Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA
JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CADERNO DE QUESTÕES
DIREITO
Data: 08/10/2017 - Horário: 08h00 as 11h00 - Duração: 03 (três) horas
Número de questões: 50 (cinquenta)
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES
INSTRUÇÕES

1. O processo seletivo compreenderá uma prova objetiva, contendo 50
questões de múltipla escolha, sendo 30 questões específicas de
Direito, 10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de noções
de informática, conforme conteúdo programático apresentado no
anexo I do Edital.
2. Será atribuído peso 05 à prova de Direito, peso 03 à prova de
Língua Portuguesa e peso 02 à prova de noções de informática;
3. será considerado aprovado o candidato que atingir a nota mínima de
5,0 (cinco) pontos;
4. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às
questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa
marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
5. Cada candidato receberá um caderno de questões e um cartão
resposta para transcrever as respostas da prova. Identifique-se
imediatamente, escrevendo seu nome e número de documento de
identidade e CPF.
6. O cartão de resposta referido no item anterior não será substituído
em qualquer hipótese, devendo o candidato tomar o devido cuidado
no seu manuseio e preenchimento, sendo de sua exclusiva
responsabilidade qualquer prejuízo que lhe possa advir de
problemas decorrentes da indevida realização dessas duas
atividades.
7. Não será permitido ao candidato levar a Folha de Resposta nem o
caderno de questões.
8. O tempo previsto para aplicação das provas será de 03 (três) horas,
não havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de
afastamento de candidato da sala.
9. Durante a realização das provas, não será permitida consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros,
códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
10. Não será permitida a utilização, no local de provas, aparelhos
eletrônicos (máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou
similares, bip, telefone celular, walkman, receptor, gravador, etc.).
11. Não será concedido tempo adicional, visando à cópia das respostas
para o formulário previsto no item acima, sendo recolhido todo
material de aplicação no horário previsto para o término da prova
12. Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e
portar-se com urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais
responsáveis pela fiscalização da aplicação das provas e aos outros
candidatos, sob pena de desclassificação do certame.
13. Serão considerados aprovados no certame e classificados em ordem
decrescente de suas notas os candidatos que atenderem,
cumulativamente, às seguintes exigências: I – não forem
desclassificados em relação aos requisitos exigidos nos artigos 2°,
3° e 6º do edital, nem sofrerem a punição prevista em seu artigo
11. II – obtiverem nota mínima exigida no artigo 8º do edital.
14. Na hipótese de ocorrência de empate na classificação, serão
utilizados como critérios de desempate, em ordem sucessiva:
a) o maior CRE (coeficiente de rendimento escolar);
b) o período mais avançado do curso (considerando-se, no caso de
curso de periodicidade letiva anual, o semestre letivo cursado pelo

aluno), conforme comprovados pela documentação apresentada no
período indicado no parágrafo abaixo.
c) a maior nota na prova específica de Direito.
d) a idade mais avançada.
Parágrafo único: Para fins de atendimento às alíneas “a” e “b” deste
artigo, os candidatos inscritos deverão enviar para o e-mail
desempate.jfpb@ciee.org.br declaração de matrícula e histórico
escolar atualizados, devendo ser apresentados os referidos
documentos até o dia 16/10/2017, sob pena de ser remetido para o
final da lista de empates de mesma nota.
15. O gabarito provisório das provas será divulgado no dia 11 de
Outubro de 2017 no sítio do CIEE www.ciee.org.br
16. Os recursos das provas objetivas deverão ser interpostos nos dias
13/10/2017 a 16/10/2017 no horário das 08h00 às 17h00, através
de do e-mail recurso.jfpb@ciee.org.br conforme modelo que consta
no anexo II do Edital do certame.
17. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a
pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de terem recorrido.
18. O gabarito e o resultado oficial do processo seletivo serão
divulgados no sitio do CIEE www.ciee.org.br, dia 31 de Outubro
de 2017.
19. Os candidatos aprovados na forma do art. 13 do edital serão
convocados para preenchimento das vagas de estágio remunerado
disponíveis nos termos do art. 4° deste Edital, bem como para as
que surgirem durante o prazo de validade do certame, observada a
conveniência e oportunidade da Administração, a existência de
dotação orçamentária, bem como o disposto no parágrafo 1° do
artigo 1°.
20. A classificação no processo seletivo gera para o aluno apenas a
expectativa de direito à celebração do termo de compromisso de
estágio, reservando-se à Administração da Justiça Federal na
Paraíba o direito de chamar os aprovados de acordo com as
necessidades internas;
21. A Justiça Federal na Paraíba reserva-se do direito de convocar
candidatos em número que atenda as necessidades e de acordo com
a disponibilidade orçamentária e a existência de vaga de estágio;
22. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a
publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a este
processo seletivo, os quais serão afixados no sítio do Centro de
Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, e da Justiça
Federal na Paraíba www.jfpb.jus.br devendo manter atualizados
seus dados cadastrais junto a esta instituição.

Boa Sorte!
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LÍNGUA PORTUGUESA
1 - Leia a Fábula de Esopo “O Vento e o Sol”:
"O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o
mais forte. De repente, viram um viajante que vinha
caminhando.
- Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer
o viajante tirar o casaco, será o mais forte. Você começa,
propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem.
O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais
soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo.
Desesperado, então o vento retirou-se. O sol saiu de seu
esconderijo e brilhou com todo o esplendor sobre o homem,
que logo sentiu calor e despiu o paletó." Podemos afirmar
que
(A) O vento é mais forte que o Sol.
(B) A questão principal é o passeio do viajante.
(C) A fábula nos mostra, metaforicamente, que a melhor forma
de tratar o outro é com gentileza, representado pelo calor, e
não através da violência, como a agressão e à força,
representado pelo vento.
(D) Não há uma disputa entre o sol e o vento.

2 - Leia o texto e assinale a alternativa correta: “É comum
escrever uma lista de informações e argumentos antes de
criar seu texto, mas as informações não podem aparecer
jogadas no texto, selecione as melhores e crie uma
evolução de sua argumentação.” O conceito refere-se à:
(A)
(B)
(C)
(D)

pontuação.
coerência e coesão textual.
acentuação.
concordância Verbal.

3 - De acordo com Evanildo Bechara, a pontuação “é um
sistema de reforço da escrita constituído de sinais
sintáticos, destinados a organizar as relações e a proporção
das partes do discurso e das pausas orais e escritas”.
Assinale
a
alternativa
que
está
corretamente
pontuada.Precisa de toda a introdução? Eu mudaria ou
simplificaria as opções.
(A) Por que veio tão tarde perguntou-lhe Sofia logo que
apareceu à porta do jardim em Santa Teresa?
(B) Depois do almoço, que acabou às duas horas, estive
arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim,
continuou Rubião, vendo o relógio; são quatro horas e
meia. - Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia, em
ar de censura.
(C) A certo ponto da conversação; Glória me disse, que
desejava muito, conhecer Carlota e perguntou por que não
a levei comigo?
(D) Desejo muito conhecer Carlota; disse-me Glória a certo
ponto da conversação? Por que não a trouxe consigo.

4

- Assinale a alternativa correta:

(A)
(B)
(C)
(D)

ageitar; jeitoso; mirajem; regeitar.
ageitar; geitoso; miragem; regeitar.
ajeitar; geitoso; mirajem; rejeitar.
ajeitar; jeitoso; miragem; rejeitar.

5

- A Regência está aplicada corretamente na alternativa:

(A) Vamos no mercado./ Óculos ajudam a leitura. / O jogo está
agradando o torcedor.
(B) Vamos pro mercado./Óculos ajudam na leitura./O jogo está
agradando ao torcedor.
(C) Vamos ao mercado./ Óculos ajudam a leitura. / O jogo está
agradando ao torcedor.
(D) Vamos ao mercado. / Óculos ajudam a leitura. / O jogo
está agradando o torcedor.

6

- Assinale a alternativa correta, de acordo com a norma
culta.

(A)
(B)
(C)
(D)

Meu filho foi um dos alunos que foram selecionados.
É três horas agora.
Mais de um aluno reprovaram a 7.ª série.
Minas Gerais produzem o melhor pão de queijo.

7 - “É bom que ela venha amanhã E traga os livros.” Na
análise do período composto, podemos afirmar que o destaque
da frase é uma conjunção.
(A)
(B)
(C)
(D)

assindética.
sindética adversativa.
sindética aditiva.
sindética alternativa.

8

- As palavras “analítico, jurídico, Câmara” são:

(A)
(B)
(C)
(D)

paroxítonas.
proparoxítonas.
oxítonas.
as palavras oxítonas acima não são mais acentuadas, de
acordo com a norma culta.

9 - Podemos afirmar que a frase: “Não ouças a música!” o verbo
está no:
(A)
(B)
(C)
(D)

presente.
gerúndio composto.
gerúndio.
imperativo negativo.

10 - “ALGUMAS pessoas estudam diariamente.” / “QUANTOS
de vocês estudam diariamente?” Podemos afirmar que as
palavras em destaque são:
(A)
(B)
(C)
(D)

pronomes.
artigos.
numerais.
adjetivos.
Direito
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
11 - Você precisa digitar um documento no Word 2013,
limitado a 3.000 palavras. Para controlar sua tarefa, você
deve clicar com o botão direito do mouse na Barra de
Status e no menu de Personalização, habilitar a função
_______________.
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Controlar Alterações
Número de Página
Status de Carregamento
Contar Palavras

(B)

(C)

(D)

1 e 2, apenas.
1 e 3, apenas.
2 e 3, apenas
1, 2 e 3.

17 - Básico (Elegante), Básico (Simples), Casual, Linhas
(Distinto), Linhas (Requintado) e Minimalista, dentre outros,
são opções de _____________ acessíveis a partir da guia
Design do Word 2013.

Arquivo
Página Inicial
Exibir
Revisão

(A)
(B)
(C)
(D)

Opções
Modo de Compatibilidade
Painel de Controle
Avançado

14 - Considerando o seguinte ícone, localizado na régua de
tabulação do Word 2013, é correto afirmar:

(A)

(A)
(B)
(C)
(D)

12 - No Word 2013, para salvar um documento em
determinado formato e lhe atribuir um nome, clique na guia
___________ e acesse SALVAR COMO na faixa de
opções.

13 - Você pode alterar a maneira como o Word 2013 corrige e
formata o texto quando você digita clicando em Arquivo >
___________ > Revisão de Texto > Opções de
Autocorreção.

(A)
(B)
(C)
(D)

16 - No Word 2013 para digitar letras bem pequenas abaixo da
linha de texto:
1 - Clica-se no ícone X2 na guia Página Inicial.
2 - A partir da caixa de diálogo FONTE na Página Inicial,
em EFEITOS deve-se selecionar BAIXO-RELEVO.
3 - Utiliza-se as teclas de atalho Ctrl+Shift+
Estão corretos os itens:

Localizada na parte superior da régua, o Avanço da
Primeira Linha permite avançar o texto na primeira linha de
um parágrafo.
Localizado na parte inferior da régua, o Avanço
Pendente permite avançar o texto na segunda linha do
parágrafo e em todas as linhas a seguir.
Localizada na parte inferior direita da régua, o Avanço de
Última Linha Primeira Linha permite-lhe avançar o texto na
última linha de um parágrafo.
Localizado na parte superior esquerda da régua, a
Tabulação Centrada permite que o texto seja centralizado à
medida em que se escreve.

Estilos do Documento
Temas
Efeitos
Fontes

18 - Você pode pesquisar o texto que você quer mudar e
substituí-lo por outro utilizando, no Word 2013, as teclas de
atalho:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ctrl+L
Ctrl+S
Ctrl+U
Ctrl+Z

19 - Ao clicar na parte superior de um documento do Word 2013
com o botão direito do mouse, aparece o botão Editar
Cabeçalho, o qual, após clicado, possibilita que se insiram
no cabeçalho as seguintes opções, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Número de Página
Data e Hora
Informações do Documento (como autor, nome do arquivo,
etc.)
Marca-d’água

20 - Para imprimir um documento no Word 2013 pode-se acessar
as configurações de impressão utilizando-se as teclas de
atalho:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ctrl+C
Ctrl+I
Ctrl+P
Ctrl+X

15 - No Word 2013 você pode escolher a cor da página, clicando
na guia ____________ > Cor da Página > Cores do Tema.
(A)
(B)
(C)
(D)

Arquivo
Layout da Página
Design
Exibir
Direito

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA
JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA – 2017

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

DIREITO CONSTITUCIONAL
21 - De acordo com o exposto na Constituição Federal de 1988,
Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo
I – Dos Direitos Individuais e Coletivos, artigo 5º, todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes, entre outros:
I.
II.
III.
IV.

homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,
nos termos desta Constituição.
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei.
ninguém será submetido à tortura nem a tratamento
desumano ou degradante.
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato.

23 - Considere as seguintes palavras:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

República.
Monarquia.
Aristocracia.
Tirania.
Unitário.
Federado.
Presidencialismo.
Semipresidencialismo.
Parlamentarismo.
Assinale a alternativa que apresenta a forma de governo, o
sistema de governo e a forma de Estado, respectivamente,
adotados atualmente no Brasil.

(A)
(B)
(C)
(D)

I, VII e VI.
III, V e VIII.
II, VIII e IV.
I, VI e IX.

É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)

II e III, apenas.
I e IV, apenas.
I e II, apenas.
I, II, III e IV.

22 - Com relação à Constituição Federal de 1988, Título III – Da
Organização do Estado, Capítulo VII – Da Administração
Pública, artigo 38, ao servidor público da administração
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
I.
II.

III.

IV.

V.

tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital,
ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.
investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo,
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
investido
no
mandato
de
Vereador,
havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior.
em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício
de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento.
para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se no
exercício estivesse.
É correto o que está contido em

(A)
(B)
(C)
(D)

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

24 - Com relação à Constituição Federal de 1988, Título IV – Da
Organização dos Poderes, Capítulo IV – Das Funções
Essenciais à Justiça, Considerando o rol constitucional das
instituições permanentes e essenciais à Justiça, marque V
para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)

Ministério Público é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis.
O Conselho Nacional de Justiça é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro,
principalmente no que diz respeito ao controle e à
transparência administrativa e processual.
Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente
ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial
e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei
complementar que dispuser sobre sua organização e
funcionamento,
as
atividades
de
consultoria
e
assessoramento jurídico do Poder Executivo.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como
expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso
LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.
V/ F/ F/ V
V/ F/ V/ V
F/ V/ V/ F
F/ F/ F/ V

Direito
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DIREITO ADMINISTRATIVO
25 - É correto afirmar que Administração Pública pode ser
melhor definida como a atividade desenvolvida pelo(s)
(A)

(B)

(C)

(D)

Estado através de seus entes delegados, sob o regime de
Direito Privado, destinada a atender, de modo direto e
imediato, às necessidades concretas da coletividade.
entes delegados pelo Estado, sob o regime de Direito
Público, destinada a atender, de modo indireto e mediato,
às necessidades concretas da coletividade.
Estado ou seus delegados, sob o regime de Direito Público,
destinada a atender, de modo direto e imediato, às
necessidades concretas da coletividade.
Estado ou por entes despersonificados, sob o regime de
Direito Privado ou Direito Público, destinada a atender, de
modo indireto e mediato, às necessidades concretas da
Administração.

29 - De acordo com o artigo 7º da Lei nº 12.016/2009, leia os
trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que
preenche correta e respectivamente as lacunas.
I.

II.

III.

(A)
(B)
26 - De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 37, a
Administração Pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá a alguns princípios. Assinale a
alternativa que apresenta princípios que fazem parte deste
rol.
(A)
(B)
(C)
(D)

(C)

(D)

Legalidade e Razoabilidade.
Moralidade e Publicidade.
Impessoalidade e Efetividade.
Eficiência e Proporcionalidade.

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o
coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a
segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a
fim de que, ________________________.
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se dê ciência do
feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos,
_______________________.
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o
ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento
relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da
medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado
exigir do impetrante ___________________________ com
o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
I. no prazo de 15 (quinze) dias, conteste/ II. para que,
querendo, ingresse no feito/ III. caução ou depósito
I. no prazo de 10 (dez) dias, conteste/ II. para que,
querendo, preste as informações/ III. caução, fiança ou
depósito
I. no prazo de 15 (quinze) dias, preste as informações/ II.
para que, querendo, preste as informações/ III. caução ou
fiança
I. no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações/ II. para
que, querendo, ingresse no feito/ III. caução, fiança ou
depósito

30 - Com relação à intervenção de terceiros, assinale a
alternativa incorreta.
27 - É correto afirmar que objeto e forma dentro dos atos
administrativos são:
(A)
(B)
(C)
(D)

requisitos do ato administrativo.
atributos do ato administrativo.
características do ato administrativo.
princípios do ato administrativo.

(A)
(B)

(C)

(D)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
28 - É correto afirmar que o Juizado Especial Cível tem
competência para conciliação, processo e julgamento das
causas cíveis de menor complexidade, assim
(A)
(B)
(C)
(D)

consideradas as causas cujo valor não exceda a 60
(sessenta vezes) o salário mínimo.
consideradas as causas de natureza alimentar de valor não
excedente ao fixado no inciso I do artigo 3º.
considerado o interesse da Fazenda Pública.
considerada a ação de despejo para uso próprio.

Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz
passará ao julgamento da denunciação da lide.
Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não
terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação
do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência
em favor do denunciado.
O assistente simples atuará como se parte principal for,
assim exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos
mesmos ônus processuais que o assistido.
Transitada em julgado a sentença no processo em que
interveio o assistente, este não poderá, em processo
posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e
provar que desconhecia a existência de alegações ou de
provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se
valeu.

31 - Dentro do procedimento previsto na Lei nº 6.830/1980, no
que tange à cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda
Pública, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

O executado será citado para, no prazo de 15 (quinze) dias,
pagar a dívida com os juros indicados na Certidão de Dívida
Ativa ou garantir a execução.
O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos
Direito
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(C)
(D)

indicados na Certidão de Dívida Ativa ou garantir a
execução.
O executado será citado para, no prazo de 30 (trinta) dias,
pagar a dívida com multa de mora ou garantir a execução.
O executado será citado para, no prazo de 3 (três) dias,
pagar a dívida com os encargos indicados na Certidão de
Dívida Ativa, ou garantir a execução.

funcionário que deixou de lavrar o auto de prisão em
flagrante, aceitando promessa de vantagem indevida por
parte do autor do crime, como forma de agradecimento.
(A)
(B)
(C)
(D)

Prevaricação.
Corrupção Ativa.
Concussão.
Corrupção Passiva.

DIREITO PENAL
DIREITO PROCESSUAL PENAL
32 - Assinale a alternativa que apresenta a teoria que considera o
crime como fato típico e antijurídico, em que a culpabilidade
é mero pressuposto de aplicação da pena.
(A)
(B)
(C)
(D)

Teoria Bipartida do Delito.
Teoria Tripartida do Delito.
Teoria Quadripartida do Delito.
Teoria dos Elementos Negativos do Tipo.

36 - Considerando a ação penal pública condicionada à
representação, assinale a alternativa que apresenta qual
dos princípios abaixo são exceção à regra geral.
(A)
(B)
(C)
(D)

33 - Com relação ao concurso de pessoas, marque V para
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( )
( )

( )
( )

(A)
(B)
(C)
(D)

Comunicam-se as circunstâncias e as condições de caráter
pessoal.
O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo
disposição expressa em contrário, são puníveis, mesmo
que o crime chegue, pelo menos, a ser tentado.
Na participação de menor importância, a pena pode ser
diminuída de um sexto a um terço.
Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos
grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será
aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o
resultado mais grave.
V/ F/ V/ V
F/ F/ V/ V
V/ F/ F/ F
F/ V/ V/ V

34 - Nos crimes contra a honra, com relação à exceção da
verdade, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

(D)

A exceção da verdade, no crime de difamação, somente se
admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é
relativa ao exercício de suas funções.
Admite-se a exceção da verdade nos crimes de injúria.
Admite-se a exceção da verdade nos crimes de calúnia, se
o ofendido for incapaz e a ofensa tiver sido publicada em
meio de grande circulação.
Não se admite a exceção da verdade nos crimes de injúria,
salvo se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que,
por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem
aviltantes.

37 - Com base no artigo 69 do Código de Processo Penal,
correlacione a Coluna I (que indica as teorias das
competências) e a Coluna II (que indica as competências
específicas) e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
Coluna I
I.
Ratione materiae.
II.
Ratione loci.
III. Ratione personae.
Coluna II
1.
O lugar da infração.
2.
A natureza da infração.
3.
O domicílio ou residência do réu.
4.
A prerrogativa de função.
(A)
(B)
(C)
(D)

1. I/ 2. II/ 3. III/ 4. II
1. II/ 2. I/ 3. II/ 4. III
1. III/ 2. II/ 3. III/ 4. I
1. II/ 2. III/ 3. I/ 4. II

38 - Sobre inquérito policial, marque V para verdadeiro ou F para
falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
( )

( )
( )

35 - Dentre os crimes relacionados abaixo, assinale a alternativa
que apresenta aquele que caracteriza a conduta de

Princípio da Verdade Real ou Verdade Material ou Verdade
Judicial.
Princípio da Obrigatoriedade ou Legalidade ou
Necessidade.
Princípio da Indisponibilidade.
Princípio da Igualdade Processual ou Isonomia ou Paridade
ou Par conditio.

( )

Os instrumentos do crime, bem como os objetos que
interessarem à prova ficarão arquivados na Delegacia de
Polícia e não acompanharão os autos do inquérito.
A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de
inquérito.
Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado tutor pela
autoridade policial.
Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela
autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a
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( )

autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se
de outras provas tiver notícia.
O Ministério Público não poderá requerer a devolução do
inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências,
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

( )

com base em lei posterior à data inicial do exercício
financeiro a que corresponda.
É facultado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou
os serviços uns dos outros.

(A)
(B)
(C)
(D)

V/ F/ V/ F/ F
F/ V/ F/ F/ V
V/ V/ V/ F/ F
F/ V/ F/ V/ V

(A)
(B)
(C)
(D)

F/ V/ V/ F
V/ F/ V/ V
F/ V/ F/ V
V/ F/ F/ V

39 - Com relação à possibilidade de interceptação de
comunicações telefônicas, assinale a alternativa incorreta.
(A)

(B)

(C)

(D)

Não será admitida a interceptação de comunicações
telefônicas quando o fato investigado constituir infração
penal punida, no máximo, com pena de detenção.
Não será admitida a interceptação de comunicações
telefônicas quando a prova puder ser feita por outros meios
disponíveis.
O pedido de interceptação de comunicação telefônica
conterá a demonstração de que a sua realização é
necessária à apuração de infração penal, com indicação
dos meios a serem empregados.
O disposto na lei de interceptação telefônica não se aplica à
interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de
informática e telemática.

DIREITO TRIBUTÁRIO

42 - É atrelado(a) à ação do estado, ou seja, o seu fato gerador
está ligado a um ato preciso da Administração Pública,
prestado ao contribuinte e posto à sua disposição. Assinale
a alternativa que apresenta a que a definição se refere.
(A)
(B)
(C)
(D)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

43 - São objetivos da Seguridade Social, segundo a Constituição
Federal de 1988:
I.
II.
III.

40 - A natureza jurídica específica do tributo é determinada
pelo(a)
I.
II.
III.
IV.

denominação e demais características formais adotadas
pela lei.
periodicidade de sua exigibilidade.
destinação legal do produto da sua arrecadação.
fato gerador da respectiva obrigação.

Imposto.
Taxa.
Contribuição de melhoria.
Empréstimos compulsórios.

universalidade da cobertura e do atendimento.
seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e
serviços.
equidade na forma de participação no custeio.
É correto o que está contido em

(A)
(B)
(C)
(D)

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

É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)

III e IV, apenas.
I, apenas.
II e III, apenas.
IV, apenas.

41 - Com base no Código Tributário Nacional e nas limitações da
competência tributária, marque V para verdadeiro ou F para
falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
( )

( )

( )

É permitido à União instituir tributo que não seja uniforme
em todo o território nacional, ou que importe distinção ou
preferência em favor de determinado Estado ou Município.
É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer
natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino.
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda

44 - Trabalhador na condição de segurado do Regime Geral da
Previdência
Social,
no
gozo
de
auxílio-doença
previdenciário há 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses, terá a
manutenção de sua condição de segurado,
(A)
(B)
(C)
(D)

que perdurará por, no máximo, 22 (vinte e dois) meses.
que perdurará por mais 17 (dezessete) meses.
que permanecerá intacta enquanto estiver no gozo do
benefício previdenciário.
permanecendo nela se continuou a contribuir mensalmente
à Previdência Social.

45 - Segundo o previsto na Lei nº 8.213/1991, quanto aos
períodos de carência, assinale a alternativa correta.
(A)

São de 12 (doze) contribuições mensais para aposentadoria
especial.
Direito
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(B)

(C)
(D)

São de 12 (doze) contribuições mensais para saláriomaternidade para as seguradas: empregada, trabalhadora
avulsa e empregada doméstica.
São de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais a
aposentadoria por invalidez.
São de 10 (dez) contribuições mensais para saláriomaternidade das seguradas especiais.

46 - Com base na Lei nº 8.742/1993, com relação à assistência
social e aos beneficiários dela, marque V para verdadeiro
ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.

49 - Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor,
de acordo com o atual Código Civil, em regra, é correto
afirmar que ocorrerá a
(A)
(B)
(C)
(D)

50 - Sobre atos ilícitos, assinale a alternativa incorreta.
(A)

( )
( )
( )

( )

É um direito do cidadão.
É Política de Seguridade Social Contributiva.
Provê os mínimos sociais e é realizada através de um
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da
sociedade.
Garante o atendimento às necessidades básicas.

(A)
(B)
(C)
(D)

F/ V/ V/ F
V/ F/ V/ V
F/ V/ V/ V
V/ F/ F/ V

interrupção da decadência.
interrupção da prescrição.
suspensão da decadência.
suspensão da prescrição.

(B)

(C)
(D)

Não constituem atos ilícitos os praticados no exercício
regular de um direito reconhecido.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes.
Não constituem atos ilícitos os praticados em legítima
defesa.
Constitui ato ilícito os praticados com deterioração ou
destruição da coisa alheia, ou a lesão à pessoa, a fim de
remover perigo iminente.

DIREITO CIVIL
47 - É correto afirmar que ocorre comoriência no caso de
(A)
(B)
(C)
(D)

dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião,
falecendo simultaneamente.
dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião,
falecendo primeiro o mais velho.
dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião,
falecendo primeiro o que possuía alguma enfermidade.
dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião,
falecendo primeiro o mais jovem.

48 - Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
que preenche correta e respectivamente as lacunas.
A Cláusula que subordina o efeito do negócio jurídico a
evento futuro e incerto denomina-se ________________ e
a Cláusula que não suspende a aquisição nem o exercício
do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio
jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva
denomina-se _______________.
(A)
(B)
(C)
(D)

condição/ encargo
termo inicial/ termo final
temo final/ termo inicial
encargo/ condição

Direito

