento dos precatórios judiciais, exerce função
de natureza eminentemente administrativa, por isso suas decisões não se tornam
suscetíveis de serem impugnadas por recursos de natureza jurisdicional.
(d) Os débitos de natureza alimentícia que compreendem aqueles decorrentes de
salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios
previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundados em
responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, serão
sempre pagos, independentemente da condição subjetiva do titular do crédito, com
preferência sobre todos os demais débitos.
(e) É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba
necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em
julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendose o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores
atualizados monetariamente.
55. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. Para fins de mandado de segurança, considerar-se-á federal a autoridade coatora se
as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado
houverem de ser suportadas pela União ou por entidade por ela controlada, mesmo
que se trate de sociedade de economia mista.
II. O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo
decadencial, salvo se a decisão denegatória houver apreciado o mérito.
III. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais,
mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se
não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.
IV. Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, a previsão estatutária genérica
para representação dos associados em juízo é suficiente para que a associação
impetre mandado de segurança coletivo, prescindindo de autorização específica.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas II e IV.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.
Estão corretas todas as assertivas.

56. Assinale a alternativa INCORRETA.
Com base nas teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da propriedade
intelectual:
(a) A marca de alto renome (assim definida em lei) é exceção ao princípio da
especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que
previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI – Instituto Nacional de
Propriedade Industrial.
(b) Marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, não
possuem o atributo da exclusividade, podendo conviver com outras semelhantes.
(c) Para se conceder a proteção especial da marca de alto renome em todos os ramos
de atividade, é dispensável procedimento administrativo junto ao Instituto Nacional de
Propriedade Industrial.
(d) Para a caracterização da colidência entre marcas, devem ser utilizados os seguintes
parâmetros: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se
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verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra;
(ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças, e não nas suas
diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto,
e não por detalhes.
(e) Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza
aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente
mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso.

25

57. Assinale a alternativa correta.
Acerca da recuperação judicial no direito brasileiro:
(a) A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória.
(b) A regra da soberania da assembleia geral de credores pode ser excepcionada por
decisão judicial proferida liminarmente, para sua suspensão ou adiamento, em razão
de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação
de créditos.
(c) Microempresas e empresas de pequeno porte não podem apresentar plano de
recuperação judicial, pois são sujeitas a regime jurídico especial e protetivo.
(d) Microempresas e empresas de pequeno porte podem apresentar plano especial de
recuperação judicial, o qual, entre outras condições, preverá pagamento em até 48
(quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, as quais não poderão ser
acrescidas de juros, tampouco conter proposta de abatimento do valor das dívidas.
(e) Pode requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça
regularmente suas atividades há mais de um ano e atenda aos demais requisitos
legais.
58. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
A propósito dos contratos empresariais:
I. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia firmados na vigência da Lei nº
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da
liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida
esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena
de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
II. Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento
mercantil financeiro, quando o produto da soma do “valor residual garantido” quitado
com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como “valor residual
garantido” na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo,
porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos
contratuais.
III. A cobrança antecipada do “valor residual garantido” descaracteriza o contrato de
arrendamento mercantil.
IV. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e
expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à
aplicação de multa administrativa.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.
Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.
Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.
Estão corretas todas as assertivas.

59. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos.
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(b) Celebram contrato de sociedade limitada as pessoas que reciprocamente se obrigam
a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a
partilha, entre si, dos resultados.
(c) Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída
para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente da
cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que
seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.
(d) A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo
"cooperativa".
(e) Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a
empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de
herança.
60. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Acerca dos títulos de crédito:
I. O cheque pagável à pessoa nomeada, com ou sem a cláusula expressa “à ordem”, é
transmissível por via de endosso, diferentemente do cheque pagável à pessoa
nomeada com a cláusula “não à ordem” ou equivalente, o qual somente se transmite
pela forma e com os efeitos da cessão.
II. No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação
com efeito comercial, a qual consiste em título abstrato, não sendo admitida qualquer
outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela
importância faturada ao comprador.
III. O pagamento de uma letra de câmbio, independentemente do aceite e do endosso,
pode ser garantido por aval. Para a validade do aval, é suficiente a simples assinatura
do próprio punho do avalista ou do mandatário especial, no verso ou no anverso da
letra.
IV. Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os
frutos e a cobrar as respectivas dívidas.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Está correta apenas a assertiva IV.
Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas II e IV.
Está incorreta apenas a assertiva II.
Estão incorretas apenas as assertivas I e IV.

61. Assinale a alternativa INCORRETA.
Acerca do orçamento público, tendo em conta as disposições constitucionais:
(a) As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de
1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no
projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual
será destinada a ações e serviços públicos de saúde.
(b) As programações orçamentárias previstas nas emendas individuais ao projeto de lei
orçamentária não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de
ordem técnica.
(c) Constitui crime de responsabilidade a realização de investimento cuja execução
ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei
que autorize a inclusão.
(d) A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência,
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tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos
a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, desde que haja prévia
autorização legislativa.
(e) Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos
suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o
dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar.
62. Assinale a alternativa correta.
(a) O imposto sobre produtos industrializados, segundo a Constituição Federal, será
seletivo, em função da essencialidade do produto, não cumulativo, compensando-se
o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, salvo em
relação às empresas optantes pelo lucro presumido, e não incidirá sobre produtos
industrializados destinados ao exterior.
(b) O imposto sobre a propriedade territorial rural será progressivo, terá suas alíquotas
fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, não
incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o
proprietário que não possua outro imóvel e será fiscalizado e cobrado pelos
Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do
imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.
(c) A instituição de imposto inominado, de competência residual da União, poderá ocorrer
mediante lei complementar ou ordinária, desde que seja não cumulativo e não tenha
fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição Federal.
(d) A União, na iminência ou nos casos de guerra externa ou de grave comoção intestina,
poderá instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência
tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua
criação.
(e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.
63. Das alternativas abaixo, assinale a que NÃO está de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
(a) Não incide contribuição social previdenciária sobre o adicional de férias, tanto na
hipótese de férias gozadas quanto na hipótese de férias não gozadas.
(b) A decadência, em sede tributária, é forma de extinção do crédito tributário. Sendo
assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de
lançamento ou autolançamento, seja ela via documento de confissão de dívida,
declaração de débitos, parcelamento, ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA,
DCOMP, GFIP, etc.).
(c) Não incide o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na revenda pelo
estabelecimento importador quando esse produto importado não sofrer qualquer
processo de industrialização.
(d) A isenção do Imposto de Renda decorrente de doença grave pode ser deferida
independentemente de laudo pericial oficial, bastando a existência de provas
suficientes nos autos.
(e) O termo inicial do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da
obrigação tributária expressamente reconhecida.
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64. Assinale a alternativa correta.
De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
(a) É incompatível com o texto constitucional, que determina o tratamento diferenciado e
favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, a
disposição constante de lei ordinária ou complementar que impeça a adesão ao
Simples Nacional de contribuinte que esteja com débito com a exigibilidade suspensa,
pois, enquanto o débito estiver suspenso, o crédito será inoponível à entidade
tributante para fins de restrições legais ou executórias.
(b) Com a transferência da propriedade do imóvel, o imposto sub-roga-se na pessoa do
adquirente. Porém, gozando a União de imunidade recíproca, é inexigível o Imposto
Predial e Territorial Urbano - IPTU sobre imóvel incorporado ao seu patrimônio, ainda
que os fatos geradores sejam anteriores à ocorrência de sucessão tributária.
(c) A competência para julgar a ação de repetição de indébito relativa ao imposto de
renda retido na fonte de funcionário público estadual ou municipal é da Justiça
Federal, pois, embora os valores retidos sejam destinados, respectivamente, aos
referidos entes federativos, por disposição constitucional, o ente com competência
tributária para exigir e regular o imposto de renda da pessoa física é a União.
(d) É compatível com a Constituição Federal norma infraconstitucional que atribui a órgão
integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do
Imposto de Importação, pois essa competência não é privativa do Presidente da
República.
(e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.
65. Assinale a alternativa correta.
Quanto ao crédito tributário em geral, bem como relativamente à sua constituição, às suas
garantias e aos seus privilégios:
(a) Não caracteriza denúncia espontânea a hipótese em que o contribuinte, mesmo após
efetuar a declaração parcial do débito tributário, acompanhado do respectivo
pagamento integral, venha a retificá-la antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária, noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente.
(b) A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante,
em função de condições a ela peculiares.
(c) Na dicção do Código Tributário Nacional, são causas de exclusão do crédito
tributário: anistia, isenção e remição.
(d) A exclusão do crédito tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.
(e) A propositura de ação anulatória de débito tributário pela Fazenda Pública, municipal
ou estadual, ou de embargos à execução fiscal, nos termos da orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por si só, não autoriza a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa por parte da Administração Tributária
Federal, sendo necessário, para tanto, o depósito integral do montante devido ou a
existência de outra causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista,
expressamente, no Código Tributário Nacional, ou, no caso de embargos à execução,
de garantia do juízo.
66. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) Segundo entendimento da doutrina e do Supremo Tribunal Federal, a proibição do
efeito confiscatório da exação tributária não está estabelecida em critérios objetivos, e
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(b)

(c)
(d)

(e)

a sua aplicação depende da análise da razoabilidade, da proporcionalidade e da
moderação.
É vedado instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua
impressão, mesmo quando a comercialização destes seja realizada por pessoa
jurídica com o objetivo de auferir lucros com a atividade.
As isenções, anistias e remissões de tributos podem ser instituídas mediante decreto,
dispensada a edição de lei em sentido estrito.
É autorizado por lei atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a
responsabilidade pelo pagamento do tributo, ainda que o fato gerador não tenha
ocorrido, fenômeno este denominado substituição tributária.
É vedado à União, aos Estados e aos Municípios instituírem impostos sobre templos
de qualquer culto.

67. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) A substituição tributária pode ocorrer como antecipação de pagamento a fato gerador
futuro (progressiva), como também pela modalidade de diferimento, ocasião em que a
responsabilidade pelo pagamento é transferida ao responsável tributário de fase
futura da incidência do tributo.
(b) Segundo predominante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe
restituição do tributo recolhido quando o fato gerador ocorrer a menor, mas apenas
quando este não se realizar, na hipótese de substituição tributária progressiva.
(c) As contribuições destinadas ao Programa de Integração Social (PIS) e ao
financiamento da seguridade social (Cofins) incidentes sobre a receita advinda de
venda de mercadorias podem estar sujeitas ao regime de substituição tributária.
(d) A substituição tributária desobriga o contribuinte substituído de prestar obrigações
acessórias aos órgãos de controle e fiscalização.
(e) É imprescindível a edição de lei em sentido estrito para o estabelecimento da
substituição tributária.
68. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. O Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na forma da legislação vigente, possui base de
cálculo diferente para cada método de tributação, podendo ser por meio de apuração
por lucro real, lucro presumido ou arbitramento, sendo, em todos os casos, incidente
a mesma alíquota.
II. O contribuinte tem livre escolha do método de tributação do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – lucro real, lucro presumido e arbitramento –, independentemente
do ramo de atividade e faturamento da pessoa jurídica.
III. A Autoridade Fiscal, por meio do devido processo administrativo, possui prerrogativa
de proceder ao arbitramento do lucro de determinada pessoa jurídica quando não
dispuser de elementos fidedignos nos registros contábeis e nas obrigações
acessórias de responsabilidade do contribuinte.
IV. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica é tributo sujeito ao lançamento por
homologação, cabendo à Autoridade Fiscal proceder ao lançamento de ofício na
hipótese de declaração a menor pelo contribuinte.
V. É vedado às pessoas jurídicas utilizarem prejuízo fiscal acumulado para a
compensação com débitos de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica próprio.
(a) Estão corretas apenas as assertivas I e III.
(b) Estão corretas apenas as assertivas II e IV.
(c) Estão corretas apenas as assertivas II e V.
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(d) Estão corretas apenas as assertivas III e IV.
(e) Nenhuma assertiva está correta.
69. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. É de cinco anos o prazo da Fazenda Pública para promover o lançamento de ofício
de impostos, contados do dia em que for devido o imposto, sob pena de decadência
do direito.
II. A partir do majoritário entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo
decadencial para o lançamento será de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador, independentemente de ter havido ou não pagamento pelo contribuinte.
III. No caso de fraude, dolo ou simulação na declaração prestada pelo contribuinte,
relativamente aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o marco inicial de
contagem da decadência para constituição do crédito tributário é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IV. A decadência sujeita-se às causas de interrupção de contagem do prazo previstas
para a cobrança do crédito tributário, nos casos de protesto judicial ou qualquer outro
ato que constitua em mora o devedor.
V. Segundo majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, a
confissão espontânea do contribuinte em parcelamento é admitida como modalidade
de declaração de tributos e pode, independentemente de anterior declaração,
fundamentar o futuro título executivo (Certidão de Dívida Ativa).
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e III.
Estão corretas apenas as assertivas II e IV.
Estão corretas apenas as assertivas II e V.
Estão corretas apenas as assertivas III e V.
Estão corretas todas as assertivas.

70. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. Segundo entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, norma legal que
altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da
anterioridade.
II. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, na repetição do
indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, e os
juros moratórios, somente após o trânsito em julgado da sentença.
III. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido não incidem sobre o lucro
inflacionário.
IV. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, não incide o
imposto sobre operações financeiras nos depósitos judiciais.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Está correta apenas a assertiva III.
Estão corretas apenas as assertivas I e IV.
Estão corretas apenas as assertivas II e IV.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
Estão corretas todas as assertivas.
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BLOCO III
71. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. É direito dos servidores públicos civis e militares da União a percepção de adicional
pela prestação de serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento
à do normal.
II. Os juros compensatórios visam a ressarcir o proprietário expropriado do que deixou
de lucrar com a cessação da exploração do imóvel, sendo incabíveis em se tratando
de terras improdutivas desapropriadas por interesse social para fins de reforma
agrária.
III. A indenização decorrente do dano ambiental causado pela extração e pela
comercialização irregular de recursos minerais, sem autorização ou concessão de
lavra do Departamento Nacional de Produção Mineral, deve equivaler ao que seria
devido a título de contribuição financeira pela exploração de recursos minerais
(CFEM).
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Está correta apenas a assertiva II.
Está correta apenas a assertiva III.
Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.

72. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. Impedida a parte de participar de concorrência pública por ato imputável à
Administração, é devida indenização, com base na Teoria da Perda de uma Chance,
equivalente ao benefício que teria auferido se vencedor no certame.
II. Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, quando a Administração motiva o ato,
mesmo que a lei não exija motivação, ele só será válido se os motivos forem
verdadeiros.
III. Havendo alteração da situação de fato ou de direito após o trânsito em julgado de
decisão judicial concessiva de vantagem funcional, a Administração pode
unilateralmente suprimir tal vantagem, sem necessidade de processo judicial ou
administrativo.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Está correta apenas a assertiva II.
Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas II e III.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.

73. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. O direito de filha inválida à pensão por morte de servidor falecido posteriormente à
invalidez prescreve se não pleiteado no prazo de cinco anos a contar da data do óbito
do pai.
II. A participação em concurso público na condição de deficiente físico resta assegurada
mesmo se equipe multidisciplinar atestar que a deficiência, embora presente, não
produz dificuldade para o desempenho das funções do cargo.
III. Em se tratando de multa derivada de poder de polícia, a prescrição intercorrente em
face da paralisação injustificada do processo por três anos somente se configura no
curso do processo administrativo, e não após a sua conclusão, com o proferimento da
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decisão final e a constituição definitiva do crédito, a partir da qual passa a correr o
prazo de cinco anos para a propositura da execução fiscal.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Está correta apenas a assertiva III.
Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas II e III.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.

74. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. Ofende os princípios da antiguidade e da proporcionalidade a vedação de que, antes
de completado período mínimo de três anos, servidor federal dispute remoção para
localidades que serão oferecidas a novos concursados.
II. O Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de poder para rever
decisão judicial transitada em julgado, nem para determinar a suspensão de
benefícios garantidos por sentença transitada em julgado, ainda que o direito
reconhecido pelo Poder Judiciário não tenha o beneplácito da jurisprudência
prevalente no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
III. O prazo decadencial para que a Administração anule ou revogue os próprios atos,
previsto na Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, não se consuma no período compreendido entre a
concessão de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e
registro pelo Tribunal de Contas da União.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas I e III.
Estão corretas apenas as assertivas II e III.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.

75. Assinale a alternativa que corretamente completa, pela ordem, a seguinte afirmação:
As ferrovias são assentadas sobre ____ que é margeada por uma ____ cuja natureza
jurídica (desta última) é de ____.
(a) faixa de domínio – área non aedificandi – limitação administrativa.
(b) área non aedificandi – faixa de domínio – servidão administrativa.
(c) faixa de domínio – área non aedificandi – servidão administrativa.
(d) área non aedificandi – faixa de domínio – limitação administrativa.
(e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
76. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. O candidato aprovado fora das vagas previstas no edital tem direito subjetivo à
nomeação se, após serem preenchidas todas as vagas, surgirem novas vagas
durante o prazo de validade do certame.
II. É taxativo o rol de doenças graves na Lei do Regime Jurídico Único para efeito de
aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais.
III. O registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos
terrenos de marinha.
(a) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
(b) Estão corretas apenas as assertivas I e III.
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(c) Estão corretas apenas as assertivas II e III.
(d) Estão corretas todas as assertivas.
(e) Nenhuma assertiva está correta.
77. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. Sem que haja dano efetivo ao patrimônio público, ou enriquecimento ilícito do réu, é
inviável a constatação de ter ocorrido ato de improbidade administrativa.
II. A utilização de provas emprestadas não é possível na ação de improbidade
administrativa.
III. A indisponibilidade de bens pode ser decretada na ação de improbidade
administrativa, independentemente da comprovação de que o réu esteja dilapidando
seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Está correta apenas a assertiva III.
Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas II e III.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.

78. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. A Administração pode unilateralmente modificar o contrato administrativo, para melhor
adequá-lo às finalidades de interesse público, desde que respeitados os direitos do
contratado.
II. É dispensável a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior e
esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração.
III. Nos empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, é
vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para a sua
execução.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Está correta apenas a assertiva I.
Está correta apenas a assertiva II.
Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.

79. Assinale a alternativa correta.
(a) A imperatividade dos atos administrativos admite arbitrariedade da Administração em
situações em que a atuação punitiva se imponha.
(b) A presunção de legitimidade dos atos administrativos admite prova em contrário, mas
o ônus de provar a ilegitimidade é do particular.
(c) As penas da Lei de Improbidade Administrativa possuem independência das esferas
penais, civis e administrativas, mas não podem ser aplicadas cumulativamente.
(d) Na fixação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, o juiz levará em
conta somente a extensão do dano causado ao Poder Público.
(e) Não estão sujeitos às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa os atos de
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade particular que receba
subvenção, benefício ou incentivo fiscal de órgão público.
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80. Assinale a alternativa correta.
Acerca da anulação e da revogação do ato administrativo:
(a) Ambas podem ser decretadas pelo Poder Judiciário como instrumento de controle da
atividade administrativa.
(b) Ambas dão-se no âmbito da discricionariedade administrativa.
(c) Ambas retroagem à data em que o ato for praticado.
(d) Ambas podem ser realizadas pela autoridade administrativa competente no exercício
da autotutela administrativa.
(e) Ambas decorrem da ilegalidade da atuação administrativa.
81. Assinale a alternativa correta.
(a) A responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa que
cause lesão ao erário exige regime jurídico estatutário, mas o exercício da atividade
pode ser decorrente de concurso público ou cargo em comissão.
(b) Todo ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário exige dolo do
agente e perda patrimonial pública.
(c) Constitui ato de improbidade administrativa o enriquecimento ilícito por perceber
vantagem econômica para intermediar a liberação ou a aplicação de verba pública,
desde que haja prejuízo ao Poder Público igual ou superior a essa vantagem.
(d) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de
improbidade administrativa por atentar contra os princípios da Administração Pública.
(e) Permitir que se utilizem, em obra ou serviço particular, veículos, equipamentos ou
material da Administração Pública caracteriza ato de improbidade administrativa,
independentemente de causar prejuízo ao erário.
82. Assinale a alternativa INCORRETA.
(a) Os candidatos em concurso público não têm direito à prova de 2ª (segunda)
chamada, nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda
que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia.
(b) É constitucional a regra denominada “cláusula de barreira”, inserida em edital de
concurso público, que limita o número de candidatos participantes de cada fase da
disputa, com o intuito de selecionar apenas os concorrentes mais bem classificados
para prosseguir no certame.
(c) É possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço
público, desde que haja lei emanada do Poder Legislativo competente e previsão no
edital regulamentador do certame.
(d) É possível a fixação de limite etário para a inscrição em concurso público para
ingresso na carreira de policial, desde que a referida discriminação seja estabelecida
por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo a preencher.
(e) É nula e sem efeitos jurídicos válidos a contratação de pessoal pela Administração
Pública sem observância de prévia aprovação em concurso público, salvo as
hipóteses excepcionadas pela própria Constituição, ressalvado o direito às verbas
indenizatórias, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado à custa dos serviços
efetivamente prestados pelo trabalhador.
83. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. Servidores de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos por
concurso público não gozam da estabilidade preconizada no art. 41 da Constituição
Federal de 1988, mas sua demissão deve ser sempre motivada.
II. É vedada a incorporação de quintos aos vencimentos de magistrados decorrente de
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exercício de função comissionada em cargo público ocorrido em data anterior ao
ingresso na magistratura.
III. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração
Pública, dos nomes de seus servidores e dos valores dos correspondentes
vencimentos e vantagens pecuniárias.
IV. Cabe ao Tribunal de Contas da União apreciar a legalidade formal e material de
processos de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, desde que
assegure o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando da decisão puder
resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o servidor
interessado e seus dependentes.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas II e III.
Estão corretas apenas as assertivas III e IV.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.

84. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de
Recursos Repetitivos:
I. Nos contratos de financiamento celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, sem cláusula de garantia de cobertura do Fundo de Compensação de
Variações Salariais, o saldo devedor residual deverá ser suportado pelo mutuário.
II. No caso de cessão de direitos sobre imóvel financiado no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação, é indispensável a anuência da instituição financeira, sob
pena de o cessionário não adquirir legitimidade ativa para futura ação revisional das
condições pactuadas.
III. Nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, a atualização do saldo
devedor antecede a sua amortização pelo pagamento da prestação.
IV. No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é necessária a contratação do seguro
habitacional com o próprio agente financeiro ou com seguradora por ele indicada.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e III.
Estão corretas apenas as assertivas II e IV.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.
Estão corretas todas as assertivas.

85. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Sobre o processo administrativo-disciplinar no âmbito federal:
I. A portaria de instauração do processo administrativo-disciplinar prescinde de
minuciosa descrição dos fatos imputados, sendo certo que a exposição
pormenorizada dos acontecimentos se mostra necessária somente quando do
indiciamento do servidor.
II. O prazo prescricional interrompido com a abertura do processo administrativodisciplinar voltará a correr por inteiro após o decurso do prazo legal para o
encerramento do procedimento.
III. Instaurado o competente processo administrativo-disciplinar, fica superado o exame
de eventuais irregularidades ocorridas durante a sindicância.
IV. A autoridade administrativa pode aplicar a pena de demissão quando em processo
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administrativo-disciplinar, é apurada a prática de ato de improbidade por servidor
público, tendo em vista a independência das instâncias civil, penal e administrativa.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas II e III.
Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.
Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.
Estão corretas todas as assertivas.

86. Assinale a alternativa correta.
Em se tratando de moradia residencial erigida em área de preservação permanente, sem
autorização ou licença ambiental, é possível afirmar, segundo a jurisprudência predominante
do Superior Tribunal de Justiça, que:
(a) Sua demolição prescinde de ordem judicial, em decorrência da auto executoriedade
dos atos administrativos.
(b) Sua demolição é vedada, tendo em vista que o direito fundamental à moradia se
sobrepõe ao direito à proteção do meio ambiente.
(c) Sua demolição poderá ocorrer se autorizada pelo Poder Judiciário.
(d) Sua demolição só poderá ocorrer se o Poder Público oferecer alternativa de
residência aos ocupantes.
(e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
87. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
As áreas de preservação permanente:
I. Admitem a regularização fundiária de interesse social.
II. Podem-se situar tanto em zonas rurais quanto em urbanas.
III. Permitem o acesso de pessoas e de animais para a obtenção de água e para a
realização de atividades de baixo impacto ambiental.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas I e III.
Estão corretas apenas as assertivas II e III.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.

88. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. Existindo licença de construir concedida pelo Município, não há que se cogitar de
limitações ambientais ao direito de construir em área urbana.
II. É permitida a exploração florestal com propósito comercial em áreas de reserva legal,
mediante manejo sustentável aprovado por órgão ambiental.
III. Segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, embora seja
possível, em tese, a cumulação da obrigação de reparar o dano ambiental (obrigação
de fazer) com a de indenizar, esta última não será devida se houver restauração
completa do bem lesado.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas I e III.
Estão corretas apenas as assertivas II e III.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.
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89. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Segundo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:
I. Considerando que o dano moral se fundamenta na dor e no sofrimento psíquico, é
impossível a sua constatação em ação civil pública ambiental, diante da
indeterminabilidade e da transindividualidade dos sujeitos passivos.
II. O dano moral coletivo prescinde da comprovação de dor e abalo psíquico, em se
tratando de lesão a direitos difusos e coletivos.
III. É possível a condenação em dano moral coletivo ambiental se provados a dor e o
abalo psíquico sofridos pela comunidade atingida.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Está correta apenas a assertiva I.
Está correta apenas a assertiva II.
Está correta apenas a assertiva III.
Estão corretas todas as assertivas.
Nenhuma assertiva está correta.

90. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Acerca da Lei Federal nº 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza:
I. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza é composto pelas
Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Municipais.
II. As Unidades de Conservação podem ser divididas entre Proteção Integral e de Uso
Sustentável, e, em todas as situações, haverá a transferência do título de propriedade
ao ente federativo que a instituiu.
III. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é composto por um órgão
consultivo, o Conama; um órgão Central, o Ministério do Meio Ambiente; e um órgão
executivo, que, para as Unidades de Conservação Federais, pode ser o Instituto
Chico Mendes ou o Ibama.
IV. Todas as unidades de conservação instituídas legalmente possuem zona de
amortecimento, que tem como objetivo minimizar os impactos negativos da atividade
humana sobre a unidade.
V. É permitida a ocupação das Unidades de Conservação para fins de pesquisa
científica, independentemente de autorização do órgão gestor respectivo.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas I e III.
Estão corretas apenas as assertivas II e IV.
Estão corretas apenas as assertivas III e IV.
Estão corretas apenas as assertivas III e V.

91. Assinale a alternativa correta.
Acerca da competência de legislar em matéria ambiental prevista na Constituição:
(a) É de competência concorrente entre União, Estados e Municípios a edição de normas
gerais acerca de proteção do meio ambiente e controle de poluição.
(b) Inexiste competência da União para legislar sobre proteção ambiental em porção
territorial limitada a um Estado ou que não tenha alcance em todo o território nacional,
como, por exemplo, a vedação de pesca em um único estado da federação.
(c) Segundo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, viola a Constituição
Federal a edição de norma estadual que vise a suprimir requisito legal previsto em lei
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federal mais restritivo para determinada modalidade de licenciamento ambiental, sem
justificada peculiaridade local.
(d) É de competência concorrente entre União, Estados e Municípios a edição de normas
de responsabilidade por danos ao meio ambiente.
(e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
92. Assinale a alternativa correta.
A respeito da Política Nacional de Recursos Hídricos, prevista na Lei nº 9.433/97:
(a) O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos é aplicável aos aquíferos
subterrâneos destinados a consumidor final ou como insumo de processo produtivo,
como também para aproveitamento de potenciais hidrelétricos.
(b) Depende de outorga do Poder Público o uso de córregos, rios e aquíferos
subterrâneos para suprimento de necessidade de pequenos núcleos populacionais
em meio rural e acumulações de água consideradas insignificantes.
(c) O Poder Executivo Federal não poderá delegar a competência para conceder outorga
de direito de uso de recurso hídrico de domínio da União.
(d) A Agência Nacional de Águas não compõe o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, embora atue paralelamente com a missão de regular o acesso e o
uso sustentável da água.
(e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
93. Assinale a alternativa correta.
A partir da legislação que regulamenta a atividade de mineração (Código de Minas –
Decreto-Lei nº 277/67):
(a) Não se aplica o Decreto-Lei nº 277/67 às jazidas de minerais que afloram à superfície
terrestre naturalmente, ainda que detenham valor econômico.
(b) É direito do proprietário da área da jazida a participação nos resultados da lavra,
ainda que integralmente explorada por terceiro.
(c) O titular da Pesquisa de Relatório aprovado pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral detém direito exclusivo para requerer a concessão de lavra,
independentemente do prazo para o seu exercício.
(d) Dispõe o proprietário da área objeto da pesquisa de jazidas a faculdade de permitir o
ingresso de terceiros autorizados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral
em sua propriedade ou, alternativamente, exigir rendimentos pela ocupação dos
terrenos e indenização pelos danos e prejuízos.
(e) Nenhumas das alternativas anteriores está correta.
94. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Considerando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional:
I. A convenção é aplicável, no Brasil, aos crimes com pena de privação de liberdade
cujo máximo não seja inferior a quatro anos, mesmo que tenham sido cometidas em
um só Estado, mas tenham participação de grupo criminoso organizado que pratique
atividades criminosas em mais de um Estado.
II. Por força da convenção, os Estados-parte mitigam sua soberania admitindo que um
dos celebrantes exerça, em território de outro Estado, jurisdição ou funções
reservadas, pelo direito interno desse Estado, às suas autoridades.
III. A convenção determina que cada Estado-parte adote, em conformidade com os
princípios fundamentais do seu direito interno, medidas legislativas que sejam
necessárias para caracterizar como infração penal diversas condutas de lavagem do
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produto de crime, dentre as quais a dissimulação da verdadeira origem de bens ou
direitos a eles relativos, sabendo o seu autor que ditos bens são produto de crime.
IV. Pela convenção, as autoridades competentes de um Estado-parte podem, sem
pedido prévio e sem prejuízo de seu direito interno, comunicar informações relativas a
questões penais a uma autoridade competente de outro Estado-parte, quando essas
informações puderem ajudar a empreender investigações e processos penais.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Está correta apenas a assertiva II.
Está correta apenas a assertiva III.
Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.
Estão corretas todas as assertivas.

95. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Considerando a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas:
I. O Estado acreditante deverá certificar-se de que a pessoa que pretende nomear
como o chefe da missão perante o Estado acreditado obteve o agrément do referido
Estado que, por sua vez, não está obrigado a dar ao Estado acreditante as razões da
eventual negação do agrément.
II. Os locais de missões diplomáticas são invioláveis, não podendo os agentes do
Estado acreditado neles ingressar sem o consentimento do chefe da missão
diplomática.
III. A missão diplomática tem o poder de representar o Estado acreditante perante o
Estado acreditado, derivando disso um complexo de poderes, dentre os quais a
prerrogativa de fazer declarações, inclusive para fins de extradição de seus súditos.
IV. A nota diplomática, que vale pelo que nela se contém, goza da presunção juris tantum
de autenticidade e de veracidade, consubstanciando documento formal cuja eficácia
jurídica deriva das condições e peculiaridades de seu trânsito por via diplomática e
que faz presumir a sinceridade da declaração encaminhada por via diplomática
quanto, por exemplo, à integridade da pretensão punitiva ou executória do Estado
requerente em caso de extradição.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Está correta apenas a assertiva II.
Está correta apenas a assertiva III.
Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.
Estão corretas todas as assertivas.

96. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
Considerando as regras jurídicas do Mercosul:
I. O Grupo Mercado Comum é órgão consultivo do Mercosul, integrado por 3 membros
representantes dos Ministérios de Relações Exteriores e dos Ministérios da Defesa.
II. Para a solução de controvérsias no âmbito do Mercosul, qualquer dos Estados-parte
pode recorrer ao procedimento arbitral perante o Tribunal ad hoc independentemente
de qualquer procedimento anterior, vedada a participação de árbitros de
nacionalidade dos Estados que controvertem.
III. A concessão do benefício da justiça gratuita em processo judicial em um dos países
do Mercosul estende-se aos demais quando em algum deles se tiver de homologar ou
executar a sentença, ou ainda se em outro dos Estados-parte do Mercosul tiver de ser
cumprida medida cautelar ou obtidas provas.
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IV. A autoridade jurisdicional do Estado requerido poderá recusar o cumprimento de uma
carta rogatória referente a medidas cautelares quando estas forem manifestamente
contrárias à sua ordem pública.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Está correta apenas a assertiva III.
Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas III e IV.
Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.
Estão corretas todas as assertivas.

97. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I. A deportação, que consistirá na saída compulsória do estrangeiro do território
nacional, é suportada pela União e pressupõe, em qualquer caso, a recusa do
estrangeiro de deixar voluntariamente o país no prazo em que lhe foi permitida a
permanência.
II. Se a autoridade de imigração constatar que a deportação não é possível, mas os
requisitos da expulsão estão preenchidos, pode proceder a esta em lugar daquela.
III. Concedida a naturalização ao estrangeiro, seus filhos têm direito de permanência no
Brasil, independentemente de outros requisitos, com direito, também, de optarem pela
nacionalidade brasileira.
IV. A naturalização dá-se por portaria do ministro da Justiça, sendo o respectivo
certificado entregue ao interessado, em solenidade própria, pelo juiz federal da cidade
onde tenha domicílio, salvo inexistência de unidade da Justiça Federal.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Está correta apenas a assertiva IV.
Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas III e IV.
Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.
Estão corretas todas as assertivas.

98. Assinale a alternativa INCORRETA.
Levando em conta a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº
4.657/1942, com a redação da Lei nº 12.376/2010):
(a) A lei do país em que nasceu a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da
personalidade, do nome, da capacidade e dos direitos de família.
(b) Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos
impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração.
(c) O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou
consulares do país de ambos os nubentes.
(d) Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a
lei do primeiro domicílio conjugal.
(e) O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os
nubentes domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal.
99. Assinale a alternativa INCORRETA.
Levando em conta a Convenção de Nova York sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro
(20/06/1956):
(a) O Brasil aderiu, aprovou e promulgou a Convenção de Nova York sobre a Prestação
de Alimentos no Estrangeiro.
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(b) Se a Parte Contratante em cujo território deve ser executada Carta Rogatória julgar
que ela compromete sua soberania ou sua segurança, poderá negar a sua execução.
(c) A ação de alimentos transnacionais é da competência da Justiça Federal mesmo
quando não amparada pela Convenção de Nova York.
(d) No Brasil a “Instituição Intermediária” é, hoje, a Procuradoria-Geral da República.
(e) No Brasil, a “Autoridade Central” é, hoje, a Procuradoria-Geral da República.
100. Assinale a alternativa INCORRETA.
Levando em conta a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de
Crianças e Adolescentes (Haia, 25/10/1980):
(a) A autoridade judicial ou administrativa do Estado onde a criança se encontre pode
não ordenar o seu retorno se for verificado que a criança se opõe a ele e que ela
atingiu idade e grau de maturidade tais que seja apropriado levar em consideração as
suas opiniões sobre o assunto.
(b) Nenhuma caução ou depósito, qualquer que seja a sua denominação, poderá ser
imposta para garantir o pagamento de custos e despesas relativos aos processos
judiciais ou administrativos previstos na Convenção.
(c) Dois ou mais Estados Contratantes, com o objetivo de reduzir as restrições a que
poderia estar sujeito o retorno da criança, podem estabelecer entre si acordo para
derrogar as disposições da Convenção que possam implicar tais restrições.
(d) A aplicação da Convenção cessa quando a criança atingir a idade de 18 anos.
(e) No Brasil, a Autoridade Central para os fins da Convenção é, atualmente, a Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República.
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