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Direito Constitucional

No Direito Constitucional brasileiro,

(A) emenda constitucional silente sobre sua vigencia 
incide tao-logo seja publicada.

(B) a rigidez constitucional pressupoe que a Constitui
gao seja modificada apenas por emenda constitucio
nal e regulamentada somente por lei complementar.

(C) tratados internacionais sobre direitos humanos -  por- 
que relativos a direitos e garantias fundamentais -  
tern mvel constitucional e aplicam-se internamente 
ao Direito brasileiro pela tao-so assinatura do Pre- 
sidente da Republica.

(D) as normas definidoras dos direitos e garantias funda
mentais tern aplicagao imediata e eficacia plena, 
inclusive quando remetem a respectiva regulamen- 
tagao a lei, como se da com a defesa do consumidor 
(“o Estado promovera, na forma da lei, a defesa do 
consumidor”).

(E) ressalvados os casos previstos na Constituigao e na 
lei, a exploragao direta de atividade economica pelo 
Estado so e permitida quando necessaria aos 
imperativos de seguranga nacional ou a relevante 
interesse coletivo, conforme definido em lei.

2. Conforme a doutrina e a jurisprudencia no Brasil,

(A) considera-se ausente o interesse processual, ou de 
agir, em agao direta de inconstitucionalidade contra 
emenda constitucional que so foi publicada, oficial- 
mente, no curso do processo, antes da decisao.

(B) emenda constitucional nao pode modificar a organi- 
zagao de poderes constante da Constituigao, ainda 
que o faga sem abolir ou sem ser tendente a abolir a 
separagao dos Poderes.

(C) emenda constitucional nao pode modificar a forma 
federativa de Estado, ainda que o faga apenas para 
sujeitar servidores comissionados, estaduais e mu- 
nicipais, ao regime geral de previdencia (gerido por 
autarquia federal).

(D) proposta de emenda constitucional -  ainda em trami- 
tagao parlamentar -  pode ser impugnada por meio 
de mandado de seguranga sob o argumento de 
vulneragao as clausulas petreas.

(E) emenda constitucional pode abolir o direito de pro- 
priedade.

No exerdcio do controle de constitucionalidade no Direito
brasileiro,

(A) acordao de Tribunal de Justiga em agao direta de 
inconstitucionalidade nao comporta interposigao de 
recurso extraordinario.

(B) juiz de primeiro grau, nos autos de processos de sua 
competencia, nao pode declarar a inconstituciona
lidade parcial sem redugao de texto de dispositivo 
legal incidente a materia sob julgamento.

(C) juiz de primeiro grau, nos autos de processos de sua 
competencia, pode declarar a inconstitucionalidade 
de leis, inclusive de ottcio, o que nao e permitido a 
desembargador fora da composigao plenaria ou do 
orgao especial que exerga competencias jurisdicio- 
nais por delegagao do tribunal pleno (salvo se hou- 
ver precedente da propria Corte ou do Supremo 
Tribunal Federal).

(D) agao direta de inconstitucionalidade pode ser ajuiza- 
da para impugnar lei municipal em face da 
Constituigao da Republica.

(E) agao declaratoria de constitucionalidade pode ser 
ajuizada em favor de lei estadual em face da Cons
tituigao da Republica.

4. O Estado Democratico de Direito pressupoe limitagoes -  
de diversas naturezas -  ao Poder. No Direito brasileiro, 
inclusive no que se refere as limitagoes constitucionais ao 
poder de tributar, e correto afirmar que

(A) decreto legislative pode sustar ato normativo do Poder 
Executivo que, a criterio parlamentar, tenha exorbi- 
tado do poder regulamentar, vedado o ajuizamento de 
agao direta para examinar a corregao da sustagao.

(B) a imunidade redproca e relativa apenas aos tributos 
da especie impostos incidentes sobre patrimonio, 
ren d a ou servigos.

(C) o imposto de renda sujeita-se ao prindpio da 
anterioridade comum e ao da nonagesimal.

(D) tratado internacional firmado pelo Presidente da Re
publica, aprovado pelo Congresso Nacional e pro- 
mulgado por decreto presidencial nao pode instituir 
isengoes de tributos da competencia dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Munidpios.

(E) a anterioridade tributaria pode ser ressalvada por 
meio de emenda constitucional.

5. Em conformidade com a Constituigao brasileira,

(A) sao direitos sociais a educagao, a saude, o trabalho,
a moradia, o lazer, a seguranga, a previdencia so
cial, a protegao a maternidade e a infancia, a assis- 
tencia aos desamparados e a defesa do consumidor.

(B) sao brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de 
pai brasileiro ou de mae brasileira, desde que sejam 
registrados em repartigao brasileira competente ou 
venham a residir na Republica Federativa do Brasil e 
optem, ate os vinte e urn anos de idade, pela nacio- 
nalidade brasileira.

(C) e direito publico subjetivo o acesso ao ensino gra- 
tuito (fundamental, medio e superior).

(D) e proibido aos partidos polrticos o recebimento de
recursos financeiros de governos estrangeiros, mas
nao de outras entidades estrangeiras.

(E) e vedado criar partido polftico contrario ao regime 
democratico.

Dentre as garantias fundamentais constantes da Constitui
gao, incluem-se

(A) o habeas data para assegurar o conhecimento de 
informagoes relativas a pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de carater publico, bem 
como para a retificagao de dados, quando nao se prefira 
faze-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

(B) o mandado de seguranga para proteger direito 
Kquido e certo, nao amparado po r habeas corpus ou 
habeas data, quando o responsavel pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade publica, mas nao 
quando for agente de pessoa jurfdica no exerdcio de 
atribuigoes do Poder Publico.

(C) o mandado de seguranga coletivo, que pode ser 
impetrado por partido polrtico com ou sem 
representagao no Congresso Nacional.

(D) a agao popular, que pode ser proposta por 
estrangeiros, ainda que nao sejam eleitores, porque 
as garantias fundamentais protegem brasileiros e 
estrangeiros residentes no pafs, sem distingao de 
qualquer natureza.

(E) a agao civil publica, que nao e prevista de modo 
expresso pelo texto constitucional, mas que se 
equipara aos remedios constitucionais tfpicos.
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Sobre os direitos individuals e coletivos constantes da
Constituigao, e correto afirmar que

(A) a sucessao de bens de estrangeiros situados no 
Pafs e regulada pela lei brasileira em benefcio do 
conjuge ou dos filhos brasileiros, sem espago para a 
lei pessoal do de cujus.

(B) e reconhecida a instituigao do juri, com a organiza
gao que lhe der a lei, assegurada a competencia 
para o julgamento dos crimes contra a vida.

(C) nenhum brasileiro sera extraditado, salvo o natura- 
lizado, em caso de crime comum, praticado antes da 
naturalizagao, ou de comprovado envolvimento em 
trafico ilfcito de entorpecentes e drogas afins, na 
forma da lei.

(D) nenhuma pena passara da pessoa do condenado, 
podendo a obrigagao de reparar o dano e a decre- 
tagao do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 
esten d id as aos sucessores e con tra eles executad as, 
ate o limite do valor de todo o patrimonio desses.

(E) sao crimes inafiangaveis e imprescritfveis o racismo, 
o terrorismo, os definidos como hediondos e a agao 
de grupos armados, civis ou militares, contra a or- 
dem constitucional e o Estado Democratico.

No tocante a organizagao do Estado brasileiro, mormente
no que se refere a organizagao de poderes e aos entes
federados, a Constituigao

(A) preve como entes federados a Uniao, os Estados, o 
Distrito Federal e os Territorios.

(B) admite medida provisoria no processo legislative 
estad ual.

(C) veda que os Territorios sejam divididos em Munidpios.

(D) impede que o Congresso Nacional modifique a sepa- 
ragao dos Poderes por meio de emenda constitucio
nal que, por exemplo, venha a acrescentar orgao 
novo ao Poder Judiciario.

(E) permite que os Estados instituam conselho estadual 
de justiga destinado ao controle externo da atividade 
administrativa, financeira ou disciplinar do respectivo 
Poder Judiciario.

Sobre o Poder Judiciario brasileiro, bem como sobre a magis-
tratura que o integra, e constitucional

(A) a norma de Constituigao estadual que computa o 
tempo de advocacia privada para o fim de classifi- 
cagao pelo criterio de antiguidade na carreira da 
magistratura.

(B) o provimento de Corregedoria de Tribunal de Justiga 
sobre horario em que magistrado pode exercer o 
magisterio.

(C) a norma estadual que preve infragao nova e desta- 
cada, com consequencias disciplinares, fora das hi- 
poteses que decorrem da Lei Organica da Magis
tratura Nacional.

(D) a lei estadual que disciplina a readmissao de ma
gistrado exonerado.

(E) a lei estadual que estabelece, como requisito para 
que jmzes possam permutar seus cargos, urn ano de 
efetivo exerdcio na entrancia.

10. Na organizagao federativa brasileira, inclusive no que se
refere a repartigao de competencias entre entes federados,

(A) a Uniao pode intervir em Munidpios localizados em 
Estados e em Territorios.

(B) a Uniao nao pode delegar aos Estados poder para le- 
gislar sobre questoes espedficas das materias relacio- 
nadas entre as suas competencias legislativas privativas.

(C) o Distrito Federal nao pode ser dividido em Muni
dpios, mas nada impede que prefeituras comu- 
nitarias ou associagao de moradores sejam consti- 
tddas  por meio de lei distrital para administrar as 
quadras residenciais do Plano Piloto de Brasflia.

(D) os Estados, o Distrito Federal e os Munidpios po- 
dem instituir contribuigao, cobrada de seus servi- 
dores, para o custeio, em beneffcio destes, de sis- 
temas de previdencia, saude e assistencia social.

(E) os Estados e o Distrito Federal podem fixar, em seu 
ambito, mediante emenda as respectivas Constitui- 
goes e Lei Organica, como limite unico, o subsfdio 
mensal dos Desembargadores do respectivo Tribu
nal de Justiga, limitado a noventa inteiros e vinte e 
cinco centesimos por cento do subsfdio mensal dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, mas esta 
faculdade nao se aplica aos subs^dios dos Deputa- 
dos Estaduais e Distritais e dos Vereadores.

Direito Administrative

11. Determinado bem imovel privado esta ameagado de ruir. 
Uma associagao civil, tendo por objeto a defesa do patri
monio historico, pretende ajuizar medida judicial para com- 
pelir o poder publico a tomar agoes concretas para pre- 
servar o bem. O advogado da associagao, consultado, su- 
gere tres possibilidades:

I .  agao popular;

I I .  agao civil publica;

I I I .  agao de desapropriagao.

Dessas opgoes, sao efetivamente cab^veis, conforme o 
direito brasileiro, SOMENTE

(A) I .
(B) I I .
(C) I  e I I I .
(D) I I  e I I I .
(E) I  e I I .

12. Por urn dano causado a usuario do servigo publico que 
presta mediante concessao, uma concessionaria privada 
respondera

(A) direta e objetivamente.
(B) direta e subjetivamente.
(C) objetivamente, mas de modo subsidiario em relagao

ao Estado concedente.
(D) subjetivamente, mas de modo subsidiario em rela

gao ao Estado concedente.
(E) nos termos a serem definidos no contrato de concessao.

13. Considere as tres seguintes situagoes: (i) caso de guerra; 
(ii) caso de aquisigao de materiais fornecidos por repre- 
sentante comercial exclusivo; (iii) caso de nao terem 
acudido interessados a licitagao anterior e esta, justi- 
ficadamente, nao puder ser repetida sem preju^zo para a 
Administragao. Essas situagoes correspondent respecti- 
vamente, as hipoteses de

(A) dispensa, dispensa e inexigibilidade de licitagao.
(B) inexigibilidade, dispensa e dispensa de licitagao.
(C) inexigibilidade, inexigibilidade e dispensa de licitagao.
(D) inexigibilidade, inexigibilidade e inexigibilidade de

licitagao.
(E) dispensa, inexigibilidade e dispensa de licitagao.
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14. A Constituigao brasileira preve hipotese de requisigao de 

bens; e a Lei de Desapropriagoes (Decreto-lei n2 3.365/41) 
preve hipotese de ocupagao temporaria de bens. E 
respectivamente caractenstica de uma e de outra a

(A) ausencia de indenizagao; e a indenizagao previa.

(B) indenizagao ulterior, se houver dano; e a indeni
zagao, a final, por agao propria.

(C) indenizagao ulterior, em qualquer caso; e a indeni
zagao, a final, pela agao de desapropriagao.

(D) indenizagao previa; e a ausencia de indenizagao.

(E) indenizagao previa; e a indenizagao, a final, pela
agao de desapropriagao.

15. Nos termos do conceito previsto no Direito federal, uma 
empresa com maioria do capital votante pertencente a 
Uniao, e o restante do capital atribmdo a outras pessoas 
jundicas de direito publico interno, bem como a entidades 
da Administragao Indireta da Uniao, dos Estados, Distrito 
Federal e Municfpios, e dita

(A) empresa autarquica.
(B) sociedade de economia mista.
(C) empresa publica.
(D) empresa federativa.
(e ) empresa privada sob controle acionario estatal.

Direito Civil

NAO se sujeitam ao registro no Servigo de Registro de Imoveis

(A) o usufruto, que tern os pais, dos bens imoveis per- 
tencentes aos filhos menores, enquanto no exeracio 
do poder familiar.

(B) a instituigao voluntaria de urn imovel como bem de
famNia.

(C) as convengoes antenupciais.

(D) as sentengas declaratorias de usucapiao.

(E) as convengoes de condommio horizontal.

17. Os bens naturalmente divisweis podem tornar-se indivisweis

(A) exclusivamente se comprometer sua utilidade eco
nomica, como se verifica no estabelecimento, por lei, 
de parcela mmima de fracionamento dos imoveis 
rurais ou urbanos.

(B) apenas em razao de clausula testamentaria ou de 
contrato de doagao, nao podendo exceder o prazo 
de dez anos.

(C) por vontade das partes, porem o acordo nao pode 
estabelecer prazo maior do que cinco anos para a 
indivisao, suscetfvel de prorrogagao ulterior.

(D) perpetuamente, em razao de disposigao testamentaria.

(E) apenas em razao de disposigao legal, para atender o 
interesse publico.

Considera-se de boa-fe a posse

(A) desde que nao seja violenta, clandestina ou precaria.

(B) se o possuidor ignora o vfcio, ou o obstaculo, que 
impede a aquisigao da coisa.

(C) de quern possui justo tftulo, porque, neste caso, a 
seu favor milita presungao absoluta.

(D) somente de quern ostenta trtulo de dommio.

(E) apenas de quern recolhe os tributos incidentes sobre 
a coisa.

19. Considere as seguintes afirmagoes a respeito do direito de 
propriedade:

I .  A propriedade do solo abrange a do espago aereo e 
subsolo correspondentes, jazidas e minas, mas ex- 
clmdos os monumentos arqueologicos.

I I .  Sao defesos os atos que nao trazem ao proprietario 
qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam anima- 
dos pela intengao de prejudicar a outrem.

I I I .  O proprietario tambem pode ser privado da coisa se 
o imovel reivindicado consistir em extensa area, na 
posse ininterrupta e de boa-fe, por mais de cinco 
anos, de consideravel numero de pessoas, e estas 
nela houverem realizado, em conjunto ou separada- 
mente, obras e servigos considerados pelo juiz de 
interesse social e economico relevante.

IV . A propriedade presume-se plena e exclusiva, ate 
prova em contrario.

V. Somente pode reivindicar a coisa o proprietario que, 
ao ser dela privado, estivesse na sua posse direta.

Estao corretas as afirmagoes

(A) I ,  I I  e I I I .
(B) I  , I I I  e V.
(C) I ,  IV  e V.
(D) I I  , I I I  e IV .
(E) I I  , I I I  e V.

20. A responsabilidade civil e independente da criminal, porem

(A) a absolvigao do acusado de causar o dano, em agao 
penal pelo mesmo fato, em razao de insuficiencia de 
prova da autoria, isenta-o da obrigagao de indenizar.

(B) a pessoa criminalmente inimputavel fica isenta de 
responder pelos prejmzos que causar.

(C) a absolvigao do causador de dano, em agao penal, 
pelo reconhecimento de que agiu em estado de ne- 
cessidade, torna automaticamente certa a obrigagao 
de indenizar.

(D) quando o pedido indenizatorio se originar de fato 
que deva ser apurado no ju zo  criminal, nao corre 
prescrigao antes da respectiva sentenga definitiva.

(E) so ficara sujeito a pagar indenizagao o agente que 
nao for absolvido na agao penal, se o fato tambem 
constituir crime.

21. Na sucessao legftima, nao havendo descendente, ascen-
dente, conjuge sobrevivente ou companheiro do heredi-
tando, herdarao os irmaos e, na sua falta,

(A) os filhos de irmaos falecidos, que herdarao por ca- 
bega, porem, se concorrerem filhos de irmaos bilate- 
rais com filhos de irmaos unilaterais, cada urn destes 
herdara a metade do que herdar cada urn daqueles.

(B) os filhos de irmaos falecidos, os quais herdarao por 
estirpe, sendo irrelevante se filhos de irmaos bila- 
terais ou unilaterais.

(C) ainda que tenham deixado filhos, herdarao os tios.

(D) os bens serao destinados ao munic^pio ou ao Distrito 
Federal, se localizados nas respectivas circuns- 
crigoes, mesmo que existam quaisquer outros paren- 
tes d o falecid o.

(E) os filhos de irmaos falecidos, que herdarao por estirpe, 
porem, se concorrerem filhos de irmaos bilaterais com 
filhos de irmaos unilaterais, cada urn destes herdara a 
metade do que herdar cada urn daqueles.
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22. Na sucessao testamentaria, aplica-se a seguinte regra:

(A) nao valera a disposigao em remuneragao de servi- 
gos prestados ao testador, por ocasiao da molestia 
de que faleceu, por se presumir em decorrencia de 
captagao dolosa da vontade.

(B) so podem testar os maiores de dezoito (18) anos.

(C) em nenhuma circunstancia se pode nomear herdeiro 
ou legatario sob condigao.

(D) as clausulas de impenhorabilidade e incomunica- 
bilidade determinam, tambem, a inalienabilidade.

(E) a incapacidade superveniente do testador nao inva-
lida o testamento, nem o testamento do incapaz se 
valida com a superveniencia da capacidade.

23. A pessoa obrigada a suprir alimentos podera

(A) apenas pensionar o alimentando, sendo-lhe vedado
substituir a prestagao por hospedagem e sustento.

(B) pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e 
sustento, sem prejmzo do dever de prestar o neces- 
sario a sua educagao, quando menor, cabendo, 
neste caso, ao Ministerio Publico estabelecer a 
forma de cumprimento da prestagao.

(C) pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e 
sustento, sem prejmzo do dever de prestar o neces- 
sario a sua educagao, quando menor, cabendo ao 
juiz, se as circunstancias o exigirem, fixar a forma do 
cumprimento da prestagao.

(D) pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e 
sustento, salvo se se tratar de menor, porque, neste 
caso, a prestagao tera de ser necessariamente em 
dinheiro, alem do que for preciso para a educagao.

(E) substituir, apenas em parte, e ate o limite de dois
tergos (2/3) a prestagao pecuniaria por hospedagem 
e susten to.

24. As relagoes entre os companheiros, na uniao estavel,
obedecerao aos deveres de

(A) fidelidade rernproca, mutua assistencia, vida em co-
mum no domicnio conjugal.

(B) lealdade, respeito e assistencia, e de guarda, sus
tento e educagao dos filhos.

(C) lealdade, respeito e consideragao mutuos, sendo, 
porem, exclmdo o de prestar alimentos.

(D) lealdade, respeito e assistencia e, obrigatoriamente, a 
observancia nas relagoes patrimoniais das regras ati- 
nentes a comunhao parcial de bens no casamento.

(E) fidelidade recfproca, vida em comum no domicNio
conjugal e contribuigao igualitaria nas despesas do- 
mesticas.

25. Exceto no regime de separagao absoluta de bens, ou
sendo a outorga suprida judicialmente, nenhum dos con-
j uges pode, sem autorizagao do outro,

(A) prestar aval, sendo-lhe, entretanto, permitido prestar 
fian ga.

(B) alienar ou gravar de onus real bens imoveis ou mo- 
veis adquiridos na constancia do casamento.

(C) pleitear, como autor ou reu, acerca de direitos pes- 
soais.

(D) alienar direitos hereditarios.

(E) fazer doagoes nupciais aos filhos, quando casarem 
ou estabelecerem economia separada.

Distinguem-se a condigao suspensiva, o termo inicial e o
encargo porque a condigao

(A) se refere sempre a evento futuro e certo, enquanto o 
termo se refere a evento futuro e incerto, sendo que o 
encargo nao se vincula, na sua definigao, a circuns
tancia de ser o seu cumprimento certo ou incerto.

(B) suspensiva, enquanto nao verificada, impede o exer-
cfcio, mas nao a aquisigao do direito; o termo inicial 
suspende a aquisigao e o exerrncio do direito e o 
encargo nunca suspende a aquisigao, nem o 
exerrncio do direito.

(C) suspensiva, enquanto nao verificada, impede a aqui
sigao e o exerrncio do direito; o termo inicial sus
pende o exercfcio, mas nao a aquisigao do direito e 
o encargo tal qual a condigao suspensiva, sempre 
impede, enquanto nao cumprido, a aquisigao e o 
exerrncio do direito.

(D) suspensiva, enquanto nao verificada impede a aqui
sigao do direito, mas nao o seu exerrncio ou os atos 
de sua conservagao; o termo inicial suspende o 
exercfcio, mas nao a aquisigao do direito ou os atos 
de sua conservagao e o encargo sempre suspende o 
exercfcio, mas nao a aquisigao do direito, tal qual 
ocorre com o termo inicial.

(E) suspensiva, enquanto nao verificada, impede a aqui
sigao e o exerrncio do direito; o termo inicial sus
pende o exercfcio, mas nao a aquisigao do direito e 
o encargo nao suspende a aquisigao, nem o exer- 
rncio do direito, salvo se imposto no negocio jundico 
pelo disponente, como condigao suspensiva.

27. E facultado a terceiro assumir a obrigagao do devedor

(A) podendo aquele, entretanto, opor ao credor as exce- 
goes pessoais que competiam ao devedor primitivo.

(B) independentemente do consentimento do credor, fi-
cando exonerado o devedor primitivo, salvo se aque
le, ao tempo da assungao, era insolvente e o credor 
o ignorava.

(C) com o consentimento expresso do credor, ficando exo
nerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo 
da assungao, era insolvente e o credor o ignorava.

(D) mas nao se exinguem, com a assungao da dfvida, as 
garantias especiais dadas pelo devedor primitivo 
originariamente;

(E) sendo que, notificado o credor para que consinta na
assungao da dfvida em certo prazo, o seu silencio 
interpreta-se como aceitagao.

28. Na obrigagao de dar coisa certa,

(A) ate a tradigao pertence ao devedor a coisa, com os 
seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais po
dera exigir aumento no prego e se o credor nao 
anuir, podera o devedor resolver a obrigagao.

(B) os frutos, pendentes ou percebidos, sao do devedor.

(C) desde a realizagao do negocio jundico e independen
temente da tradigao, pertencera ao credor a coisa, 
com os seus melhoramentos e acessorios, pelos quais 
nao sera obrigado a qualquer pagamento adicional.

(D) deteriorada a coisa antes da tradigao, sem culpa do 
devedor, resolve-se de pleno direito a obrigagao.

(E) deteriorada a coisa, antes da tradigao, sem culpa do 
devedor, o credor sera obrigado a aceitar a coisa, 
com abatimento proporcional do prego.

Caderno de Prova, Cargo A01, Tipo 001
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29. Considere as seguintes afirmagoes sobre a hipoteca:

I .  E nula a clausula que profoe ao proprietario alienar 
imovel hipotecado.

I I .  O pagamento de uma ou mais prestagoes da dMda 
importa exoneragao correspondente da garantia.

I I I .  A hipoteca e garantia real que tern por objeto coisa 
imovel, nao podendo ser hipotecados quaisquer 
bens naturalmente moveis.

IV . E nula a clausula que autoriza o credor hipotecario
a ficar com o objeto da garantia, se a dfvida nao for 
paga, no vencimento, mas apos o vencimento, po
dera o devedor dar a coisa em pagamento da 
dfvida.

V. O herdeiro do devedor nao pode remir parcialmente
a hipoteca na proporgao de seu quinhao, mas pode 
faze-lo no todo.

Estao corretas as afirmagoes

(A) I ,  I I I  e IV .

(B) I ,  IV  e V.

(C) I I ,  I I I  e IV .

(D) I I ,  I I I  e V.

(E) I I I ,  IV  e V.

30. Nos contratos bilaterais, a excegao de contrato nao cum-
prido significa que

(A) a resolugao do contrato de execugao continuada, em 
virtude de onerosidade excessiva, pode ser evitada 
oferecendo-se a outra parte a modificar equitativa- 
mente as condigoes do contrato.

(B) a clausula resolutiva expressa opera de pleno direito 
e a tacita depende de interpelagao judicial.

(C) a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a 
resolugao do contrato, se nao preferir exigir-lhe o 
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, in
denizagao por perdas e danos.

(D) ocorrendo a resiligao unilateral, se uma das partes 
houver feito investimentos consideraveis para a sua 
execugao, a denuncia unilateral so produzira efeito 
depois de transcorrido prazo compatfvel com a 
natureza e o vulto dos investimentos.

(E) nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 
obrigagao, pode exigir o implemento da do outro.

Direito Processual Civil

31. De acordo com disposigao legislativa expressa, na execu
gao de obrigagao de fazer ou nao fazer, fundada em tftulo 
extrajudicial, se o valor da multa, por dia de atraso no 
cumprimento da obrigagao, estiver previsto no tftulo, o juiz, 
ao despachar a petigao inicial, podera modificar o valor da 
multa

(A) se for insuficiente ou excessivo.

(B) somente se for insuficiente.

(C) somente se for excessivo.

(D) somente com a concordancia do exequente.

(E) somente com a concordancia do executado.

Instrucoes: Nas questoes de numeros 32 a 34 sao apresenta- 
das cinco assertivas referentes a urn assunto. Para 
responder a cada uma das questoes use a seguinte 
chave:

(A) I , I I ,  I I I ,  IV , V estao corretas.

(B) Somente I  e I I  estao corretas.

(C) Somente I I I  e IV  estao corretas.

(D) Somente I I ,  IV  e V estao corretas.

(E) Somente I I I ,  IV  e V estao corretas.

32. Mandado de seguranga.

I .  O mandado de seguranga nao e sucedaneo da 
agao direta de inconstitucionalidade.

I I .  O titular de direito lfquido e certo decorrente de direito, 
em condigoes identicas, de terceiro, podera impetrar 
mandado de seguranga a favor do direito originario, se 
o titular nao o fizer, em prazo razoavel, apesar de para 
isso notificado judicialmente.

I I I .  E inconstitucional lei que fixa o prazo de decaden- 
cia para a impetragao do mandado de seguranga.

IV . E cabfvel mandado de seguranga para discutir di
reito em tese.

V. Nao cabe reclamagao para fazer cumprir mandado 
de seguranga concedido pelo Superior Tribunal de 
Justiga ou pelo Supremo Tribunal Federal.

33. Perpetuatie iurisdictienis.

I .  A regra da perpetuato iuried/c^onis impede que o 
juiz, depois de declarar a nulidade de clausula de 
eleigao de foro, em contrato de adesao, decline de 
sua competencia, de o fc io , para o jmzo de domi- 
cNio do reu.

I I .  Proposta a execugao fiscal, a posterior mudanga de 
domicnio do executado nao desloca a competencia 
fixada em razao da distribuigao da demanda.

I I I .  Tem-se por perpetuada a competencia na agao 
rescisoria, por sua distribuigao, quando nao oposta 
a excegao de incompetencia relativa.

IV . No cumprimento da sentenga, o exequente podera 
optar pelo atual domicnio do executado, por constituir 
excegao a regra que atribui competencia ao jmzo que 
processou a causa em primeiro grau de jurisdigao.

V. A regra da perpetuato iurisdictienis nao impede a 
conexao das causas.

34. Agoes de alimentos.

I .  Alimentos provisionais sao os fixados pelo juiz ao 
despachar o pedido nas agoes que seguem o rito 
prescrito na Lei de Alimentos.

I I .  Alimentos provisorios sao os estabelecidos como me
dida cautelar nas agoes de separagao contenciosa e de 
anulagao de casamento, bem como nas de divorcio.

I I I .  O juiz, ao despachar o pedido de alimentos provi
sorios apresentado por conjuge, casado pelo regi
me de comunhao universal de bens, determinara 
igualmente que seja entregue ao credor, mensal- 
mente, parte da renda Kquida dos bens comuns, 
administrados pelo devedor.

IV . O cumprimento integral da pena de prisao nao exi- 
mira o devedor do pagamento das prestagoes 
alimentfoias vencidas e nao pagas.

V. Na agao de alimentos, se a citagao do reu houver de 
realizar-se fora dos limites territoriais da comarca, 
sera expedida necessariamente carta precatoria.
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35. Na agao monitoria, os embargos

(A) dependem de previa seguranga do juzo e serao proces- 
sados em autos apartados, pelo procedimento ordinario.

(B) independem de previa seguranga do jmzo e serao 
processados em autos apartados, pelo procedimento 
ordinario.

(C) provocam, com a seguranga do jmzo, a suspensao 
da eficacia do mandado monitorio, e convertem o 
procedimento em sumario.

(D) suspendem a eficacia do mandado inicial, e, com a 
conversao do procedimento em ordinario, e cabfvel a 
reconvengao.

(E) serao oferecidos no prazo de dez dias e serao 
processados nos proprios autos.

36. Podem ser penhorados, a falta de outros bens,

(A) os recursos publicos do fundo partidario recebidos 
nos termos da lei, por partido pohtico.

(B) os recursos publicos recebidos por instituigoes priva- 
das para aplicagao compulsoria em educagao, sau- 
de ou assistencia social.

(C) a pequena propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que trabalhada pela fairnlia.

(D) os frutos dos bens inalienaveis, salvo se destinados 
a satisfagao de prestagao alimentfcia.

(E) os rendimentos dos bens inalienaveis, mesmo que 
destinados a satisfagao de prestagao alimentfcia.

37. Em agao de nunciagao de obra nova promovida por parti
cular contra Estado-membro, a competencia para pro- 
cessar e julgar a causa e

(A) somente do foro do domicNio do Estado-membro.

(B) somente do foro do domicNio do autor.

(C) somente do foro da situagao do imovel.

(D) do foro do domicNio do autor ou do foro do domicNio 
do reu.

(E) somente do foro da residencia do autor.

38. Os autores ajuizaram agao objetivando especificamente o 
abatimento proporcional do prego contra a construtora, 
que entregou os imoveis residenciais populares compra- 
dos na planta, com areas determinadas e com prego esti- 
pulado por medida de extensao, mas que nao correspon- 
diam as dimensoes dadas, e, as diferengas encontradas, 
para menos, excediam de urn vigesimo das areas totais. O 
juiz, de o fc io , em audiencia preliminar, sem manifestagao 
das partes, determinou que a construtora apurasse os 
vfcios e realizasse os reparos necessarios. Nesse caso, a 
deliberagao judicial esta

(A) correta, porque, em circunstancias especiais, e de
ver do juiz, na audiencia preliminar, proceder a urn 
ajuste na extensao do pedido.

(B) correta, porque tratando-se de direitos dos consumi- 
dores, o juiz pode tomar a iniciativa de proceder a urn 
ajuste na extensao da providencia judicial requerida.

(C) correta, porque o juiz, a qualquer momento, desde 
que anterior a sentenga, pode determinar providen- 
cias para alterar o pedido.

(D) incorreta, porque a providencia determinada altera a 
pretensao dos autores.

(E) incorreta, porque foi concedida tutela jurisdicional 
em audiencia preliminar, quando so poderia ser con
cedida em sentenga de merito.

39. No sistema de revisao da sentenga, em agao popular para 
pleitear a anulagao de ato lesivo ao patrimonio municipal, 
promovida por determinado cidadao contra o Prefeito e o 
Munirnpio,

(A) cabe reexame necessario, se a sentenga for de 
improcedencia.

(B) cabe recurso ordinario, se a sentenga for de proce- 
dencia.

(C) nao cabe reexame necessario, se a sentenga for de 
improcedencia.

(D) cabe recurso ordinario, se a sentenga for de impro
cedencia.

(E) nao cabe reexame necessario, se a sentenga con- 
cluir pela carencia de agao.

40. E urn pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal

(A) a regularidade formal.
(B) o interesse.
(C) o preparo.
(D) o cabii en to.
(E) a tempestividade.

41. Na execugao fiscal, se houver decorrido o prazo prescri-
cional a partir da decisao que ordenar o arquivamento dos
autos, o juiz

(A) nao podera, de ofrcio, reconhecer a prescrigao inter- 
corrente, nem decreta-la de o fc io , mesmo quando 
houver concordancia da Fazenda Publica.

(B) podera reconhecer a prescrigao intercorrente somente 
se o executado alega-la, nao sendo necessaria a 
manifestagao da Fazenda Publica.

(C) nao podera reconhecer a prescrigao intercorrente, se 
puderem eventualmente ser localizados bens pas- 
sweis de penhora.

(D) nao podera reconhecer a prescrigao intercorrente, se 
eventualmente puder ser localizado o executado.

(E) podera, depois de ouvida a Fazenda Publica, de 
ofrcio, reconhecer a prescrigao intercorrente e decre- 
ta-la de imediato.

42. De sentenga proferida em agao divisoria que julga a 
pretensao de dividir cabe

(A) apelagao, nos efeitos devolutivo e suspensivo.
(B) apelagao, apenas no efeito devolutivo.
(C) somente agravo de instrumento, sem efeito suspensivo.
(D) somente agravo retido.
(E) agravo de instrumento ou agravo retido.

43. A excegao de impedimento do juiz

(A) podera ser apresentada no jmzo de domicnio do reu, 
ainda que a causa corra em jmzo diverso.

(B) e decidida na forma em que se julga a excegao de 
incompetencia.

(C) quando oposta na medida cautelar preparatoria, sus
pende o prazo para a agao principal.

(D) comporta, da sua decisao, agravo retido.

(E) suspende o prazo para o reu requerer a nomeagao a 
autoria.
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44. Em execugao de tftulo extrajudicial e hcito aos ascenden-

tes do executado

(A) adjudicar os bens penhorados, exercendo esse direi
to depois de lavrado o auto de arrematagao.

(B) adjudicar os bens penhorados, oferecendo prego 
nao inferior ao da avaliagao.

(C) remir todos ou quaisquer bens penhorados, exercen
do esse direito no prazo de cinco dias que mediar 
entre a arrematagao dos bens em praga e a assina- 
tura do auto.

(D) remir todos ou quaisquer bens penhorados, depositan- 
do o prego por que foram alienados, em prazo assinado 
pelo juiz.

(E) remir todos ou quaisquer bens penhorados, exer
cendo esse direito no prazo de vinte e quatro horas, 
que mediar entre a arrematagao dos bens em praga 
e a assinatura do auto.

45. As hipoteses de julgamento antecipado da lide sao

(A) taxativas.

(B) meramente exemplificativas.

(C) inadmissweis em agao rescisoria.

(D) admissweis exclusivamente no primeiro grau de 
jurisdigao.

(E) inadmissfveis na agao declaratoria incidental.

Direito Penal

46. NAO constitui causa de extingao da punibilidade

(A) a reparagao do dano no peculato culposo, se prece- 
dente a sentenga irrecornvel.

(B) a composigao civil homologada nas infragoes de me- 
nor potencial ofensivo de agao penal privada ou publica 
condicionada.

(C) o termino, sem revogagao, do prazo acordado de 
suspensao condicional do processo.

(D) a retroatividade de lei que nao mais considera o fato 
como criminoso.

(E) o casamento do agente com a vftima nos crimes contra 
os costumes.

47. No crime de atentado violento ao pudor, a pena e aumentada 
de

(A) quarta parte se o agente e padrasto da vrtima.

(B) metade se o agente e casado.

(C) quarta parte se cometido com o concurso de duas
ou mais pessoas.

(D) metade se o agente e padrasto da vrtima e de quarta 
parte se a autora e madrasta.

(E) quarta parte se o agente e conjuge da vftima.

48. A pena de prestagao de servigos a comunidade

(A) e aplicavel as condenagoes superiores a seis meses 
de privagao de liberdade.

(B) nao e substitutiva da privativa de liberdade.

(C) deve ser cumprida a razao de duas horas de tarefa 
por dia de condenagao, fixadas de modo a nao pre- 
judicar a jornada normal de trabalho.

(D) nao e aplicavel, em qualquer situagao, se o conde- 
nado for reincidente.

(E) nao pode ser cumprida em menor tempo pelo conde- 
nado, se superior a urn ano.

49. No tocante ao livramento condicional,

(A) nao se somam as penas correspondentes a infra- 
goes diversas.

(B) a revogagao sera decretada a requerimento do Mi-
nisterio Publico, dispensada a oitiva do liberado.

(C) e obrigatoria a revogagao se o liberado deixar de
cumprir qualquer das obrigagoes constantes da sen- 
ten ga.

(D) podera ser concedido ao condenado a pena privativa 
de liberdade igual ou superior a dois anos.

(E) o condenado reincidente em crime doloso ou culpo
so devera cumprir mais de dois tergos da pena.

50. As medidas de seguranga

(A) apenas sao aplicaveis aos agentes inimputaveis.

(B) sao inaplicaveis ao inimputavel que agir em legrtima 
d efesa.

(C) nao estao sujeitas a prescrigao.

(D) sao determinadas no tempo.

(E) nao podem ser aplicadas no caso de doenga mental 
superveniente a condenagao.

51. Quanto ao erro sobre elementos do tipo, e posswel afirmar 
que,

(A) se acidental, exclui o dolo e a culpa.

(B) se evitavel, exclui o dolo, mas nao a culpa, ainda
que o tipo nao preveja a forma culposa.

(C) se evitavel exclui a culpa, mas nao o dolo.

(D) se inevitavel, exclui o dolo e a culpa.

(E) se acidental, exclui a culpa, mas nao o dolo.

52. Sao pressupostos da culpabilidade

(A) a possibilidade de conhecer a ilicitude do fato e a 
exigibilidade de conduta diversa.

(B) a imputabilidade e a falta de dever de cuidado.

(C) a previsibilidade do resultado e a exigibilidade de 
conduta diversa.

(D) a falta de dever de cuidado e a previsibilidade do 
resultad o.

(E) a possibilidade de conhecer a ilicitude do fato e a 
falta de dever de cuidado.

53. O arrependimento posterior previsto no art. 16 do Codigo
Penal

(A) constitui circunstancia atenuante, incidindo na se- 
gunda etapa do calculo da pena.

(B) exclui a tipicidade e leva a absolvigao.

(C) constitui causa geral de diminuigao da pena, 
incidindo na terceira etapa do calculo.

(D) nao e aplicavel aos crimes cometidos com violencia 
a pessoa, nao se admitindo igualmente nas infra- 
goes culposas violentas, segundo paafico enten- 
dimento jurisprudencial.

(E) e cabfvel se a reparagao do dano ocorrer ate o 
transito em julgado da sentenga.

8

www. pciconcursos. com. br
TJUAP-Juiz Direito Substituto-Objetiva



Caderno de Prova, Cargo A01, Tipo 001
54. O estelionato

(A) nao se configura havendo fraude bilateral.

(B) exige que a fraude seja anterior a obtengao da van-
tagem ilfcita.

(C) e crime formal, consumando-se no momento em que 
o agente obtem vantagem ihcita em prejmzo alheio.

(D) e pumvel se praticado contra ascendente.

(E) admite a tentativa e o arrependimento eficaz, mas
nao o reconhecimento de crime imposswel.

55. Incabvel o perdao judicial na

(A) injuria.

(B) fraude de refeigao, alojamento ou uso de transporte 
sem dispor de recursos.

(C) receptagao culposa.

(D) subtragao de incapaz.

(E) lesao corporal simples dolosa.

56. No que se refere ao concurso de crimes, adequado afir-
mar que,

(A) no caso de aplicagao cumulativa de penas de reclu-
sao e de detengao, executa-se antes a segunda.

(B) no concurso formal, o aumento da pena deve levar
em consideragao o numero de crimes, segundo cons- 
trugao jurisprudencial amplamente aceita.

(C) no crime continuado, praticados delitos violentos con
tra vftimas diferentes, a pena pode exceder a que 
seria cabvel pela regra do concurso material.

(D) no concurso formal improprio, as penas devem ser
aumentadas ate o triplo.

(E) no concurso material, os crimes praticados devem ser
identicos.

57. Segundo a Lei de Execugao Penal, as faltas disciplinares

(A) leves e medias sao especificadas por lei federal.

(B) graves so podem ser cometidas pelo condenado a 
pena privativa de liberdade.

(C) apenas sao punidas na forma consumada.

(D) que tambem correspondam a pratica de crime dolo- 
so sujeitam o preso a sangao disciplinar, exclmda a 
sangao penal.

(E) tambem sujeitam o preso provisorio a sangao dis
ciplinar.

58. No caso de posse de drogas para consumo pessoal

(A) a pena de prestagao de servigos a comunidade e 
substitutiva da privativa de liberdade.

(B) incabvel a imposigao de multa, ainda que se recuse 
injustificadamente o agente a cumprir a medida edu- 
cativa fixada.

(C) a pena de prestagao de servigos a comunidade, se o 
acusado for reincidente, pode ser aplicada pelo pra
zo maximo de 10 (dez) meses.

(D) a prescrigao ocorre em dois anos, sem previsao de 
interrupgao do prazo.

(E) a medida educativa de comparecimento a programa 
ou curso educativo, nao sendo reincidente o acusa
do, pode ser aplicada pelo prazo maximo de 03 
(tres) meses.

59. Em relagao a pena de multa, e acertado afirmar que

(A) a obrigagao de paga-la e transmisswel aos herdeiros.

(B) pode ser convertida em detengao.

(C) pode ser aplicada cumulativamente com a pena pri
vativa de liberdade, mas nao substitm-la, ainda que 
em conjunto com restritiva de direitos.

(D) pode ser aumentada ate o triplo, se o juiz, em virtude 
da situagao economica do reu, verificar a sua inefica- 
cia, embora aplicada no maximo.

(E) nao admite atualizagao do valor pelos mdices de 
corregao monetaria.

60. Se aceita a adogao do prinapio da insignificancia em caso 
de furto de bagatela, a hipotese sera de

(A) absolvigao por atipicidade material da conduta.

(B) redugao da pena pela regra do art. 155, § 2o, do 
Codigo Penal.

(C) concessao de perdao judicial.

(D) extingao da punibilidade.

(E) reconhecimento de circunstancia atenuante ino- 
minada.

Direito Processual Penal

61. Considere as seguintes decisoes:

I .  Nao recebimento da denuncia por crime de roubo.

I I .  Nao homologagao da proposta de aplicagao imedia- 
ta de pena de multa feita pelo Ministerio Publico e 
aceita pelo autor do fato em relagao a infragao de 
menor potencial ofensivo.

I I I .  Nao admissao de apelagao interposta pelo acusado.

E correto afirmar que para

(A) as decisoes I ,  I I  e I I I  e cabfvel recurso em 
sen tid o estrito.

(B) as decisoes I ,  I I  e I I I  e cabfvel apelagao.

(C) as decisoes I  e I I I  cabe recurso em sentido estrito 
e para a I I  cabe apelagao.

(D) a decisao I  cabe apelagao, para a I I  recurso em 
sentido estrito e para a I I I  carta testemunhavel.

(E) as decisoes I  e I I  cabe recurso em sentido estrito 
e para a I I I  carta testemunhavel.

62. E INCORRETO afirmar:

(A) Na determinagao da competencia por conexao ou 
continencia, no concurso de jurisdigoes da mesma 
categoria, utiliza-se como criterio principal o da pre- 
ponderancia do lugar da infragao, a qual for comi- 
nada a pena mais grave.

(B) A pronuncia e causa interruptiva da prescrigao, mas 
nao havera a interrupgao em caso de desclassifi- 
cagao do crime pelo Tribunal do Juri para outro de 
competencia do juiz singular.

(C) Qualquer das partes podera, no prazo de 2 (dois) 
dias, pedir ao juiz que declare a sentenga, sempre 
que nela houver obscuridade, ambiguidade, contra- 
digao ou omissao.

(D) Nos casos de prisao em flagrante pela pratica de crime 
contra a economia popular ou de crime de sonegagao 
fiscal, a liberdade provisoria somente podera ser conce- 
dida mediante fianga, por decisao do juiz competente e 
apos a lavratura do auto de prisao em flagrante.

(E) O procedimento comum sera ordinario, sumario ou 
sumar^ssimo.
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63. O inquerito policial, no ordenamento brasileiro,

(A) e sigiloso, inquisitivo e constitui forma exclusiva de 
investigagao criminal.

(B) podera ser arquivado pelo juiz em virtude de requeri- 
mento formulado pelo Ministerio Publico ou de repre- 
sentagao feita pela autoridade policial.

(C) podera ser arquivado diretamente pela autoridade 
policial ou pelo membro do Ministerio Publico quan- 
do manifesta a sua impropriedade, como, por exem- 
plo, em caso de ocorrencia de prescrigao.

(D) e inquisitivo e pode ser dispensado pelo Ministerio 
Publico quando dispuser de elementos suficientes 
para oferecimento da denuncia constantes de pegas 
de informagao.

(E) podera ser instaurado com base em indfcios obtidos 
em interceptagao telefonica determinada pela autori
dade policial, de forma motivada e com observancia 
dos requisitos legais.

64. Em relagao ao assistente do Ministerio Publico, o Codigo
de Processo Penal dispoe que

(A) podera ser admitida a sua participagao desde o
inquerito policial.

(B) a sua ausencia no plenario do juri, quando anterior- 
mente habilitado e intimado para a sessao, causa 
nulidade.

(C) lhe sera permitido arrolar testemunhas, requerer per- 
guntas as testemunhas e participar do debate oral.

(D) devera intervir em processo de habeas corpus quan
do proposto o trancamento da agao penal em rela
gao a processo no qual esta habilitado.

(E) ele sera admitido, para participar de julgamento no 
Tribunal do Juri, se tiver requerido sua habilitagao 
ate cinco dias antes da data da sessao na qual 
p reten d a atuar.

65. A foi acusado da pratica de furto porque, segundo a 
denuncia, subtraiu de B , mediante trombada, determinada 
importancia em dinheiro. Encerrada a instrugao probatoria, 
o membro do Ministerio Publico pleiteou a condenagao por 
furto, o assistente do Ministerio Publico, por entender que, 
em caso de trombada, ha violencia, postulou a condena
gao por roubo, e o acusado pediu a sua absolvigao. O juiz

(A) podera condenar por roubo por se tratar de hipotese 
de emendatie libelli em que pode aplicar, sem ne- 
cessidade de previo aditamento, pena mais grave.

(B) podera condenar por roubo por se tratar de hipotese 
de emendatie libelli desde que haja aditamento pre
vio do Ministerio Publico, pois somente nao se o exi- 
ge quando for aplicavel pena igual ou menos grave.

(C) podera condenar por roubo embora se trate de hipo
tese de mutatio libelli se houver aditamento do Minis
terio Publico.

(D) podera condenar por roubo embora se trate de hipo
tese de mutatio libelli se houver aditamento do Minis
terio Publico ou do assistente do Ministerio Publico.

(E) nao podera condenar por roubo porque o juiz fica 
adstrito aos termos da imputagao e o aditamento 
somente seria possfvel antes das alegagoes finais 
da defesa.

66. Analise a seguinte afirmagao:

“A agao civil de reparagao do dano resultante de crime
pode ser proposta quando ha absolvigao do acusado por
estado de necessidade.”

Essa assertiva esta
(A) inteiramente errada, porque nunca podera ser proposta

a agao, pois a absolvigao no crime sempre a impede, 
por fazer a decisao penal coisa julgada no dvel.

(B) inteiramente errada, porque nunca podera ser
proposta a agao, pois, embora a absolvigao no crime 
nem sempre a impega, nos casos de absolvigao por 
excludente de ilicitude a agao ficara impedida em 
todas as suas hipoteses.

(C) inteiramente errada, porque nunca podera ser
proposta a agao, pois, embora a absolvigao no crime 
nem sempre a impega, nos casos de absolvigao pelas 
excludentes de legftima defesa e estado de 
necessidade a agao ficara impedida.

(D) inteiramente correta, porque sempre podera ser
proposta a agao, pois a absolvigao no crime nao a 
impede, por vigorar no pafs a regra da independencia 
en tre as esferas civil e crim in al.

(E) parcialmente correta, pois, em caso de absolvigao por 
estado de necessidade, apesar de haver coisa julgada 
no cfvel, deve ser aplicada a lei civil e esta somente 
considera legftima a conduta, impedindo-se a agao 
civil, quando as circunstancias tornarem o ato 
absolutamente necessario, nao excedendo os limites 
do indispensavel para a remogao do perigo.

67. A prisao processual decorrente de

(A) flagrante improprio e aquela que ocorre quando o
agente acaba de cometer a infragao penal.

(B) flagrante por crime permanente consistente na guar-
da de droga para trafico na residencia podera ser efe- 
tuada ainda que o agente se encontre em outro local.

(C) preventiva somente podera ser determinada antes 
da sentenga condenatoria.

(D) preventiva e cabve l para garantia da ordem econo
mica, da ordem publica, por conveniencia da instru
gao criminal, para assegurar a aplicagao da lei penal 
e para afirmar a credibilidade da justiga criminal.

(E) pronuncia ou de sentenga condenatoria recornvel e
cabwel quando o agente nao for primario ou nao 
tiver bons antecedentes.

68. Considere as seguintes assertivas sobre competencia no
p rocesso p en al:

I .  Crime cometido no Estado do Parana, por juiz que 
exerce suas fungoes no Amapa, sera julgado pelo 
Tribunal de Justiga do Amapa.

I I .  Civil que comete crime militar contra instituigao militar 
estadual sera julgado pela Justiga militar estadual.

I I I .  O julgamento de crime praticado ou sofrido por 
indfgena compete a Justiga Federal.

IV . O crime de estelionato consistente em emissao de 
cheque sem fundos sera julgado no local onde se 
situar o banco que recusou o seu pagamento.

V. O crime praticado contra servidor federal em razao de 
suas fungoes sera de competencia da Justiga Federal.

Estao corretas

(A) I ,  I I  e I I I .
(B) I ,  I I I  e V.
(c) I ,  IV  e V.
(D) I I ,  I I I  e IV .
(E) I I I ,  IV  e V.
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69. Aponte a alternativa que corresponde a regra do Codigo

de Processo Penal sobre nulidade.

(A) A defesa deficiente gera nulidade absoluta, sendo 
presumido o prejuzo.

(B) A incompetencia do jmzo anula somente os atos 
decisorios, devendo o processo, quando for declara- 
da a nulidade, ser remetido ao juiz competente.

(C) A falta de defesa previa apos o interrogators gera 
nulidade absoluta.

(D) A nulidade de um ato, uma vez declarada, afetara os 
atos posteriores.

(E) A falta das alegagoes escritas do acusado no pro
cedimento ordinario e causa de nulidade relativa.

70. Assinale a alternativa correspondente a entendimento
sumulado do Superior Tribunal de Justiga.

(A) O conhecimento de recurso de apelagao do reu de- 
pende de sua prisao.

(B) A participagao do membro do Ministerio Publico na 
fase de investigagao criminal acarreta o seu impedi- 
mento ou suspeigao para o oferecimento da denuncia.

(C) Nao e cabve l a suspensao condicional do processo 
na desclassificagao do crime e na procedencia par- 
cial da pretensao punitiva.

(D) Pronunciado o reu, fica superada a alegagao de 
constrangimento ilegal da prisao por excesso de 
prazo na instrugao.

(E) E necessaria a resposta preliminar de que trata o 
artigo 514 do Codigo de Processo Penal, mesmo 
quando a agao penal e instrmda por inquerito policial.

71. A arguigao de suspeigao do orgao do Ministerio Publico 
sera decidida pelo

(A) juiz de direito, com recurso para o Tribunal de Justiga.

(B) juiz de direito, sem recurso.

(C) juiz de direito dependendo, quando afirmada a sus
peigao, de confirmagao do Procurador Geral de Justiga.

(D) Tribunal de Justiga, sem recurso.

(E) pelo Procurador Geral de Justiga.

72. A revisao criminal

(A) deve ser requerida por procurador legalmente habilitado.

(B) podera ser impugnada por apelagao nos casos em 
que e resolvida por juiz singular.

(C) sera processada e julgada pelo Superior Tribunal de 
Justiga em relagao a condenagoes provenientes de ca
sos de competencia originaria dos tribunais de justiga.

(D) obriga o recolhimento do sentenciado a prisao, quan
do ha mandado de prisao ainda nao cumprido.

(E) podera ser requerida apos a morte do condenado.

73. O novo procedimento do juri

(A) manteve o libelo-crime acusatorio.

(B) preve que os quesitos da defesa devem ser espe- 
cificados, embora de forma sucinta.

(C) nao preve a votagao de quesitos sobre agravantes e 
atenuantes, devendo o juiz considera-las quando 
alegadas nos debates.

(D) preve alegagoes escritas antes da pronuncia, como 
no procedimento anterior.

(E) nao mais preve, como o procedimento anterior, o 
aparte em plenario.

74. Joao da Silva, depois de definitivamente condenado, inicia 
o cumprimento da pena que lhe foi imposta em regime 
inicialmente fechado. Durante a execugao, requereu pro- 
gressao de regime, sendo o seu pedido deferido. O Minis
terio Publico podera interpor agravo, que seguira o rito do

(A) recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.

(B) recurso em sentido estrito, com efeito suspensivo.

(C) agravo de instrumento previsto no Codigo de Pro
cesso Civil, sem efeito suspensivo.

(D) agravo de instrumento previsto no Codigo de Pro
cesso Civil, com efeito suspensivo.

(E) proprio estabelecido na Lei de Execugao Penal, sem 
efeito suspensivo.

75. A decadencia nos crimes de agao penal privada ocorre,
segundo disposigao do Codigo de Processo Penal, no
prazo de

(A) seis meses contado da data em que o ofendido vier 
a saber quern e o autor do crime.

(B) seis meses contado da data em que o crime foi 
praticado.

(C) seis meses contado da data em que o crime foi 
comunicado a autoridade policial.

(D) tres meses contado da data em que o ofendido vier 
a saber quern e o autor do crime.

(E) tres meses contado da data em que o crime foi 
praticado.

Direito Comercial

76. A sociedade empresaria, no direito brasileiro,

(A) e um ente despersonalizado, como regra confundin- 
do-se o patrimonio de seus socios com o dela.

(B) nao tern atributos do direito da personalidade, nao 
podendo por isso sofrer dano moral.

(C) independentemente de seu objeto, considera-se em
presaria a sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada.

(D) tern por objeto o exercsio de atividade propria de 
empresario sujeito a registro, salvo as excegoes 
expressas em lei.

(E) adquire personalidade jundica tao logo comecem 
suas atividades, servindo a inscrigao no registro pro
prio apenas para sua formalizagao.

77. Quanto ao cheque e correto afirmar:

(A) Contem a ordem incondicional de pagar quantia de- 
teri in ad a.

(B) Seu credor pode responsabilizar solidariamente o ban
co sacado pela inexistencia ou insuficiencia de fundos 
dispomveis.

(C) Por ter carater causal, se for endossado a terceiro 
este responde por excegoes pessoais relativas ao 
emitente.

(D) A inexistencia ou insuficiencia de fundos desnatura-o 
como tftulo de credito.

(E) Como regra, corresponde a uma promessa de paga- 
mento futuro.
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78. Em relagao a duplicata mercantil e a nota promissoria,

analise as seguintes afirmagoes:

I .  A nota promissoria e uma promessa de pagamento. 
Seu subscritor e o devedor principal e se trata de 
trtulo que nao admite aceite, embora possa ser 
endossado.

I I .  A duplicata mercantil deve ser emitida com base na 
fatura, corresponde a uma compra e venda mercantil 
e deve ser aceita pelo comprador, que so pode recu- 
sa-la em situagoes expressamente previstas em lei.

I I I .  Somente a duplicata aceita pode ser objeto de 
p rotesto cam bial.

Esta integralmente correto o que se afirma SOMENTE em

(A) I .
(B) I  e I I .
(c) I  e I I I .
(D) I I .
(E) I I  e I I I .

79. Em relagao aos tftulos de credito e correto afirmar:

(A) O trtulo incompleto ao tempo da emissao nao pode 
ser preenchido posteriormente.

(B) Entre outras, consideram-se como nao escritas no 
tftulo a clausula de juros e a proibitiva de endosso.

(C) Enquanto o trtulo estiver circulando, tanto ele como 
os direitos ou mercadorias que representa podem 
ser dados em garantia.

(D) O trtulo pode ser reivindicado do portador que o 
adquiriu de boa-fe e de acordo com as normas que 
disciplinam sua circulagao.

(E) A transferencia do tftulo nao implica a de todos os 
direitos que lhe sao inerentes.

80. O mutuo bancario

(A) e contrato consensual, aperfeigoado por ocasiao da 
exteriorizagao da vontade das partes.

(B) e contrato no qual as taxas de juros remuneratorios
encontram-se limitadas pelo Codigo Civil.

(C) so pode ser institmdo mediante instrumento publico.

(D) e contrato real, que so se aperfeigoa com a entrega, 
pelo banco mutuante, do dinheiro ao cliente mutuario.

(E) nao admite, em hipotese alguma, que o mutuario de-
volva o valor emprestado antes do prazo pactuado, 
visando a redugao dos juros.

81. Em relagao as sociedades, e correto afirmar que

(A) na sociedade anonima ou companhia, o capital divi- 
de-se em quotas, de obrigagao solidaria dos socios.

(B) na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos 
socios sera sempre limitada.

(C) a sociedade em comandita por agoes tern o capital 
dividido em agoes, regendo-se pelas normas relati- 
vas a sociedade anonima e operando sob firma ou 
denominagao.

(D) na sociedade limitada a responsabilidade de cada so- 
cio e solidaria em relagao ao total das dfvidas sociais.

(E) somente pessoas jundicas podem integrar a socie
dade em nome coletivo, sob responsabilidade solida- 
ria e ilim itad a.

82. E certo dizer que

(A) o contrato de compra e venda mercantil e aquele em 
que pelo menos uma das partes e empresaria.

(B) a compra e venda mercantil e urn contrato real, 
dependendo para sua constituigao da entrega efetiva 
do bem ao comprador.

(C) apenas bens moveis podem ser objeto da compra e 
venda mercantil.

(D) a compra e venda mercantil, em nenhum caso, 
subsume-se ao Codigo de Defesa do Consumidor.

(E) para que o vmculo contratual se aperfeigoe, na 
compra e venda mercantil, basta a convergencia de 
vontades do vendedor e comprador, tratando-se pois 
de contrato consensual.

83. Considera-se empresario

(A) quern organiza a produgao de certa mercadoria, ain-
da que episodicamente, destinando-a a venda no 
m ercad o.

(B) quern exerce profissionalmente atividade economica
organizada para a produgao ou a circulagao de bens 
ou de servigos.

(C) quern exerce habitualmente qualquer atividade, eco
nomica ou intelectual, para prestagao de servigos 
diretos na comunidade.

(D) o profissional da area cientffica, literaria ou artfstica, 
desde que se trate de atividade habitual, como regra.

(E) quern exerce atividade economica, habitualmente ou
nao, desde que destine a produgao de seus bens a 
venda no mercado.

84. No tocante a recuperagao judicial da empresa,

(A) quern a pleiteia nao pode ser falido ou, se o foi, de- 
vem ter sido declaradas extintas, por sentenga tran- 
sitada em julgado, as responsabilidades decorrentes 
da falencia.

(B) pode ser pleiteada exclusivamente pelo devedor, 
nao se transferindo a legitimidade a seus herdeiros.

(C) o pedido nao pode ser requerido por quern ja tenha 
obtido recuperagao judicial anteriormente.

(D) estao sujeitos a ela todos os creditos existentes na 
data do pedido, desde que vencidos.

(E) pode ser requerida por devedor que, no momento do 
pedido, exerga regularmente suas atividades ha 
mais de cinco anos, nao sendo falido.

85. Examine as seguintes proposigoes:

I .  As empresas administradoras de cartoes de credito 
sao instituigoes financeiras e, por isso, os juros re
muneratorios por elas cobrados nao sao limitados 
pela Lei de Usura.

I I .  A renegociagao de contrato bancario ou a confissao 
da dfvida impedem a possibilidade de discussao so
bre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

I I I .  Nos contratos bancarios posteriores ao Codigo de 
Defesa do Consumidor incide a multa moratoria ne- 
le prevista.

E correto afirmar que

(A) somente a proposigao I  encontra-se pacificada.

(B) somente a proposigao I I I  encontra-se pacificada.

(C) somente as proposigoes I  e I I I  encontram-se pa- 
cificad as.

(D) somente as proposigoes I I  e I I I  encontram-se 
pacificadas.

(E) as proposigoes I ,  I I  e I I I  encontram-se de 
acordo com a atual jurisprudencia sobre os temas.
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Direito Tributario

86. A Constituigao Federal de 1988 assegura em seu art. 52, 
inciso X XX IV , almea “b” a obtengao de certidoes para de
fesa de direitos e esclarecimento de situagoes de interes
se pessoal, junto a repartigoes publicas, independente- 
mente do pagamento de taxas. Diante de recusa de um 
Municfpio em emitir certidao negativa de debito fiscal sem 
o previo pagamento da taxa devera o contribuinte

(A) impetrar habeas data, por ter imunidade tributaria.

(B) impetrar mandado de injungao, por ter isengao tributaria.

(C) impetrar mandando de seguranga, por ter imunidade 
tributaria.

(D) propor agao anulatoria de debito fiscal, por ter 
isengao tributaria.

(E) pagar a taxa, por nao se inserir a certidao negativa 
de debito fiscal na hipotese constitucional.

87. Contribuinte fez em 10.06.2006 pagamento antecipado de 
tributo cujo fato gerador aconteceu em 10.12.2005. Em mea- 
dos de 2007 o contribuinte constatou que fez pagamento 
indevido a maior. Todavia, por se tratar de tributo cujo lan- 
gamento se faz por homologagao, esta aguardando que o 
Fisco constate o erro e lhe faga a restituigao. Caso isso nao 
ocorra, o contribuinte tera que propor agao para repetigao 
do indebito, cujo prazo derradeiro ocorrera no ano de

(A) 2010.
(b ) 2011.
(C) 2012.
(d ) 2015.
(e ) 2016.

88. Sobre as garantias e privilegios do credito tributario e
correto afiri ar:

(A) Em qualquer situagao, o credito tributario so nao 
prefere aos creditos trabalhistas, acidente do tra- 
balho e com garantia real.

(B) Nao se admite concurso de preferencias entre pessoas 
jundicas de direito publico credoras de creditos tribu- 
tarios diversos relativos a um mesmo sujeito passivo.

(C) A alienagao ou oneragao de bens do sujeito passivo 
em debito com a Fazenda Publica, por credito tributa
rio em fase de cobranga judicial, sera caracterizada 
como fraude a execugao somente apos citagao valida.

(D) Credito tributario decorrente de imposto de renda 
pessoa f ^sica nao justifica a penhora de unico imovel 
do devedor, destinado a residencia da fairnlia (bem 
de famNia).

(E) Na falencia, os creditos tributarios cujos fatos gera- 
dores sejam anteriores a quebra preferem aos cre
ditos extraconcursais, considerados como aqueles 
cujos fatos geradores ocorreram no curso do pro
cesso de falencia.

89. Segundo jurisprudencia pacffica e sumulada do STJ
acerca do ICMS, e correto afirmar que

(A) incide ICMS sobre o fornecimento de concreto, por
empreitada, para construgao civil, preparado no tra- 
jeto ate a obra em betoneiras acopladas a cami- 
nhoes, por ser prestagao de servigos.

(B) nao incide ICMS na importagao de aeronave, por pes
soa fsica, para uso proprio.

(C) nao incide ICMS na importagao de vefculo por pessoa 
ffsica, destinado a uso proprio.

(D) incide ICMS na operagao de arrendamento mercantil
de coisas moveis.

(E) nao constitui fato gerador do ICMS o simples deslo-
camento de mercadoria de um para outro estabele- 
cimento do mesmo contribuinte.

90. Sera remunerada por taxa a prestagao

(A) efetiva ou compulsoria do servigo de coleta de lixo 
domiciliar.

(B) efetiva do servigo de calgamento de logradouros.

(C) compulsoria do servigo de iluminagao publica.

(D) compulsoria do servigo de limpeza das vias e 
logradouros publicos.

(E) efetiva de uso de bem publico.

Direito Eleitoral

91. A respeito da arguigao de inelegibilidade e da impugnagao
de registro de candidatura, e correto afirmar:

(A) A partir da data em que terminou o prazo para 
impugnagao de registro de candidato, passa a 
correr, independentemente de qualquer notificagao, 
o prazo de 10 dias para contestagao.

(B) A arguigao de inelegibilidade sera feita perante o 
Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de 
candidato a Deputado Federal.

(C) Cabera a qualquer candidato, partido polftico, 
coligagao ou ao Ministerio Publico, no prazo de 10 
dias, contando da publicagao do pedido de registro 
de candidato, impugna-lo em petigao fundamentada.

(D) A impugnagao de registro de candidatura por parte 
do candidato, partido polftico ou coligagao, impede a 
agao do Ministerio Publico no mesmo sentido, posto 
que, nesse caso, atua como fiscal da lei.

(E) Na impugnagao de pedido de registro de candidato, 
o impugnante especificara, desde logo, os meios de 
prova com que pretende demonstrar a veracidade do 
alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no 
maximo de seis.

92. O Tribunal Superior Eleitoral elegera o Corregedor Elei-
toral d en tre

(A) os membros do Ministerio Publico que fazem parte 
da sua composigao.

(B) os advogados nomeados pelo Presidente da Republica.

(C) os Ministros do Supremo Tribunal Federal que o in
tegrant

(D) os Ministros do Superior Tribunal de Justiga que o 
integrant

(E) quaisquer de seus integrantes.

93. A respeito do acesso gratuito ao Radio e a Televisao, na
forma da Lei n2 9.096, de 19/09/1995, considere:

I .  A propaganda partidaria, no radio e na televisao, 
feita fora dos horarios autorizados pela Justiga Elei
toral, nao gozara do benefcio da gratuidade.

I I .  A propaganda partidaria gratuita destina-se a difu- 
sao do programa partidario, bem como a divulgagao 
da propaganda de candidatos a cargos eletivos.

I I I .  As transmissoes serao em bloco, em cadeia nacional 
ou estadual, e em insergoes de 30 segundos e 1 mi- 
nuto, no intervalo da programagao das emissoras.

Esta correto o que se afirma SOMENTE em

(A) I .
(B) I  e I I .
(C) I  e I I I .
(D) I I  e I I I .
(E) I I I .
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94. A respeito do recurso de agravo de instrumento, e

INCORRETO afirmar:

(A) O Presidente do Tribunal, ao determinar a remessa 
dos autos do agravo de instrumento ao Tribunal 
Superior, nao podera ordenar a extragao e juntada 
de pegas nao indicadas pelas partes.

(B) Denegado o recurso especial interposto contra 
decisao de Tribunal Regional Eleitoral, o recorrente 
podera interpor, dentro de 3 dias, agravo de instru
mento para o Tribunal Superior Eleitoral.

(C) O Presidente do Tribunal nao podera negar segui- 
mento ao agravo de instrumento interposto fora do 
prazo legal.

(D) Cabera agravo de instrumento contra a decisao do 
Tribunal Superior Eleitoral que denegar recurso 
ordinario para o Supremo Tribunal Federal, nos ca- 
sos p revistos em lei.

(E) Se o agravo de instrumento nao for conhecido, por
que interposto fora do prazo legal, o Tribunal Supe
rior impora multa ao recorrente.

95. A partir da escolha de candidatos em convengao, e asse- 
gurado o direito de resposta a candidato, partido polftico 
ou coligagao, atingidos, ainda que de forma indireta, por 
conceito, imagem ou afirmagao caluniosa, difamatoria, 
injuriosa ou sabidamente invendica, difundidos por qual
quer vefculo de comunicagao social. O prazo para o 
ofendido, ou seu representante legal, pedir o exercfcio do 
direito de resposta a Justiga Eleitoral sera de 72 horas, 
contado a partir da divulgagao da ofensa, quando se tratar

(A) do horario eleitoral gratuito na televisao.

(B) do horario eleitoral gratuito no radio.

(C) de orgao da imprensa escrita.

(D) da programagao normal das emissoras de radio.

(E) da programagao normal das emissoras de televisao.

Direito Ambiental

96. A respeito das relagoes existentes entre o prinapio do 
poluidor-pagador e as regras relativas a responsabilidade 
civil por dano ambiental, e correto afirmar que esta res
ponsabilidade

(A) e decorrencia do prinapio do poluidor-pagador, por
que todo aquele que polui age com culpa.

(B) nao pode ser tida como consequencia do prinapio 
do poluidor-pagador, porque este prindpio estimula 
a pratica de atos de poluigao, desde que haja a 
correspondente indenizagao.

(C) e absolutamente independente do princfpio do polui
dor-pagador, cuja incidencia principal se da no cam- 
po economico, nao jundico.

(D) pode ser interpretada como aplicagao concreta do 
princfpio do poluidor-pagador, se este for entendido 
como a imputagao, ao agente poluidor, dos custos 
da poluigao.

(E) extrai do princfpio do poluidor-pagador as linhas 
basicas de sua aplicagao, por expressa disposigao 
con stitucion al.

97. Os conceitos legais de degradagao da qualidade ambien
tal e de poluigao conduzem a conclusao de que

(A) ambos os institutos sao identicos e os respectivos 
termos sao tidos por sinonimos na legislagao.

(B) a poluigao e especie do genero degradagao ambien
tal, resultante de atividades que afetem desfavora- 
velmente a biota, entre outras.

(C) a degradagao ambiental e especie do genero polui
gao, caracterizada aquela por ser decorrente de 
agao humana.

(D) a poluigao refere-se ao langamento de dejetos e 
efluentes no meio, ao passo que a degradagao am
biental refere-se as outras formas de destruigao dos 
recursos naturais.

(E) a degradagao ambiental e a denominagao generica 
das alteragoes adversas das caractensticas do meio 
ambiente, ao passo que a poluigao denota apenas 
as alteragoes de carater voluntario.

98. A aplicagao das sangoes admin istrativas por infragoes ao
meio ambiente tern como caractenstica a

(A) competencia do Conselho Nacional do Meio Ambien
te -  CONAMA para julgar os recursos em ultima ins- 
tancia.

(B) irrecorribilidade das decisoes tomadas pelos orgaos 
fiscalizadores integrantes do SISNAMA, que pode- 
rao ser contestadas apenas perante o Judiciario.

(C) discricionariedade na tomada de decisoes, o que 
impede a sua posterior revisao judicial.

(D) falta de correspondencia entre as infragoes adminis- 
trativas e os tipos penais previstos na lei de crimes 
ambientais.

(E) tipicidade estrita, de modo que tanto as infragoes 
quanto as respectivas penalidades devem estar es- 
pecificamente cominadas pela lei.

99. Assinale a alternativa que menciona institutos que impli- 
cam limitagoes a propriedade privada, exclusivamente em
imoveis rurais.

(A) Area de preservagao permanente e reserva legal.

(B) Area de preservagao permanente e reserva parti
cular do patrimonio natural.

(C) Reserva legal e refugio da vida silvestre.

(D) Reserva legal e area de protegao ambiental.

(E) Refugio da vida silvestre e area de protegao ambiental.

100. O licenciamento ambiental e procedimento no curso do 
qual os orgaos ambientais praticam atos ora discricio- 
narios, ora vinculados. Considere os atos abaixo relacio- 
nados, integrantes desse procedimento:

I .  convocagao, por iniciativa do orgao ambiental, de 
audiencia publica para discussao do EIA/RIMA;

I I .  fixagao de montante a ser destinado a implantagao 
de unidades de conservagao, a t^tulo de compensa- 
gao ambiental;

I I I .  fixagao do prazo de validade das licengas.

Fla componente discricionario em

(A) I ,  apenas.
(B) I I ,  apenas.
(C) I  e I I ,  apenas.
(D) I I  e I I I ,  apenas.
(E) I ,  I I  e I I I .
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