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1. Serão registrados no registro civil de pessoas naturais, 
entre outros: 

I. As sentenças declaratórias de ausência. 
II. Os atos constitutivos e os estatutos dos partidos 

políticos. 
III. Os nascimentos, casamentos e óbitos. 
IV. As emancipações e as interdições. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II está incorreta. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
2. Haverá, no Registro de Imóveis, os seguintes livros:  

a) Livro nº 1 (Protocolo); Livro nº 2 (Registro Geral); 
Livro nº 3 (Registro Auxiliar); Livro nº 4 (Indicador 
Real); Livro nº 5 (Indicador Pessoal). 

b) Livro nº 1 (Protocolo); Livro nº 2 (Registro Geral); 
Livro nº 3 (Registro Auxiliar); Livro nº 4 (Indicador 
Pessoal); Livro nº 5 (Indicador Real). 

c) Livro nº 1 (Registro Geral); Livro nº 2 (Protocolo); 
Livro nº 3 (Registro Auxiliar); Livro nº 4 (Indicador 
Real); Livro nº 5 (Indicador Pessoal). 

d) Livro nº 1 (Protocolo); Livro nº 2 (Registro Geral); 
Livro nº 3 (Indicador Pessoal); Livro nº 4 (Indicador 
Real); Livro nº 5 (Registro Auxiliar). 

 
3. Estão sujeitos a registro, no registro de títulos e 

documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros, 
entre outros: 

I. Os documentos decorrentes de depósitos, ou de 
cauções feitos em garantia de cumprimento de 
obrigações contratuais, ainda que em separado dos 
respectivos instrumentos. 

II. Os atos administrativos expedidos para cumprimento 
de decisões judiciais, sem trânsito em julgado, pelas 
quais for determinada a entrega, pelas alfândegas e 
mesas de renda, de bens e mercadorias procedentes 
do exterior. 

III. As quitações, recibos e contratos de compra e venda 
de automóveis, bem como o penhor destes, qualquer 
que seja a forma que revistam. 

IV. Os contratos de locação de serviços não atribuídos a 
outras repartições. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva II está incorreta. 

 
4. No que se refere ao processo de registro, realizado no 

registro de imóveis, é correto afirmar, EXCETO: 

a) Poderão ser registrados, no mesmo dia, títulos pelos 
quais se constituam direitos reais, contraditórios 
sobre o mesmo imóvel. 

b) O título de natureza particular apresentado em uma 
só via será arquivado em cartório, fornecendo o 
oficial, a pedido, certidão do mesmo. 

c) O número de ordem determinará a prioridade do 
título, e esta a preferência dos direitos reais, ainda 
que apresentados pela mesma pessoa mais de um 
título simultaneamente.   

d) O registro será feito pela simples exibição do título, 
sem dependência de extratos. 

5. No tocante ao Registro de Pessoas Naturais podemos 
afirmar que: 

I. A testemunha para os assentos de registro deve 
satisfazer às condições exigidas pela lei civil, sendo 
admitido apenas parente, em qualquer grau, do 
registrado. 

II. A certidão relativa ao nascimento de filho legitimado 
por subsequente matrimônio deverá ser fornecida 
sem o teor da declaração ou averbação a esse 
respeito, como se fosse legítimo; na certidão de 
casamento também será omitida a referência àquele 
filho, salvo havendo em qualquer dos casos, 
determinação judicial, deferida em favor de quem 
demonstre legítimo interesse em obtê-la. 

III. Antes da assinatura dos assentos, serão estes lidos 
às partes e às testemunhas, do que se fará menção. 

IV. Se os declarantes, ou as testemunhas não puderem, 
por quaisquer circunstâncias assinar, far-se-á 
declaração no assento, assinando a rogo outra 
pessoa e tomando-se a impressão dactiloscópica da 
que não assinar, à margem do assento. 

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva I está incorreta. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
6. O ato realizado através escritura pública, onde declara o 

instituidor que determinado prédio se destina a domicílio 
de sua família e ficará isento de execução por dívida é 
denominado: 

a) Instituição do bem de família. 
b) Instituição de cláusula de inalienabilidade. 
c) Instituição de condição resolutiva. 
d) Instituição de condição suspensiva. 

 
7. No Registro de Títulos e Documentos será feita a 

transcrição: 

I. Do penhor comum sobre coisas móveis. 
II. Dos instrumentos particulares, para a prova das 

obrigações convencionais de qualquer valor. 
III. Do contrato de parceria agrícola ou pecuária. 
IV. Da caução de títulos de crédito pessoal e da dívida 

pública federal, estadual ou municipal, ou de Bolsa ao 
portador. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II está incorreta. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
8. Livro, presente no registro de imóveis, no qual será 

realizado o apontamento de todos os títulos 
apresentados diariamente para "matrícula, registro ou 
averbação". Esse livro determinará a quantidade e 
qualidade dos títulos, bem como a data de sua 
apresentação, o nome de apresentante e o número de 
ordem, que seguirá, indefinidamente, sem interrupção, 
nos livros da mesma espécie. A sentença acima refere-
se ao livro: 

a) Livro n. 1 - Indicador Real. 
b) Livro n. 1 – Auxiliar. 
c) Livro n. 1 – Protocolo. 
d) Livro n. 1 - Registro Geral. 
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9. O princípio que afirma que cada assento registral deve 
apoiar-se no anterior, formando um encadeamento 
histórico ininterrupto das titularidades jurídicas de cada 
imóvel, numa concatenação causal sucessiva na 
transmissão dos direitos imobiliários é intitulado de: 

a) Princípio da continuidade. 
b) Princípio da fé pública. 
c) Princípio da especialidade. 
d) Princípio da legalidade. 

 
10. Todo imóvel objeto de título apresentado em cartório 

para registro, deve estar matriculado no livro: 

a) Livro n. 4 de Indicador real. 
b) Livro n. 2 de Registro geral. 
c) Livro n. 1 de Registro geral. 
d) Livro n. 3 de Registro auxiliar. 

 
11. Segundo a lei 6.015/73, no que concerne ao capítulo de 

títulos, podemos afirmar que são admitidos a registro 
unicamente: 

I. Escritos particulares autorizado em lei, assinados 
pelas partes e testemunhas, com as firmas 
reconhecidas, exigindo-se o reconhecimento 
principalmente quando se tratar de atos praticados 
por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro de 
Habitação. 

II. Escrituras públicas, exceto as lavradas em 
consulados brasileiros. 

III. Atos autênticos de países estrangeiros, com força de 
instrumento público, legalizados e traduzidos 
competentemente no idioma nacional e registrados 
no cartório de registro de títulos e documentos. 

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

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva II está incorreta. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
12. Os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos 

serão inscritos no: 

a) Registro civil de pessoas naturais. 
b) Tabelionato de protesto. 
c) Registro civil de pessoas jurídicas. 
d) Registro de títulos e documentos. 

 
13. Haverá em cada cartório de registro de pessoas naturais 

os seguintes livros, todos com trezentas (300) folhas 
cada um: 

a) Livro A (registro de nascimento); Livro B (registro de 
proclama); Livro C (registro de casamento); Livro D 
(registro de óbitos). 

b) Livro A (registro de nascimento); Livro B (registro de 
óbitos); Livro C (registro de casamento); Livro D 
(registro de proclama). 

c) Livro A (registro de nascimento); Livro B (registro de 
casamento); Livro C (registro de óbitos); Livro D 
(registro de proclama). 

d) Livro A (registro de nascimento); Livro B (registro de 
casamento); Livro C (registro de proclama); Livro D 
(registro de óbitos). 
 

14. O pagamento do título ou do documento de dívida 
apresentado para protesto será feito diretamente no 
Tabelionato competente, no valor igual ao declarado 
pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais 
despesas. No tocante a este pagamento é correto 
afirmar: 

I. No ato do pagamento, o Tabelionato de Protesto dará 
a respectiva quitação, e o valor devido será colocado 
à disposição do apresentante no terceiro dia útil 
subsequente ao do recebimento. 

II. Quando do pagamento no Tabelionato ainda 
subsistirem parcelas vincendas, será dada quitação 
da parcela paga em apartado, devolvendo-se o 
original ao apresentante. 

III. Não poderá ser recusado pagamento oferecido 
dentro do prazo legal, desde que feito no Tabelionato 
de Protesto competente e no horário de 
funcionamento dos serviços. 

IV. Quando for adotado sistema de recebimento do 
pagamento por meio de cheque, ainda que de 
emissão de estabelecimento bancário, a quitação 
dada pelo Tabelionato fica condicionada à efetiva 
liquidação. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está incorreta. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

 
15. No que se refere ao registro de nascimento, é correto 

afirmar, EXCETO:  

a) A naturalidade poderá ser do Município em que 
ocorreu o nascimento ou do Município de residência 
da mãe do registrando na data do nascimento, desde 
que localizado em território nacional, e a opção 
caberá ao declarante no ato de registro do 
nascimento.  

b) O nome do pai constante da declaração de nascido 
vivo constitui prova ou presunção da paternidade. 

c) O interessado, no primeiro ano após ter atingido a 
maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por 
procurador bastante, alterar o nome, desde que não 
prejudique os apelidos de família, averbando-se a 
alteração que será publicada pela imprensa. 

d) No caso de gêmeos, será declarada no assento 
especial de cada um a ordem de nascimento. Os 
gêmeos que tiverem o prenome igual deverão ser 
inscritos com duplo prenome ou nome completo 
diverso, de modo que possam distinguir-se.   

 
16. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os 

atos do registro serão praticados: 

I. A requerimento do Ministério Público, quando a lei 
autorizar. 

II. A requerimento verbal ou escrito dos interessados. 
III. Por ordem judicial. 
IV. A requerimento da Ordem dos Advogados, quando a 

lei autorizar. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
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17. O registro lavrado fora das horas regulamentares ou em 
dias em que não houver expediente será considerado: 

a) Nulo. 
b) Anulável. 
c) Validado. 
d) Ratificado. 

 
18. De acordo com Lei 6.015/73, que dispõe sobre os 

registros públicos é correto afirmar, EXCETO: 

a) A certidão de nascimento mencionará sempre à data 
em que foi lavrado o assento. 

b) É facultado o fornecimento de certidão de inteiro teor, 
mediante reprodução por sistema autorizado em lei. 

c) Sempre que houver qualquer alteração posterior ao 
ato cuja certidão é pedida, deve o oficial mencioná-la, 
obrigatoriamente, não obstante as especificações do 
pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal. 

d) Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro, 
desde que informe ao oficial ou ao funcionário o 
motivo ou interesse do pedido. 
 

19. No que se refere a conservação dos livros e documentos 
arquivados em cartório podemos afirmar que: 

I. Os papéis referentes ao serviço do registro serão 
arquivados em cartório mediante a utilização de 
processos racionais que facilitem as buscas, 
facultada a utilização de microfilmagem e de outros 
meios de reprodução autorizados em lei. 

II. Quando a lei criar novo cartório, e enquanto este não 
for instalado, os registros continuarão a ser feitos no 
cartório que sofreu o desmembramento, não sendo 
necessário repeti-los no novo ofício. 

III. Os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório 
ali permanecerão por tempo determinado. 

IV. Os livros de registro não sairão do respectivo cartório, 
salvo por autorização judicial, ou ocorrendo força 
maior. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
20. No que diz respeito ao registro de imóveis é correto 

afirmar, EXCETO: 

a) Na designação genérica de registro, consideram-se 
englobadas a inscrição e a transcrição a que se 
referem as leis civis.  

b) Os atos relativos a vias férreas serão registrados na 
circunscrição imobiliária onde se situe o imóvel. 

c) Os registros relativos a imóveis situados em 
comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão 
feitos em todas elas, devendo os Registros de 
Imóveis fazer constar dos registros tal ocorrência.  

d) O desmembramento territorial posterior ao registro 
exige sua repetição no novo cartório.   

 
21. A transcrição de contratos de parcerias agrícola ou 

pecuária será realizada no: 

a) Registro de Imóveis. 
b) Registro de Títulos e Documentos. 
c) Tabelionato de notas. 
d) Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

 

22. Todo nascimento que ocorrer no território nacional 
deverá ser dado a registro no cartório do lugar em que 
tiver ocorrido o parto, dentro de ____ dias, ampliando-se 
até ____ meses para os lugares distantes mais de trinta 
quilômetros da sede do cartório. Assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas em branco. 

a) 45 dias; 6 meses. 
b) 30 dias; 3 meses. 
c) 10 dias; 2 meses. 
d) 15 dias; 3 meses. 

 
23. No livro de nascimento, serão averbados: 

I. As sentenças que declararem legítima a filiação. 
II. As sentenças que julgarem ilegítimos os filhos 

concebidos na constância do casamento; assim 
como, o reconhecimento judicial ou voluntário dos 
filhos ilegítimos. 

III. As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. 
IV. A perda de nacionalidade brasileira, quando 

comunicada pelo Ministério da Justiça. 

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

 
24. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos 

o registro: 

I. Das rendas constituídas sobre imóveis ou a eles 
vinculadas por disposição de última vontade.  

II. Da instituição de bem de família.  
III. Das servidões em geral. 
IV. Dos instrumentos particulares, para a prova das 

obrigações convencionais de qualquer valor. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
25. Serão registrados no livro nº 3 (registro auxiliar), junto ao 

registro de imóveis: 

I. As convenções antenupciais. 
II. O penhor comum sobre coisas móveis.  
III. As cédulas de crédito rural e de crédito industrial, sem 

prejuízo do registro da hipoteca cedular. 
IV. As convenções de condomínio. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
26. Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: 

a) Intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes 
devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, 
autorizando a redação ou redigindo os instrumentos 
adequados, conservando os originais e expedindo 
cópias fidedignas de seu conteúdo. 

b) Autenticar fatos. 
c) Lavrar atas notariais. 
d) Formalizar juridicamente a vontade das partes. 
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27. A delegação para o exercício da atividade notarial e de 
registro depende dos seguintes requisitos: 

I. Diploma de bacharel em direito; habilitação em 
concurso público de provas e títulos. 

II. Nacionalidade brasileira; capacidade civil. 
III. Quitação com as obrigações eleitorais e militares. 
IV. Verificação de conduta condigna para o exercício da 

profissão. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II está incorreta. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
28. Segundo a Lei 8.935/94, que dispõe sobre serviços 

notariais e de registro, os notários e os oficiais de registro 
estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, 
assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas, 
EXCETO: 

a) Repreensão; multa. 
b) Prisão. 
c) Suspensão por noventa dias, prorrogável por mais 

trinta. 
d) Perda da delegação. 

 
29. Os concursos para ingresso na atividade notarial e de 

registro serão realizados pelo Poder Judiciário, com a 
participação, em todas as suas fases dos seguintes 
representantes, EXCETO: 

a) Ordem dos Advogados do Brasil. 
b) Presidente do Tribunal de Justiça. 
c) 1 (um) notário e de 1 (um) registrador. 
d) Ministério Público. 

 
30. Ao concurso público poderão concorrer candidatos não 

bacharéis em direito que tenham completado, até a data 
da primeira publicação do edital do concurso de provas 
e títulos, quantos anos de exercício em serviço notarial 
ou de registro? 

a) 25 (vinte e cinco) anos. 
b) 15 (quinze) anos. 
c) 20 (vinte) anos. 
d) 10 (dez) anos. 

 
31. A respeito da responsabilidade civil e criminal atribuída a 

notários e oficiais de registro podemos afirmar: 

I. A responsabilidade criminal será individualizada, 
aplicando-se, no que couber, a legislação relativa aos 
crimes contra a administração pública. 

II. Prescreve em cinco anos a pretensão de reparação 
civil, contado o prazo da data de lavratura do ato 
registral ou notarial. 

III. A responsabilidade civil depende diretamente da 
criminal. 

IV. Os notários e oficiais de registro são civilmente 
responsáveis por todos os prejuízos que causarem a 
terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos 
substitutos que designarem ou escreventes que 
autorizarem, assegurado o direito de regresso. 

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva III está incorreta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

32. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o 
desempenho de suas funções, contratar escreventes, 
dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como 
empregados. A respeito destes prepostos é correto 
afirmar: 

I. Dentre os substitutos, um deles será designado pelo 
notário ou oficial de registro para responder pelo 
respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos 
do titular. 

II. Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos 
substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem 
necessários, a critério de cada notário ou oficial de 
registro. 

III. Os escreventes poderão praticar quaisquer atos, 
independente de autorização do notário ou o oficial 
de registro. 

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

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está incorreta. 

 
33. São deveres dos notários e dos oficiais de registro, 

EXCETO: 

a) Afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao 
público, as tabelas de emolumentos em vigor. 

b) Manter em ordem os livros, papéis e documentos de 
sua serventia, guardando-os em locais seguros. 

c) Organizar associações ou sindicatos de classe e 
deles participar. 

d) Encaminhar ao juízo competente as dúvidas 
levantadas pelos interessados, obedecida à 
sistemática processual fixada pela legislação 
respectiva. 

 
34. Segundo a lei nº 8.935/94, são consideradas infrações 

disciplinares as seguintes condutas praticadas por 
notários e os oficiais de registro: 

I. A violação do sigilo profissional. 
II. A inobservância das prescrições legais ou 

normativas. 
III. A cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, 

ainda que sob a alegação de urgência. 
IV. A conduta atentatória às instituições notariais e de 

registro. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está incorreta. 

 
35. As juntas comerciais poderão ter uma assessoria 

técnica, com a competência de preparar e relatar os 
documentos a serem submetidos à sua deliberação, 
cujos membros deverão ser: 

a) Economistas, contadores, administradores ou 
bacharéis em direito. 

b) Economistas, contadores, bacharéis em direito ou 
bacharéis em ciências sociais. 

c) Administradores, economistas, bacharéis em direito 
ou bacharéis em ciências políticas. 

d) Economistas, contadores, administradores ou 
bacharéis em ciências políticas. 
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36. Conforme dispõe a Lei 8.935/94 (Lei dos cartórios), em 
seu artigo 1º, os serviços notariais e de registro são os 
de organização técnica e administrativa destinados a 
garantir, EXCETO: 

a) Segurança e eficácia dos atos jurídicos. 
b) Publicidade. 
c) Autenticidade. 
d) Impessoalidade. 

 
37. Ao concurso de remoção para outra serventia, somente 

serão admitidos titulares que exerçam a atividade por 
mais de: 

a) 3 (três) anos. 
b) 10 (dez) anos. 
c) 5 (cinco) anos. 
d) 2 (dois) anos. 

 
38. No que concerne às infrações disciplinares e 

penalidades a que se sujeitam os notários e os oficiais 
de registro, é correto afirmar: 

I. Quando, para a apuração de faltas imputadas a 
notários ou a oficiais de registro, for necessário o 
afastamento do titular do serviço, poderá ele ser 
suspenso, preventivamente, pelo prazo de trinta dias, 
prorrogável por mais trinta. 

II. Quando o caso configurar a perda da delegação, o 
juízo competente suspenderá o notário ou oficial de 
registro, até a decisão final, e designará interventor. 

III. Durante o período de afastamento, o titular perceberá 
dois terços da renda líquida da serventia; o outro um 
terço, será depositado em conta bancária especial, 
com correção monetária. 

IV. As penas serão impostas pelo juízo competente, 
independentemente da ordem de gradação, 
conforme a gravidade do fato. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está incorreta. 

 
39. Segundo dispõe a Lei nº 8.934, que concerne a juntas 

comerciais é correto afirmar, EXCETO: 

a) A Junta Comercial do Distrito Federal é subordinada 
administrativa e tecnicamente ao governo da unidade 
federativa de sua jurisdição. 

b) Haverá uma junta comercial em cada unidade 
federativa, com sede na capital e jurisdição na área 
da circunscrição territorial respectiva. 

c) As juntas comerciais poderão desconcentrar os seus 
serviços, mediante convênios com órgãos públicos e 
entidades privadas sem fins lucrativos, preservada a 
competência das atuais delegacias. 

d) As juntas comerciais subordinam-se 
administrativamente ao governo da unidade 
federativa de sua jurisdição e, tecnicamente, ao 
Departamento Nacional de Registro do Comércio. 

 
40. O ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência 

e o descumprimento de obrigação originada em títulos e 
outros documentos de dívida é definido por lei como: 

a) Autenticação. 
b) Insolvência. 
c) Protesto. 
d) Endosso. 

41. Às Juntas Comerciais incumbe, entre outros: 
I. Estabelecer e consolidar, com exclusividade, as 

normas e diretrizes gerais do Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins. 

II. Estabelecer normas procedimentais de arquivamento 
de atos de firmas mercantis individuais e sociedades 
mercantis de qualquer natureza. 

III. Elaborar a tabela de preços de seus serviços, 
observadas as normas legais pertinentes. 

IV. Processar a habilitação e a nomeação dos tradutores 
públicos e intérpretes comerciais. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II está incorreta. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

 
42. Os serviços do Registro Público de Empresas Mercantis 

e Atividades Afins serão exercidos, em todo o território 
nacional, de maneira uniforme, harmônica e 
interdependente, pelo Sistema Nacional de Registro de 
Empresas Mercantis (Sinrem), composto pelos 
seguintes órgãos: 
I. Juntas comerciais. 
II. Tabelionatos. 
III. Departamento Nacional de Registro do Comércio. 
IV. Serventias. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está incorreta. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
43. A Lei nº 9.492, que regulamenta os serviços 

concernentes ao protesto de títulos e outros documentos 
de dívida, dispõe que: 
I. Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado 

no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, 
devendo do referido cheque constar a prova de 
apresentação ao Banco sacado, salvo se o protesto 
tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o 
estabelecimento de crédito. 

II. O atendimento ao público será, no mínimo, de oito 
horas diárias.   

III. Ao apresentante será entregue recibo com as 
características essenciais do título ou documento de 
dívida, sendo de sua responsabilidade os dados 
fornecidos. 

IV. Todos os documentos apresentados ou distribuídos 
no horário regulamentar serão protocolizados dentro 
de vinte e quatro horas, obedecendo à ordem 
cronológica de entrega.  

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva II está incorreta. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
44. O protesto será registrado dentro de _____ dias úteis 

contados da protocolização do título ou documento de 
dívida. 
a) 7 (sete). 
b) 3 (três). 
c) 5 (cinco). 
d) 2 (dois). 
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45. Por força de lei os notários ou tabeliões, assim como os 
oficiais de registro ou registradores possuem o poder de 
conferir a expressão da verdade, afirmando a certeza e 
a veracidade dos assentamentos que pratica e das 
certidões que expede. A esse princípio do direito registral 
é dado o nome de: 

a) Princípio da especialidade. 
b) Princípio da especialidade. 
c) Princípio da legalidade. 
d) Princípio da fé pública. 

 
46. Conforme preconiza a Lei de Introdução às normas do 

Direito Brasileiro, é correto afirmar: 

I. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que 
não a conhece. 

II. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em 
todo o país noventa dias depois de oficialmente 
publicada. 

III. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a 
que ela se dirige e às exigências do bem comum. 

IV. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se 
lei nova. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva II está incorreta. 

 
47. É obrigatório o regime da separação de bens no 

casamento: 

I. De todos os que dependerem, para casar, de 
suprimento judicial. 

II. Da pessoa maior de 70 (setenta) anos. 
III. Das pessoas que o contraírem com inobservância 

das causas suspensivas da celebração do 
casamento. 

IV. De pessoas maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos, em que os pais não autorizem o 
casamento.  

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão incorretas. 
d) Apenas a assertiva IV está correta. 
 

48. Conforme preconiza o Código Civil Brasileiro, no que se 
refere a Obrigações Solidárias, é correto afirmar: 

I. Há solidariedade, quando na mesma obrigação 
concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, 
cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. 

II. Importará renúncia da solidariedade à propositura de 
ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. 

III. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir 
do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. 

IV. O credor não pode renunciar à solidariedade em favor 
de um, de alguns ou de todos os devedores. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II e IV estão incorretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas a assertiva IV está correta. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
 

49. Segundo a Lei de Introdução às normas do Direito 
Brasileiro será executada no Brasil a sentença proferida 
no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos, 
EXCETO: 

a) Haver sido proferida por juiz competente e terem sido 
as partes citadas ou haver-se legalmente verificado à 
revelia. 

b) Ter passado em julgado e estar revestida das 
formalidades necessárias para a execução no lugar 
em que foi proferida. 

c) Estar traduzida por intérprete autorizado. 
d) Ter sido homologada pelo Superior Tribunal de 

Justiça. 
 
50. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer 

ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso 
este não a cumpra. Em relação a esta matéria é correto 
afirmar: 

a) Não se pode estipular a fiança sem consentimento do 
devedor ou contra a sua vontade. 

b) Não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os 
acessórios da dívida principal, excluindo-se apenas 
as despesas judiciais, desde a citação do fiador. 

c) Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, não 
poderá o credor exigir que seja substituído. 

d) A fiança dar-se-á por escrito, e não admite 
interpretação extensiva. 
 

51. Segundo a legislação Civilista Brasileira, no que 
corresponde ao instituto da Sucessão Testamentária 
podemos afirmar, EXCETO: 

a) Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da 
totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para 
depois de sua morte. 

b) Extingue-se em cinco anos o direito de impugnar a 
validade do testamento, contado o prazo da data do 
seu registro. 

c) A legítima dos herdeiros necessários poderá ser 
incluída no testamento. 

d) O testamento é ato personalíssimo, podendo ser 
mudado a qualquer tempo. 
 

52. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios 
de quantidade do produto sempre que, respeitadas as 
variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo 
líquido for inferior às indicações constantes do 
recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem 
publicitária, podendo o consumidor exigir, 
alternativamente e à sua escolha: 

I. O abatimento proporcional do preço. 
II. Complementação do peso ou medida.         
III. A substituição do produto por outro da mesma 

espécie, marca ou modelo, sem os aludidos   vícios. 
IV. A restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos. 

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva IV está correta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão incorretas. 
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53. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham 
sido aprovadas pela autoridade competente ou 
estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de 
produtos ou serviços, sem que o consumidor possa 
discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. No 
que se refere a este instituto de direito podemos afirmar: 

I. As cláusulas que implicarem limitação de direito do 
consumidor deverão ser redigidas com destaque, 
permitindo sua imediata e fácil compreensão. 

II. Nos contratos de adesão não se admite cláusula 
resolutória. 

III. A inserção de cláusula no formulário desfigura a 
natureza de adesão do contrato. 

IV. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em 
termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, 
cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 
doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo 
consumidor.  

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão incorretas. 

 
54. Quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credoras 

e devedoras uma da outra, as duas obrigações 
extinguem-se, até onde se igualarem. A este instituto do 
direito Civil damos o nome de: 

a) Imputação do Pagamento. 
b) Novação. 
c) Dação em Pagamento. 
d) Compensação. 

 
55. O complexo de bens organizado, para exercício da 

empresa, por empresário, ou por sociedade empresária 
é chamado de: 

a) Estabelecimento. 
b) Estoque. 
c) Empresário. 
d) Empresa. 

 
56. Segundo o Código Civil Brasileiro é correto afirmar 

quanto aos direitos e obrigações dos sócios de 
sociedades simples: 

I. O sócio não pode ser substituído no exercício das 
suas funções, sem o consentimento dos demais 
sócios, expresso em modificação do contrato social. 

II. A cessão total ou parcial de quota, sem a 
correspondente modificação do contrato social com o 
consentimento dos demais sócios, não terá eficácia 
quanto a estes e à sociedade. 

III. As obrigações dos sócios começam imediatamente 
com o contrato, se este não fixar outra data, e 
terminam quando, liquidada a sociedade, se 
extinguirem as responsabilidades sociais. 

IV. Até três anos depois de averbada a modificação do 
contrato, responde o cedente solidariamente com o 
cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas 
obrigações que tinha como sócio. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II e IV estão incorretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva IV está incorreta. 

57. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, 
ou de remoção por força alheia, sem alteração da 
substância ou da destinação econômico-social. São 
exemplos de bem móveis, EXCETO: 

a) Os direitos pessoais de caráter patrimonial e 
respectivas ações. 

b) O direito à sucessão aberta. 
c) As energias que tenham valor econômico. 
d) Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações 

correspondentes. 
 
58. Conforme preconiza a Lei n° 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) no que diz respeito ao 
instituto da adoção, é correto afirmar: 

a) Podem adotar os maiores de 21 (vinte e um) anos, 
desde que casados ou vivam em união estável. 

b) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, 
desde que casados ou vivam em união estável. 

c) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, 
independentemente do estado civil. 

d) Podem adotar os maiores de 21 (vinte e um) anos, 
independentemente do estado civil. 

 
59. Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem 

urbano, possuir como sua, por (___) anos ininterruptos, 
sem oposição, área rural contínua, não excedente de 25 
(vinte e cinco) hectares, e a houver tornado produtiva 
com seu trabalho e nela tiver sua morada, adquirir-lhe-á 
o domínio, independentemente de justo título e boa-fé, 
podendo requerer ao juiz que assim o declare por 
sentença, a qual servirá de título para transcrição no 
Registro de Imóveis. 

a) 5 (cinco) anos. 
b) 10 (dez) anos. 
c) 25 (vinte e cinco) anos. 
d) 15 (quinze) anos. 

 
60. A Lei no 11.101, disciplina a recuperação judicial, a 

recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária. Estão fora do alcance da referida 
Lei as seguintes instituições: 

I. Empresa pública e sociedade de economia mista. 
II. Instituição financeira pública ou privada, cooperativa 

de crédito, consórcio. 
III. Entidade de previdência complementar, sociedade 

operadora de plano de assistência à saúde, 
sociedade seguradora. 

IV. Sociedade de capitalização e outras entidades 
legalmente equiparadas. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II e IV estão incorretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
61. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o 

terceiro juridicamente interessado em que a sentença 
seja favorável a uma delas poderá intervir no processo 
para assisti-la. A este instituto do direito civil damos o 
nome de: 

a) Denunciação da lide. 
b) Chamamento ao processo. 
c) Amicus Curiae. 
d) Assistência. 
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62. De acordo com os preceitos do direito civilista 
relacionados aos títulos de créditos é correto afirmar, 
EXCETO: 

a) É à vista o título de crédito que não contenha 
indicação de vencimento. 

b) Deve o título de crédito conter a data da emissão, a 
indicação precisa dos direitos que confere, e a 
assinatura do emitente. 

c) A transferência do título de crédito implica a de todos 
os direitos que lhe são inerentes. 

d) O pagamento de título de crédito, que contenha 
obrigação de pagar soma determinada, não pode ser 
garantido por aval. 

 
63. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em 

segredo de justiça os processos: 

I. Em que constem dados protegidos pelo direito 
constitucional à intimidade. 

II. Que versem sobre casamento, separação de corpos, 
divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos 
e guarda de crianças e adolescentes e Usucapião. 

III. Em que o exija o interesse público ou social. 
IV. Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre 

cumprimento de carta arbitral, desde que a 
confidencialidade estipulada na arbitragem seja 
comprovada perante o juízo. 

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão incorretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
64. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e 

julgar as ações em que: 

I. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver 
domiciliado no Brasil. 

II. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no 
Brasil. 

III. De alimentos, quando o credor tiver domicílio ou 
residência no Brasil. 

IV. Decorrentes de relações de consumo, quando o 
consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão incorretas. 
c) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
65. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia 

ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento 
do credor ou do devedor. Acerca da liquidação de 
sentença é correto afirmar: 

I. A liquidação de sentença se dará por arbitramento, 
quando determinado pela sentença, convencionado 
pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 
liquidação. 

II. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra 
ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente 
a execução daquela e, em autos apartados, a 
liquidação desta. 

III. Na liquidação é permitido rediscutir a lide ou modificar 
a sentença que a julgou. 

IV. É vetado promover a liquidação na pendência de 
recurso. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão incorretas. 

 
66. Consoante as diretrizes do Código de Processo Civil – 

CPC/15, são cabíveis os seguintes recursos, entre 
outros, EXCETO: 

a) Agravo de instrumento. 
b) Agravo em recurso especial ou extraordinário. 
c) Agravo interno. 
d) Agravo retido. 

 
67. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o 
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 
requerimento e corrigir erro material. De acordo com as 
novas diretrizes do Código de Processo Civil vigente os 
embargos de declaração serão opostos em: 

a) 15 (quinze) dias. 
b) 8 (oito) dias. 
c) 5 (cinco) dias. 
d) 10 (dez) dias. 

 
68. Relativamente ao título das nulidades, disposto no 

Código de Processo Civil – CPC/15, podemos afirmar 
que: 

I. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena 
de nulidade, a decretação desta pode ser requerida 
pela parte que lhe deu causa. 

II. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira 
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, 
sob pena de preclusão. 

III. É anulável o processo quando o membro do 
Ministério Público não for intimado a acompanhar o 
feito em que deva intervir. 

IV. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos 
são atingidos e ordenará as providências necessárias 
a fim de que sejam repetidos ou retificados. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
c) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
69. São títulos executivos extrajudiciais: 

I. A escritura pública ou outro documento público 
assinado pelo devedor. 

II. O contrato de seguro de vida em caso de morte. 
III. O crédito decorrente de foro e laudêmio. 
IV. A certidão expedida por serventia notarial ou de 

registro relativa a valores de emolumentos e demais 
despesas devidas pelos atos por ela praticados, 
fixados nas tabelas estabelecidas em lei. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
b) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
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70. Os atos processuais serão realizados em dias úteis: 

a) Das 8 (oito) às 20 (vinte) horas. 
b) Das 7 (sete) às 19 (dezenove) horas. 
c) Das 6 (seis) às 18 (dezoito) horas. 
d) Das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. 

 
71. De acordo com a Carta Magna Brasileira, o Supremo 

Tribunal Federal compõe-se de quantos Ministros? 

a) 11 (onze). 
b) 9 (nove). 
c) 13 (treze). 
d) 7 (sete). 

 
72. A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 
e tem como fundamentos, EXCETO: 

a) A dignidade da pessoa humana. 
b) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
c) A soberania e a cidadania. 
d) O monismo político. 

 
73. São brasileiros natos: 

I. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de 
mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham a residir 
na República Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, 
pela nacionalidade brasileira. 

II. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade 
brasileira, exigidas aos originários de países de 
língua portuguesa apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral. 

III. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda 
que de pais estrangeiros, desde que estes não 
estejam a serviço de seu país. 

IV. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva II está incorreta. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
74. São denominados patrimônio nacional, segundo a 

Constituição Federal os seguintes ecossistemas, 
EXCETO: 

a) Floresta Amazônica brasileira. 
b) Caatinga. 
c) Mata Atlântica. 
d) Pantanal Mato-Grossense. 

 
75. A fim de preservar ou prontamente restabelecer, em 

locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz 
social ameaçadas por grave e iminente instabilidade 
institucional ou atingidas por calamidades de grandes 
proporções na natureza o presidente da República pode 
decretar o chamado: 

a) Estado de necessidade. 
b) Estado de exceção. 
c) Estado de defesa. 
d) Estado de sítio. 

 

76. Atos administrativos eivados de vício de legalidade dever 
ser ___________ pela própria administração.  

a) Anulados. 
b) Retificados. 
c) Revogados. 
d) Convalidados. 

 
77. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da 
União, criado por lei para a exploração de atividade 
econômica que o governo seja levado a exercer por força 
de contingência ou de conveniência administrativa 
podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas 
em direito é denominada de: 

a) Fundação pública. 
b) Sociedade de economia mista. 
c) Empresa pública. 
d) Autarquia. 

 
78. O servidor habilitado em concurso público e empossado 

em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no 
serviço público ao completar: 

a) 2 (dois) anos de efetivo exercício. 
b) 1 (um) ano de efetivo exercício. 
c) 5 (cinco) anos de efetivo exercício. 
d) 3 (três) anos de efetivo exercício. 

 
79. Em conformidade com a Lei 8.6666 que institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública, é 
correto afirmar: 

I. Obra - toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação, realizada por execução 
direta ou indireta. 

II. O contratado é responsável pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

III. Concurso, leilão e concorrência são alguns exemplos 
de modalidade de licitação. 

IV. A Administração Pública responde subsidiariamente 
com o contratado pelos encargos previdenciários 
resultantes da execução do contrato. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II está incorreta. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
80. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses 

previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades 
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: 

a) Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 
multa. 

b) Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 
multa. 

c) Pena - reclusão, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 
d) Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 
81. O tributo, de competência dos Estados, que incide sobre 

a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles 
relativos é denominado de: 

a) ITBI. 
b) IPI. 
c) IPVA. 
d) IPTU. 
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82. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

I. A concessão de medida liminar em mandado de 
segurança. 

II. A transação. 
III. O pagamento. 
IV. A prescrição e a decadência. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas a assertiva I está correta. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão incorretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
83. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 
São consideradas espécies de tributos, EXCETO: 

a) Contribuições de melhoria. 
b) Tarifa. 
c) Taxas. 
d) Impostos. 

 
84. O tributo instituído para fazer face ao custo de obras 

públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo 
como limite total a despesa realizada e como limite 
individual o acréscimo de valor que da obra resultar para 
cada imóvel beneficiado é intitulado de: 

a) Taxa. 
b) Contribuição de Melhoria. 
c) Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 
d) Imposto extraordinário. 

 
85. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre: 

a) Produtos industrializados. 
b) Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas 

a títulos ou valores mobiliários. 
c) Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer 

bens ou direitos. 
d) Propriedade predial e territorial urbana. 

 
86. Segundo o Código Penal Brasileiro, no que se refere as 

de medidas de segurança, é correto afirmar: 

I. Internação em hospital de custódia e tratamento 
psiquiátrico são consideradas medidas de segurança. 

II. A desinternação, ou a liberação, será sempre 
condicional devendo ser restabelecida a situação 
anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, 
pratica fato indicativo de persistência de sua 
periculosidade. 

III. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de 
segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. 

IV. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua 
internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for 
punível com detenção, deverá o juiz submetê-lo a 
tratamento ambulatorial. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva IV está incorreta. 

 
 

87. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que 
tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 
proveito próprio ou alheio é considerado, segundo o 
Código Penal vigente crime de: 

a) Prevaricação. 
b) Peculato. 
c) Concussão. 
d) Corrupção ativa. 

 
88. Conforme dispõe a Lei nº 9.279 (regula direitos e 

obrigações relativos à propriedade industrial), a proteção 
dos direitos relativos à propriedade industrial, 
considerado o seu interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: 

I. Repressão às falsas indicações geográficas, assim 
como, repressão à concorrência. 

II. Concessão de registro de marca. 
III. Concessão de registro de desenho indústria. 
IV. Concessão de patentes de invenção e de modelo de 

utilidade. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão incorretas. 
c) Apenas a assertiva III está incorreta. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
89. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 

domiciliar nos seguintes casos, EXCETO: 

a) Quando o agente for imprescindível aos cuidados 
especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade 
ou com deficiência. 

b) Quando o agente for maior de 70 (setenta) anos. 
c) Quando o agente for mulher com filho de até 12 

(doze) anos de idade incompletos. 
d) Quando o agente for gestante.  

 
90. Está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e 

capacidade, segundo a Lei de execução penal, o 
condenado à: 

a) Pena alternativa de liberdade. 
b) Pena de multa.  
c) Pena restritiva de direitos. 
d) Pena privativa de liberdade. 

 
91. O horário diário de atendimento dos cartórios 

extrajudiciais do Estado do Amazonas, excetuados os 
tabelionatos de protestos de letras será: 

a) Das 9:00 às 15:00 horas. 
b) Das 8:00 às 17:00 horas. 
c) Das 8:00 às 18:00 horas. 
d) Das 9:00 às 17:00 horas. 

 
92. A lavratura da escritura pública de declaração de 

convivência de união homoafetiva entre pessoas 
plenamente capazes, independente da identidade ou 
oposição de sexo será realizada: 

a) No tabelionato de notas. 
b) No tabelionato de protesto. 
c) No registro de títulos e documentos. 
d) No registro civil de pessoas naturais. 
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93. Constituem receitas do Fundo Especial da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM: 

I. Auxílios, subvenções, doações e contribuições de 
entidades públicas ou privadas, pessoas físicas, 
nacionais ou estrangeiras, destinadas a atender as 
finalidades previstas na própria lei. 

II. Dotações orçamentárias próprias; recursos 
provenientes da transferência de outros fundos; 5% 
(cinco) oriundo das receitas incidentes sobre 
recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais. 

III. Recursos provenientes do produto da alienação de 
equipamentos, veículos, outros materiais 
permanentes ou material inservível ou dispensável; 
eventuais recursos que lhe forem expressamente 
atribuídos. 

IV. Recursos provenientes de aluguéis ou permissões de 
uso de espaços livres para terceiros onde funcionem 
os órgãos da Defensoria Pública. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
c) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
94. Segundo a Lei ordinária n. 4.503/2017, que cria o Fundo 

de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Amazonas, os Cartórios de Registro Civil de 
Pessoas Naturais do Estado do Amazonas realizarão, 
gratuitamente, na forma da legislação federal, os atos de 
registro civil: 

a) De casamento e de óbito e a primeira certidão 
respectiva. 

b) De nascimento e de óbito e a primeira certidão 
respectiva. 

c) De nascimento e de casamento e a primeira certidão 
respectiva. 

d) De nascimento, de casamento e de óbito e a primeira 
certidão respectiva. 

 
95. Sob pena de responsabilidade e infração disciplinar, é 

vedada a exigência ou a cobrança de emolumentos não 
previstos na Lei ordinária 2751/02 pelos Notários, 
Registradores, agentes públicos aos mesmos 
equiparados, ou, em valores superiores aos legalmente 
fixados, sendo-lhes, ainda, vedado: 

I. Repassar aos usuários as despesas decorrentes de 
seus serviços, a qualquer título ou pretexto. 

II. Cobrar emolumentos em percentual sobre o valor do 
negócio jurídico objeto de serviços notariais e de 
registro. 

III. Cobrar das partes interessadas quaisquer quantias 
referentes a gestões e diligências necessárias ou 
convenientes ao preparo dos atos. 

IV. Cobrar emolumentos em razão da necessidade de 
renovação ou retificação do ato praticado por eles 
com erro. 

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
 
 

96. O segundo maior poluidor do planeta, os EUA, 
abandonaram em junho de 2017, o acordo climático que 
estabelece metas de redução das emissões de gases do 
efeito estufa. O texto acima se refere a que acordo 
climático. 

a) Acordo climático de Paris. 
b) Acordo climático de Berlin. 
c) Protocolo de Kyoto. 
d) Declaração de Copenhague.  

 
97. Os primeiros dias de 2016 foram tumultuados para 

Joaquim Guzmán Loera, conhecido como El Chapo. 
Após diversas fugas da prisão, o traficante mais 
procurado do século XXI e líder do cartel de Sinaloa 
foi preso pela terceira vez em 8 de janeiro, na cidade de: 

a) Puerto Nariño na Colômbia. 
b) Los Mochis, no México. 
c) Los Angeles, nos EUA. 
d) Belford Roxo, no Brasil. 

  
98. Barack Obama, enquanto presidente dos Estados 

Unidos, viajou para Cuba, consolidando um novo 
momento na relação diplomática entre os países. Já 
havia decorrido 88 anos que um líder americano não 
pisava na ilha, devido aos embargos econômicos e 
diplomáticos estabelecidos após a revolução comunista 
de 1959. A visita de Obama a Cuba ocorreu: 

a) No primeiro semestre o ano de 2017. 
b) No segundo semestre do ano 2015. 
c) No primeiro semestre o ano de 2016. 
d) No primeiro semestre do ano 2015. 

 
99. O fluxo migratório recente de venezuelanos ao Brasil em 

busca de refúgio ou de oportunidades de sobrevivência 
vem gerando tensão na recepção e acolhimento em 
cidades do estado fronteiriço de Roraima e leva seus 
gestores a cobrar medidas do Governo Federal, entre as 
quais a redistribuição geográfica desses migrantes para 
outras partes do país. Os venezuelanos acabaram 
trazendo ao nosso território nacional uma doença que 
havia sido erradicada no Brasil em 2001. A doença em 
questão é: 

a) A Malária. 
b) A Febre Amarela. 
c) A Dengue. 
d) O Sarampo. 

 
100. Em março de 2017, a Polícia Federal deflagrou sua 

maior operação da história — ao todo, foram expedidos 
27 mandados judiciais de prisão preventiva, 11 de prisão 
temporária, 77 de condução coercitiva e 194 de busca e 
apreensão. Além disso, o Ministério da Agricultura 
afastou 33 fiscais de suas atividades. O alvo foram 21 
frigoríficos suspeitos de burlar normas de segurança 
alimentar, inclusive alguns das maiores empresas de 
carne do país, como BRF. Isso fez com que vários países 
suspendessem temporariamente a importação de carne 
brasileira. O nome dado a essa megaoperação foi: 

a) Carne Fraca. 
b) Carne Presa. 
c) Navalha na Carne. 
d) Frio Boi. 

 


