
29o EXAME DE SELEÇÃO
PARA ESTÁGIO FORENSE

1. A  prova terá a duração de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos,  considerando, inclusive, a marcação do CARTÃO-RESPOSTA da prova

objetiva e a transcrição das respostas para o CADERNO DE RESPOSTAS DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA.

2. Quando autorizado o início da prova, confira atentamente este caderno que contém  20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha,
cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C,D), e 03 (três) questões discursivas,distribuídas da seguinte forma:

3. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO-RESPOSTA:

→→→→→ verifique, no seu cartão, o seu nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade;

→→→→→ o cartão-resposta será o único documento válido para correção eletrônica através de leitura óptica e seu preenchimento

e respectiva  assinatura são de inteira responsabilidade do candidato;

→→→→→ a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, o
espaço correspondente à letra a ser assinalada, para assegurar a perfeita leitura óptica;

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao CADERNO DE RESPOSTAS DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA:

→→→→→ considere o número máximo de linhas definido para cada questão;

→→→→→ será eliminado o candidato que inserir seu nome, assinatura, utilizar liquid paper ou qualquer outro sinal, fora ou na área
própria para o preenchimento das questões, tornando identificável o CADERNO DE RESPOSTAS DEFINITIVO;

→→→→→ ao terminar a transcrição para o caderno definitivo, destaque o canhoto. Ele é seu comprovante e contém o código

criptografado identificador de sua prova.

5. Não haverá substituição parcial ou integral do CARTÃO-RESPOSTA ou do CADERNO DE RESPOSTAS DEFINITIVO DA PROVA
DISCURSIVA, por erro do candidato.

6. O candidato será automaticamente excluído do certame se for surpreendido:

→→→→→ utilizando-se, no decorrer da prova, de qualquer tipo de consulta a material impresso, anotações ou similares, ou em
comunicação verbal, escrita, ou gestual, com outro candidato;

→→→→→ utilizando aparelhos eletrônicos, tais como: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor/
transmissor, gravador, agenda eletrônica, máquina de calcular, máquina fotográfica, relógio digital com receptor;

7. O telefone celular deverá permanecer desligado, desde o momento da entrada no local de prova até a retirada do
candidato do respectivo local;

8. Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar o CARTÃO-RESPOSTA devidamen-
te assinado e o CADERNO DE RESPOSTAS DEFINITIVO e retirar-se do recinto de realização da prova .

9. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o

tempo tenha se esgotado e tenham sido entregues todos os CARTÕES-RESPOSTA  e os CADERNOS DE RESPOSTAS DEFINI-
TIVOS DA PROVA DISCURSIVA, sendo obrigatório o registro dos seus nomes na ata de aplicação de prova.

10. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.

11. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no segundo dia útil seguinte ao de

realização da prova, estando disponível também, no site http://concursos.rio.rj.gov.br .
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DIREITO CIVIL

01. Ocorrendo nova publicação da lei antes da sua

entrada em vigor:

(A) não se altera o curso dos prazos para sua vi-

gência

(B) considera-se lei nova

(C) aplica-se a lei alterada

(D) ocorre a repristinação

02. A lei põe a salvo os direitos do nascituro desde:

(A) o nascimento com vida

(B) o registro civil

(C) 120 dias de gestação

(D) a concepção

03. Classificam-se como bens fungíveis:

(A) aqueles que não podem ser substituídos,

valendo por sua individualidade;

(B) aqueles que podem ser substituídos por

outros da mesma espécie, qualidade e quan-

tidade

(C) os de natureza durável

(D) os que se destroem com sua utilização

04. O negócio jurídico praticado por pessoa relativa-

mente incapaz é:

(A) anulável

(B) nulo

(C) inexistente

(D) imperfeito

05. Segundo o Código Civil, são atributos dos direitos

da personalidade:

(A) intransmissibilidade, impessoalidade e impres-

critibilidade

(B) irrenunciabilidade, materialidade e intransmis-

sibilidade

(C) irrenunciabilidade, intransmissibilidade e indis-

ponibilidade

(D) indisponibilidade, imprescritibilidade e

materialidade

06. O princípio da vedação ao comportamento contra-
ditório, decorrente do instituto do abuso de direito,
NÃO abrange:

(A) a surrectio

(B) a exceptio

(C) o tu quoque

(D) a supressio

07. A menoridade cessa pelo exercício:

(A) de estágio remunerado em escritório de advo-
cacia

(B) de emprego temporário

(C) de emprego público efetivo

(D) da função de jurado, nos tribunais do júri

08. São vícios do consentimento:

(A) erro, dolo e coação

(B) erro, dolo e simulação

(C) simulação e fraude contra credores

(D) coação, lesão e simulação

DIREITO CONSTITUCIONAL

09. A Constituição da República NÃO permite à União
cobrar contribuição:

(A) sobre o lucro das empresas

(B) sobre o faturamento das empresas

(C) sobre a receita de concursos de prognósticos

(D) destinada à iluminação pública

10. O não exercício da competência a que tem direito
o ente tributante dá ensejo à seguinte forma de
desoneração tributária:

(A) isenção

(B) não incidência

(C) imunidade

(D) anistia

11. Quanto à possibilidade de alteração de suas nor-
mas, uma Constituição é considerada rígida
quando:

(A) não exige um procedimento especial para sua
modificação

(B) somente permite sua alteração pelo órgão
constituinte originário

(C) exige um procedimento especial para altera-
ção de seus preceitos, mais rigoroso que o
das normas infraconstitucionais

(D) especifica determinadas normas que somente
podem ser alteradas através de procedimento
especial, mais rigoroso que o das normas
infraconstitucionais
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12. Possuem legitimidade para impetrar mandado

de segurança coletivo:

(A) o Ministério Público e a Defensoria Pública

(B) qualquer cidadão que tenha sofrido violação

de seu direito subjetivo

(C) o Ministério Público e a Defensoria Pública,

os partidos políticos com representação no

Congresso Nacional e organizações sindicais,

entidades de classe ou associações legal-

mente constituídas e em funcionamento há

pelo menos um ano

(D) os partidos políticos com representação no

Congresso Nacional e organizações sindicais,

entidades de classe ou associações legal-

mente constituídas e em funcionamento há

pelo menos um ano

13. Embora os Municípios, como todo ente federativo,

sejam dotados de autonomia política, essa NÃO

importa em:

(A) autoconstituição

(B) auto-organização

(C) autolegislação

(D) autogoverno

14. São princípios da administração pública previstos

na Constituição da República:

(A) honestidade, integridade e moralidade

(B) moralidade, impessoalidade e legalidade

(C) eficiência, legalidade e idoneidade

(D) impessoalidade, decência e capacidade

15. No que toca ao servidor público, é correto afirmar

que:

(A) sua responsabilidade é objetiva quanto aos

danos causados a administrados

(B) goza do benefício da vitaliciedade após a con-

firmação no estágio probatório

(C) aposenta-se após contribuir 30 (trinta) anos

para a previdência geral e alcançar a idade de

60 (sessenta) anos

(D) possui direito subjetivo à posse após a no-

meação

16. Em sede de competência legislativa é correto
afirmar que:

(A) é competência privativa dos municípios legislar
sobre direito urbanístico

(B) é competência privativa da União legislar sobre
direito financeiro

(C) é competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal legislar sobre
orçamento

(D) é competência privativa dos municípios legislar
sobre direito do consumidor

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

17. A denunciação da lide objetiva:

(A) trazer ao processo todos os devedores soli-
dários, quando o credor exigir de um ou de
alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida
comum

(B) trazer ao processo o terceiro contra o qual a
parte tem direito de regresso caso venha a ser
perdedora na ação principal

(C) trazer ao processo o proprietário ou possuidor
da coisa demandada

(D) trazer ao processo terceiro que tenha interes-
se jurídico na sentença a ser proferida

18. Na ação de procedimento sumário, o rol de teste-
munhas, o requerimento de perícia, seus quesitos
e assistente técnico devem ser apresentados:

(A) após o despacho determinando a especificação
de provas

(B) pelo autor na inicial e pelo réu na contestação

(C) após o despacho saneador

(D) a qualquer momento, enquanto não proferida
sentença

19. NÃO é uma resposta do réu a:

(A) impugnação ao valor da causa

(B) contestação

(C) exceção de incompetência

(D) reconvenção

20. Dentre as garantias processuais da Fazenda
Pública, NÃO se inclui:

(A) o prazo em dobro para recorrer

(B) o prazo em dobro para contestar

(C) a intimação pessoal na execução fiscal

(D) a citação por oficial de justiça
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QUESTÕES DISCURSIVAS

1ª QUESTÃO: (DIREITO CIVIL)

Discorra sobre a possibilidade de interrupção dos prazos prescricionais e decadenciais. Mencione, ao menos, duas
causas interruptivas. Em um texto de, no máximo, 10 linhas. (30 pontos)

2ª QUESTÃO: (DIREITO CONSTITUCIONAL)

Diferencie Poder Constituinte Originário e Derivado. Em um texto de, no máximo, 10 linhas. (40 pontos)

3ª QUESTÃO: (DIREITO PROCESSUAL CIVIL)

Aponte duas razões para: (a) suspender o processo, (b) extingui-lo sem resolução do mérito, e (c) extingui-lo com
resolução do mérito. Em um texto de, no máximo, 10 linhas. (30 pontos)

RASCUNHO
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RASCUNHO


