
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS
EDITAL Nº 45/2018

CADERNO DE QUESTÕES

Candidato: __________________________________________________________ 

Inscrição: _____________ Área acadêmica: _______________________________

Assinatura: _________________________________________________________
(conforme identidade)

INSTRUÇÕES

01. Este Caderno de questões só deve ser aberto após a leitura de todas as instruções e
quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02.  Ao  abrir  este  Caderno,  confira  se  ele  contém  80  (oitenta)  questões  objetivas.
Comunique imediatamente a um dos fiscais de sala acerca de eventuais incorreções ou
problemas de impressão. 
03. Preencha os dados pessoais neste Caderno. 
04. O candidato poderá levar consigo este Caderno de provas desde que faltando menos
de 30 (trinta) minutos para o final do exame
05. Utilize a folha de respostas para responder às questões deste caderno.
06.  Leia  as  instruções  da  folha  de  respostas  antes  de  iniciar  o  preenchimento.  Em
hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas. 
07. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre
o conteúdo das provas. Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 
08. A duração da prova é de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, aí incluído o tempo para
responder a todas as questões deste Caderno e para preencher a folha de respostas.

    DIREITO



LÍNGUA PORTUGUESA

1 - (CESPE. Agente de Polícia Federal-2004- adaptada) “O valor da vida é de tal magnitude que, até
mesmo  nos  momentos  mais  graves,  quando  tudo  parece  perdido  dadas  as  condições  mais
excepcionais e precárias — como nos conflitos internacionais, na hora em que o direito da força se
instala negando o próprio Direito, e quando tudo é paradoxal e inconcebível —, ainda assim a
intuição humana tenta protegê-lo contra a insânia coletiva, criando regras que impeçam a prática
de crueldades inúteis.
Quando a paz passa a ser apenas um instante entre dois tumultos, o homem tenta encontrar nos
céus do amanhã uma aurora de salvação. A ciência, de forma desesperada, convoca os cientistas a
se debruçarem sobre as mesas de seus laboratórios, na procura de meios salvadores da vida. Nas
salas de conversação internacionais, mesmo entre intrigas e astúcias, os líderes do mundo inteiro
tentam se reencontrar com a mais irrecusável de suas normas: o respeito pela vida humana.
Assim, no âmago de todos os valores, está o mais indeclinável de todos eles: a vida humana. Sem
ela, não existe a pessoa humana, não existe a base de sua identidade. Mesmo diante da proletária
tragédia  de  cada  homem  e  de  cada  mulher,  quase  naufragados  na  luta  desesperada  pela
sobrevivência do dia a dia, ninguém abre mão do seu direito de viver. Essa consciência é que faz a
vida mais que um bem: um valor.
A partir dessa concepção, hoje, mais ainda, a vida passa a ser respeitada e protegida não só como
um bem afetivo ou patrimonial, mas pelo valor ético de que ela se reveste. Não se constitui apenas
de um meio de continuidade biológica, mas de uma qualidade e de uma dignidade que faz com
que cada um realize seu destino de criatura humana”.

Internet: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em ago./2004 (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir:
(I) O texto estrutura-se de forma argumentativa em torno de uma ideia fundamental e constante: a
vida humana como um bem indeclinável.
(II) O primeiro parágrafo discorre acerca da valorização da existência e da necessidade de proteção
da vida contra a insânia coletiva, por intermédio de normas de convivência que impeçam a prática
de crueldades inúteis,  principalmente em épocas  de graves  conflitos  internacionais,  quando o
direito da força contrapõe-se à força do Direito e quando a situação se apresenta paradoxal  e
inconcebível.
(III) No segundo parágrafo, estão presentes as ideias de que a paz é ilusória, não passando de um
instante  apenas  de  trégua  entre  dois  tumultos,  e  de  que,  para  mantê-la,  os  cientistas  se
desdobram à procura de fórmulas salvadoras da humanidade e os líderes mundiais se encontram
para preservar o respeito recíproco.
(IV) No penúltimo parágrafo, encontra-se uma redundância: a afirmação de que o soberano dos
valores é a vida humana, sem a qual não existe a pessoa humana, sequer a sua identidade.
(V) O comprometimento ético para com a humanidade é defendido no último parágrafo do texto,
que  discorre  acerca  da  vida  não  só  como  um  meio  de  continuidade  biológica,  mas  como  a
responsável pelo destino da criatura humana.
Assinale a opção correta:
a) Estão corretos os itens I, II e IV. 
b) Estão corretos os itens I, III e V.
c) Todos os itens estão incorretos.
d) Todos os itens estão corretos

2 - Todas as alternativas estão corretas, EXCETO:  
a) Vírus.  



b) Cátedra 
c) Excelência 
d) Hífens. 

3 - Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta:
a) Vossa Excelência estás muito preocupada hoje.
b) Mais de cinco alunos não compareceu à aula.
c) Conquistaram o aluno e a aluna a tão sonhada vaga de estagiário. 
d) Haviam sérios problemas na cidade.

4- Assinale a opção INCORRETA:
a) Foro
b) Meretíssimo 
c) Expatriado
d) Transposição

5 - Assinale a opção em que aparece um sinônimo de RATIFICAR:
a) Alterar
b) Corrigir
c) Confirmar 
d) Anunciar

6 - (TRT15-Estágio Direito-2018) Quem precisa saber escrever?  
Recebo  e-mails  de  pessoas  com  idades  e  profissões  diversas.  Outro  dia,  chegou  a

mensagem de um sujeito muito gentil, fazendo comentários elogiosos à coluna. Cometeu alguns
erros gramaticais comuns, como acontece com meio mundo, mas o que me surpreendeu foi que
ele se despediu dizendo: “Desculpe por não escrever o português corretamente, mas sabe como é,
sou engenheiro”. O raciocínio era que se ele fosse escritor, jornalista ou professor, escrever certo
seria obrigatório, mas, sendo engenheiro, estava liberado dessa fatura. Assim como ele, inúmeras
pessoas acreditam que escrever não está na lista das 100 coisas que se deva aprender a fazer
direito na vida. Antes de aprender a escrever bem, esforçam-se em aprender a falar inglês fluente,
a  jogar  golfe  e  a  utilizar  o  hashi  num  restaurante  japonês.  Escrever  bem?  Não  parece  tão
necessário, já que a gente acaba sendo compreendido igual. “Espero não lhe incomodar com esse
e-mail, é que faço jornalismo e queria umas dicas”. O recado foi dado. 

É preciso dizer que não há ninguém que seja imune a erros. Todo mundo se engana, todo
mundo tem dúvidas. Não conheço um único escritor que não trabalhe com um dicionário ao lado.
De minha parte,  sempre tenho uma consulta a fazer no Aurélio,  nunca estou 100% segura,  e,
mesmo tomando todos os cuidados, erro. Acidentes acontecem, o que não pode acontecer é a
gente se lixar para a aparência das nossas palavras.  Escrever bem – não estou falando de escrever
com estilo, talento, criatividade, apenas de escrever certo – deveria ser considerado um hábito tão
fundamental quanto tomar banho ou escovar os dentes. Um texto limpo também faz parte da
higiene. Bilhetes, e-mails, cartões de agradecimentos, tudo isso diz quem a gente é. Se você não
sai de casa com um botão faltando na camisa, por que acharia natural escrever uma carta com as
letras fora do lugar?  

Sei que todos estão carecas de saber a importância da leitura na vida de uma pessoa, mas
não custa lembrar que, quem não lê, corre muito mais riscos de dar vexame por escrito, e isso não
é algo a ser considerado só porque se trabalha numa profissão que, aparentemente, não exige
familiaridade com as palavras. Ninguém precisa ser expert, mas ser cuidadoso não mata ninguém.



Meu irmão, outro dia, me escreveu um e-mail rápido para recomendar um disco e nunca vi meia
dúzia de frases tão bem colocadas. Nem parecia um engenheiro.  

(Martha Medeiros - Zero Hora - adaptado.)  
De acordo com o texto, assinalar a alternativa CORRETA:  
a) A autora não lê as correspondências que recebe de seus leitores. 
b)  Segundo  a  autora,  ninguém  precisa  ser  expert,  mas  ser  cuidadoso  com  escrita  não  mata
ninguém. 
c) Só os professores de português têm conhecimento da gramática.
d) Não devemos nos preocupar com a apresentação da escrita,  pois,  para algumas profissões,
saber ler e escrever já basta.

7 - (Esaf-Analista Jurídico-SEFAZ-CE-2006) Em relação ao texto, assinale a opção que corresponde a
erro gramatical.
Não  constitui (1) surpresa a verificação de que os municípios com maior índice de anulação de
votos têm pontos comuns. Um deles: a taxa de analfabetismo duas ou três vezes superior ao do (2)
resto do país. Outro: a localização em zonas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) —
indicador que mede renda, longevidade e instrução. São localidades pobres  cujo (3) destino, se
não houver revolução de 180 graus na forma de encarar a educação,  as (4) condena a se afastar
cada vez mais dos progressos da civilização.

(Correio Braziliense, 17.10.2006)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

8 - Assinale a palavra que deve ser, obrigatoriamente, acentuada:
a) Secretaria
b) renuncia
c) juridico  
d) negocio

9 - Marque a opção INCORRETA:
a) assessoria
b) pretensão
c) rescisão
d) ressucitar 

10 -  Assinale a opção que apresenta erro de pontuação:
a) Brasileiros, é chegada a hora de votar.
b) O decreto regulamenta os casos gerais; a portaria os particulares. 
c) O condenado, sereno e tranquilo, esperava sua morte.
d) Simplicidade, clareza, objetividade, concisão são qualidades a serem observadas na redação 
oficial.

11 - Julgue os itens a seguir:
I - As leis, em qualquer caso, não podem ser infringidas; mesmo em caso de dúvida, portanto, elas
devem ser respeitadas.
II  -  Assim  disse  Voltaire:  “Devemos  julgar  um  homem  mais  pelas  suas  perguntas  que  pelas
respostas.”



III - Aristóteles, o grande filósofo, foi o criador da Lógica.
Assinale a opção correta:
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Estão corretos os tens I e III;
c) Estão corretos os itens II e II;
d) Todos os itens estão incorretos.

12 - Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância:
a) Existem muitas firmas fantasmas por aqui. 
b) Está meio nervosa, porque trabalhamos bastante.
c) Depois de comer meia fruta daquela barraca, comprou frutas bastantes para uma ceia farta. 
d) Os documentos seguem anexos.

13 - Julgue os itens a seguir:
I - O Representante do Ministério Público apelou da decisão.
II - Nunca mais aspirarei a amores impossíveis.
III - Não lhe assiste dizer se isto é certo ou errado. 
IV - Prefiro muito mais Português do que Matemática.
V – O julgamento foi desfavorável o pedido.
Assinale a alternativa correta:
a) Estão corretos os itens I, IV e V;
b) Estão corretos os itens I, II e III; 
c) Todos estão corretos;
d) Todos estão incorretos. 

14 - (FCC – TST – Técnico Judiciário – 2012) Considere: 
...... angústia de imaginar que o homem pode estar só no universo soma-se a curiosidade humana,
que se prende ...... tudo o que é desconhecido, para que não desapareça de todo o interesse por
pistas que dariam embasamento ...... teses de que haveria vida em outros planetas. 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 
a) À – a – às; 
b) A – à – as; 
c) À – a – as; 
d) A – a – às; 

15 - O proprietário do imóvel precisa saber que ele não é tão imóvel assim. 
As palavras destacadas são, respectivamente, 
a) substantivo e substantivo 
b) substantivo e adjetivo 
c) adjetivo e verbo 
d) advérbio e adjetivo 

16 - O candidato visitava as ______ da cidade acompanhado de seus ______ . 
a) feiras-livres, guardas-costas. 
b) feiras-livre, guarda-costas. 
c) feira-livres, guardas-costas. 
d) feiras-livres, guarda-costas. 

17 - Escolha a alternativa que preencha corretamente as lacunas da frase abaixo. 



O advogado ______ entre os litigantes, razão pela qual ______ promoção e ______ que teria uma
bela carreira. 
a) interviu, obteu, previu. 
b) interviu, obteve, preveu. 
c) interveio, obteu, preveu. 
d) interveio, obteve, previu. 

18 - Identifique a opção que apresenta ERRO:
a) Identificaram-se duas pessoas que se encontravam desaparecidas.
b) Em se plantando tudo dá.
c) Recusou a proposta, se fazendo de desentendida. 
d) Realizar-se-á, na próxima semana, um grande evento em prol da paz no mundo.

19 - “Art. 5° do Código Eleitoral – Não podem alistar-se eleitores: os que não saibam exprimir-se na
língua nacional, e os que estejam privados, temporária ou definitivamente dos direitos políticos.
Os militares são alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha, subtenentes
ou suboficiais,  sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior  para formação de
oficiais.” Indique o modo verbal predominante no texto:
a) Indicativo
b) Imperativo
c) Infinitivo
d) Subjuntivo

20 - Assinale a opção correta:
a) Não sei se ela chegou à falar sobre esse assunto.
b) O político iniciou visita à duas comunidades.
c) Andou à cavalo pela cidade.
d) À medida que estudo, fico mais seguro.

DIREITO

21  -  (MPE/GO  –  Promotor  de  Justiça  –  GO/2010)  Segundo  J.  J.  Gomes  Canotilho,  o
constitucionalismo é  uma “… teoria  (ou  ideologia)  que ergue  o  princípio  do governo limitado
indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de
uma  comunidade.  Neste  sentido,  o  constitucionalismo  moderno  representará  uma  técnica
específica  de  limitação  do  poder  com  fins  garantísticos.  O  conceito  de  constitucionalismo
transporta, assim, um claro juízo de valor. É, no fundo uma teoria normativa política, tal como a
teoria  da  democracia  ou  a  teoria  do  liberalismo”.  A  partir  dessa  visão  conceitual,  assinale  a
alternativa INCORRETA:
a) As constituições norte-americana, de 1787, e a francesa, de 1791, são os marcos históricos e
formais do constitucionalismo moderno.
b) O constitucionalismo garante aos cidadãos o exercício dos seus direitos, mesmo que tenha que
limitar o poder do governo.
c) A concepção de constituição dirigente é antagônica ao conceito de constitucionalismo.
d)  O  neoconstitucionalismo  busca  ultrapassar  a  ideia  de  limitação  do  poder  político  para
representar  a  busca  de  eficácia  da  Constituição,  particularmente  na  efetivação  dos  direitos
fundamentais.



22  -  (CESPE  –  Promotor  de  Justiça  –  MPE  –  RR/2017)  Um  dos  grandes  desafios  do
constitucionalismo  contemporâneo  é  promover  a  transformação  social  sem  abrir  mão  da
segurança jurídica. Nesse contexto, a CF, ao mesmo tempo em que incentiva a justiça social e a
redistribuição de renda,  protege o  direito  adquirido,  a  coisa  julgada e  o  ato  jurídico perfeito.
Acerca desse  assunto,  assinale  a  opção correta conforme entendimento do STF  e  a  legislação
pertinente.
a) Normas que tratem de regime monetário, quando forem inseridas em contratos particulares,
não serão atingidas por leis posteriores que disponham de maneira diversa.
b) Servidor concursado aprovado em estágio probatório passa a ter direito adquirido ao regime
jurídico remuneratório vigente no dia em que tiver completado os requisitos de sua aprovação.
c) Uma lei nova possui eficácia retroativa mínima quando altera os efeitos jurídicos de um ato
jurídico ocorrido no passado.
d)  Embora  produza  efeitos  contra  todos  e  tenha  eficácia  vinculante,  a  declaração  de
inconstitucionalidade em ação direta não desconstitui, automaticamente, as sentenças das ações
individuais transitadas em julgado em sentido contrário.

23 – (FUNDEP – Promotor de Justiça – MPE – MG/2017) Analise as seguintes assertivas relativas ao
preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR/88):
I  –  O  preâmbulo  da  CR/88  não  pode,  por  si  só,  servir  de  parâmetro  de  controle  de
constitucionalidade de uma norma.
II – A invocação de Deus no preâmbulo da CR/88 torna o Brasil um Estado confessional.
III – O preâmbulo traz em seu bojo os valores, os fundamentos filosóficos, ideológicos, sociais e
econômicos e, dessa forma, norteia a interpretação do texto constitucional.
IV  –  A  invocação  de  Deus  no  preâmbulo  da  CR/88  é  norma  de  reprodução  obrigatória  nas
Constituições Estaduais.

Está CORRETO somente o que se afirma em:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) III e IV

24 – (CESPE – Promotor de Justiça – MPE – RR/2017) A respeito do poder constituinte, assinale a
opção CORRETA:
a) É possível a realização de controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias
em razão de princípios de justiça substantiva subjacentes ao texto constitucional.
b) Propostas de emenda à CF não podem sofrer controle de constitucionalidade preventivo em
razão de seu conteúdo.
c) Uma nova Constituição não pode ter eficácia retroativa média e máxima, ainda que assim nela
esteja expresso.
d)  O  poder  constituinte  originário  pode  limitar  os  proventos  de  aposentadoria  que  sejam
percebidos  em  desacordo  com  a  CF,  não  sendo  oponível,  nesse  caso,  a  alegação  de  direito
adquirido.

25  –  (FUNDEP  –  Promotor  de  Justiça  –  MPE  –  MG/2017)  Quanto  aos  direitos  fundamentais,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) A Constituição Federal não dispõe sobre o início da vida humana e, por isso, a capacidade para
ser titular de direitos fundamentais é informada pela lei civil.



b)  É  admissível  a  renúncia  ao  exercício  dos  direitos  fundamentais  como  corolário  do  livre
desenvolvimento da personalidade.
c) A necessidade é um dos elementos que compõem o princípio da proporcionalidade, tendo por
critérios o interesse público e a promoção do bem comum.
d) O princípio da proporcionalidade, amplamente utilizado na jurisdição constitucional, liga-se ao
preceito  da  finalidade  legítima,  bem como  é  critério  definidor  daquilo  que  compõe o  núcleo
essencial de um direito fundamental.

26 – (UFMT – Promotor de Justiça – MT/2014) Sobre o direito de reunião, é CORRETO afirmar:
a) pressupõe o caráter de oficialidade, devendo ser a reunião assentada em ata.
b) não poderá a reunião ser realizada em locais públicos, sem a devida autorização.
c) poderá ser garantida mediante a propositura do Habeas Corpus.
d) é uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal Brasileira de 1988.

27  –  (CONSULPLAN  –  Promotor  de  Justiça  –  MG/2012)  O  Mandado  de  Segurança  tornou-se
Cláusula Pétrea na Constituição de 1988, elencado como garantia fundamental. Eficaz na proteção
de direito líquido e certo individual, passou a ser reconhecido como capaz de ser impetrado de
modo coletivo nos termos do inciso LXX do art.  5º da Carta Magna Brasileira.  Em matéria de
Mandado de Segurança Coletivo, é CORRETO afirmar:
a) É permitido, observados os requisitos legais, impetrar Mandado de Segurança por telegrama,
radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada.
b) Será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a
entrega  de  mercadorias  e  bens  provenientes  do  exterior,  a  reclassificação  ou  equiparação  de
servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de
qualquer natureza.
c) O ingresso de litisconsorte ativo será admitido após o despacho da petição inicial.
d) Da denegação ou concessão do mandado, cabe apelação.

28 – (MPE/GO – Promotor de Justiça – GO/2012) A respeito do instituto da Intervenção Federal,
marque a alternativa CORRETA: 
a)  descabe  a  propositura  de  representação  interventiva  em  face  de  ato  normativo  de  efeito
concreto.
b)  na expedição do decreto de intervenção,  o Chefe do Poder Executivo,  em toda e qualquer
hipótese, exerce competência de índole discricionária,  subordinada às notas de conveniência e
oportunidade.
c) é da competência exclusiva do Senado Federal, decorrente de sua conformação específica de
órgão  legislativo  de  representação  dos  Estados-membros  e  do  Distrito  Federal,  aprovar  ou
suspender a intervenção federal.
d) segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o pedido de requisição de intervenção
dirigida por Presidente de Tribunal de Justiça ao STF há de ter motivação quanto à necessidade da
intervenção.

29 – (MPE/MG – Promotor de Justiça – MG 2011) A teor do que dispõe o artigo 30 da Constituição
da  República,  a  competência  legislativa  dos  Municípios  caracteriza-se  pelo  princípio  da
predominância do interesse local. Assim, é INCORRETO afirmar que compete ao Município legislar
sobre: 
a) plano diretor.
b) horário de funcionamento do comércio local.
c) horário de funcionamento das agências bancárias locais.



d) tempo máximo de atendimento ao público nas agências bancárias locais.

30 – (MP/DFT – Promotor de Justiça – DFT/2011 – Adaptada) Marque a opção VERDADEIRA:
a)  A  interpretação  das  chamadas  “cláusulas  pétreas”  deve  ser  restritiva  no  tocante  à  sua
enumeração e à definição de conteúdo e alcance de cada uma delas.
b)  Se  uma  das  Casas  do  Congresso  rejeitar  o  substitutivo  a  uma  proposta  de  Emenda  à
Constituição, não pode ter nova deliberação da proposição original na mesma sessão legislativa.
c) Só se pode falar em iniciativa vinculada das leis, se houver, no texto da própria Constituição,
dispositivo que, de modo expresso, a preveja.
d) Não cabe a iniciativa parlamentar de projeto de lei que estabeleça isenção do pagamento de
taxa de concurso para acesso a cargo público.

31 – (MPE/GO – Promotor de Justiça – GO/2009) Julgue as seguintes proposições:
I  –  Autarquias  podem  ser  definidas  como  pessoas  jurídicas  de  Direito  Público  de  capacidade
exclusivamente administrativa.
II  –  O Estado é solidariamente responsável pelas obrigações contraídas por suas autarquias.
III  –  As  Agências  Reguladoras  são  autarquias  sob  regime  especial,  criadas  para  disciplinar  e
controlar  certas  atividades,  entre  elas  atividades  de  fomento  e  incrementação  de  atividade
privada.
IV – Para receber a distinção de Agência Executiva, a autarquia deve, necessariamente, celebrar
contrato de gestão com o órgão que a supervisiona.
a) Apenas uma alternativa é correta.
b) Apenas duas alternativas são corretas.
c) Apenas três alternativas são corretas.
d) Todas as alternativas são corretas.

32 – (MPE/MG – Promotor de Justiça – MG/2011) Assinale a alternativa CORRETA:
a) São estáveis  após três anos de exercício,  incluindo-se os períodos de férias  e afastamentos
legais, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
Uma vez  adquirida  a  estabilidade,  o  servidor  somente  poderá  perder  o  cargo  em virtude  de
decisão judicial confirmada em duplo grau de jurisdição.
b) Em caso de aposentadoria compulsória, os proventos do servidor público, por ocasião de sua
concessão,  serão  fixados  segundo  o  valor  da  remuneração  do  cargo  efetivo  de  hierarquia
imediatamente superior àquele que vinha sendo exercido, acrescido de 11% a título de abono de
permanência,  sem prejuízo dos  demais adicionais  e  vantagens pessoais  então percebidos  pelo
servidor, inclusive em razão do exercício de cargos ou funções comissionadas.
c)  O  prazo  de  validade  do  concurso  público  será  de  até  dois  anos,  admitidas  sucessivas
prorrogações por igual período, desde que devidamente justificadas pelo órgão interessado.
d) A União, os Estados e o Distrito Federal  manterão escolas de governo para a formação e o
aperfeiçoamento  dos  servidores  públicos,  constituindo-se  a  participação  nos  cursos  um  dos
requisitos  para  a  promoção  na  carreira,  facultada,  para  isso,  a  celebração  de  convênios  ou
contratos entre os entes federados.

33 – (FUNDEP – Promotor de Justiça – MG/2014) Assinale a alternativa CORRETA. Ao servidor
público  da  administração  direta,  autárquica  e  fundacional,  no  exercício  de  mandato  eletivo,
aplicam-se as seguintes disposições, a saber:
a) 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.



b) Investido no mandato de Vereador, não havendo compatibilidade, perceberá as vantagens de
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
c)  Investido  no  mandato  de  Prefeito,  será  afastado  do  cargo,  emprego  ou  função,  sendo-lhe
obrigado optar pela sua remuneração.
d)  Tratando-se  de  mandato  eletivo  federal,  estadual  ou  distrital,  facultar-se-á  ao  servidor  o
afastamento de seu cargo, emprego ou função.

34 – (CONSULPLAN – Promotor de Justiça – MG/2012) Em razão de previsão expressa do Texto
Constitucional  Federal  em  vigor,  aplicam-se  aos  servidores  ocupantes  de  cargos  públicos  os
seguintes direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, EXCETO:
a) Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.
b) Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno.
c) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
d) Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento ao do
normal.

35 – (MPE/AL – Promotor de Justiça – AL/2012 – Adaptada) Embora haja controvérsia acerca da
existência  do  poder  regulamentar  autônomo  em  nossa  ordem  constitucional,  é  fato  que  a
Constituição Federal autoriza o Chefe do Poder Executivo Federal a dispor diretamente, mediante
decreto, sobre:
a) anistia ou remissão de tributos.
b) regime disciplinar dos militares.
c)  organização  e  funcionamento  da  Administração  Federal,  desde  que  eventual  aumento  de
despesa  decorrente  da  criação  de  cargos  ou  órgãos  esteja  contemplada  na  lei  de  diretrizes
orçamentárias.
d) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

36 – (MPE/MG – Promotor de Justiça – MG/2011) Um agente fiscal  de determinado órgão da
Administração  Pública  deparou-se  com  a  venda  de  produtos  aparentemente  impróprios  ao
consumo e que causam risco à vida e a saúde das pessoas. A empresa responsável foi autuada por
prática infrativa e os produtos tidos como impróprios foram imediatamente apreendidos. Partindo
do pressuposto de que a atividade fiscalizatória levada a efeito se desenvolveu de maneira regular
sob todos os aspectos, assinale a assertiva CORRETA:
a) A apreensão dos produtos, nesse caso, deriva do poder de polícia administrativo.
b) A apreensão dos produtos foi possível graças ao poder hierárquico inerente à Administração e
que decorre do princípio da supremacia do interesse público.
c) A apreensão dos produtos foi possível graças aos poderes normativo e regulador exercido pelo
agente fiscal na ocasião.
d) A apreensão dos produtos, nesse caso, é derivada da intervenção do Estado sobre a propriedade
e bens particulares em razão da inobservância de sua função social.

37 – (FUNDEP – Promotor de Justiça – MPE – MG/2017) Analise as seguintes assertivas quanto aos
contratos administrativos e assinale a alternativa INCORRETA:
a)  A  publicação  do contrato  administrativo em órgão oficial  de  imprensa da  entidade  pública
contratante é formalidade dispensável, bastando para sua eficácia o registro e o arquivamento na
repartição administrativa pertinente.
b)  O direito à  revisão e o reajuste do preço são formas de reequilíbrio  contratual;  a  primeira
independe de previsão contratual e tem origem em fato superveniente ao contrato, enquanto o



segundo é pactuado entre as partes já no momento do contrato, com a finalidade de preservar o
poder aquisitivo da moeda.
c) São características do contrato administrativo, entre outras: o formalismo, a comutatividade, a
confiança recíproca e a bilateralidade.
d)  A  Administração  Pública  poderá  alterar  unilateralmente  os  contratos  regidos  pela  Lei  nº
8.666/93, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos.

38 – (MPE/GO – Promotor de Justiça – GO/2012) Assinale a alternativa CORRETA:
a) Ex vi do princípio da vedação ao locupletamento ilícito, ao Estado é defeso dispor como melhor
lhe aprouver sobre as condições de prestação do serviço público ou retorná-lo, sem que a isso se
lhe possa opor o concessionário.
b) A outorga do serviço ou obra pública depende de lei que a autorize, na medida em que não
pode o Poder Executivo, por decisão sua, transferir a terceiros o exercício de atividade cometida,
por peculiar, ao Estado.
c) A não renovação da concessão ou permissão de serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens  dependerá  de  aprovação  da  maioria  absoluta  do  Congresso  Nacional,  em  votação
nominal.
d) Nos certames licitatórios em que se permita a participação de empresas em consórcio, o poder
concedente deve exigir que o consórcio vencedor se constitua em empresa antes da celebração do
contrato.

39 – (CONSULPLAN – Promotor de Justiça – MG/2012) Nos termos da legislação em vigor, assinale
a alternativa CORRETA:
a) Bens reversíveis são aqueles que foram objeto de desapropriação pela União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios e que anteriormente integravam o patrimônio de outro órgão ou entidade
estatal ou paraestatal da Administração direta, indireta ou fundacional.
b)  Encampação  consiste  na  estatização  da  empresa  concessionária,  após  expirado  o  prazo  da
concessão,  mediante  prévia  declaração  de  utilidade  ou  interesse  público,  através  de  decreto
específico do poder concedente.
c)  Não  se  caracteriza  como  descontinuidade  do  serviço  a  sua  interrupção  em  situação  de
emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança
das  instalações;  ou,  ainda,  por  inadimplemento  do  usuário,  considerado  o  interesse  da
coletividade.
d)  A tarifa do serviço público concedido será fixada pela proposta de menor preço apresentada no
processo de licitação, sendo vedada sua diferenciação em função das características técnicas e dos
custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

40 – (CESPE – Promotor de Justiça – MPE – RR/2017 - Adaptada) Segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgue as asserções seguintes:
I – É ilegal cobrar de concessionária de serviço público taxas pelo uso de solo, subsolo ou espaço
aéreo.
II – A utilização do uso de bem público por concessionária de serviço público para a instalação de,
por exemplo, postes, dutos ou linhas de transmissão será revertida em benefício para a sociedade.
A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA:
a) As asserções I e II são falsas.
b) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
c) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
d) A asserção I é falsa, mas a II é verdadeira.



41 - Analise os itens seguintes, levando em conta o que dispõe a Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei n. 4.657, de 04/09/1942, com nomenclatura dada pela Lei
12.376/10) sobre a vigência e eficácia das leis, assinalando a alternativa CORRETA:
a) Não se considera lei nova o conjunto de correções a texto de lei já em vigor.
b) A regra contida no brocado “ignorantia legis neminem excusat”, de que o desconhecimento da
lei ou uma interpretação errônea desta não justificam o descumprimento da norma nela contida,
não está mais em vigor no Brasil.
c) A lei nova, para que revogue o diploma anterior, deve expressamente declarar tal revogação, ter
teor incompatível com o da lei mais antiga ou regular inteiramente a matéria de que esta tratava
antes.
d) A lei anterior, quando cessa a vigência da lei mais recente que a revogara, restaura-se pela regra
da repristinação automática, constante no §3º do art. 2º da LINDB.

42  -  Acerca  do  que  dispõe  o  Código  Civil  de  2002  (Lei  n.  10.406,  de  10/01/2002)  quanto  à
personalidade e à capacidade civil, assinale a alternativa INCORRETA:
a)  A pessoa pródiga,  entendida como aquela que dissipa  seus  bens,  gastando mais  do  que o
necessário, assim dilapidando seu patrimônio, é considerada relativamente incapaz para certos
atos da vida civil ou à maneira de os exercer.
b)  A lei considera absolutamente incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente, não
puderem exprimir sua vontade.
c) A personalidade civil  pode ser entendida como uma capacidade de direito ou de gozo, uma
aptidão que a lei reconhece às pessoas, naturais e jurídicas, para serem titulares de direitos e
obrigações  em  determinada  situação  jurídica,  iniciando,  no  caso  das  pessoas  físicas,  com  o
nascimento com vida.
d)  A  interdição  derivada  de  incapacidade  absoluta  ou  relativa  superveniente  não  acarreta  a
suspensão da personalidade jurídica.

43 - (MPPR - Promotor Substituto/MPPR – 2018) Assinale a alternativa INCORRETA:
a) O domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, é o lugar onde esta
é exercida.
b) Considera-se domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o último lugar onde
morou.
c) Se a pessoa natural  tiver diversas residências,  onde alternadamente viva, seu domicílio será
qualquer delas.
d) O domicílio das pessoas jurídicas de direito privado é o lugar onde funcionarem as respectivas
diretorias  e  administrações,  ou  onde  elegerem  domicílio  especial  no  seu  estatuto  ou  atos
constitutivos.
e) O domicílio do preso é o lugar onde ele cumpre a sentença.

44 -  Segundo a disciplina dos defeitos do negócio jurídico no Código Civil  de 2002, assinale a
alternativa CORRETA:
a) O erro é substancial quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração
ou a  alguma das  qualidades  a  ele  essenciais,  não importando,  para  anulabilidade  do negócio
jurídico, se o erro ocorrer quanto à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira
a declaração de vontade.
b) Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou
qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, independentemente da prova
de que sem tal informação o negócio não se teria celebrado.



c) Ocorre a lesão quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família,
de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.
d)  O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não
vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso
de credores, aquilo que recebeu.

45 - (CESPE - Promotor de Justiça/MPAC - 2014) Considerando os conceitos de adimplemento e
inadimplemento de uma obrigação, assinale a opção CORRETA:
a) O devedor pode responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior desde
que, expressamente, tenha-se por eles responsabilizado.
b)  O  juiz  pode  conceder  ao  credor  indenização  suplementar  se  os  juros  da  mora  e  a  pena
convencional não cobrirem o prejuízo suportado
c) A invalidade da cláusula penal implica a invalidade da obrigação principal, visto que nesta está
inserida
d) Considera-se em mora o devedor que não efetue o pagamento no tempo ajustado, mas não o
que cumpra a obrigação de forma imperfeita
e) Não se admite que o credor  recuse a prestação,  ainda que o devedor a cumpra em mora,
devendo aquele socorrer-se das perdas e danos para ver mitigado seu prejuízo.

46 - Acerca do direito das coisas, disciplinados no Livro III da Parte Especial do Código Civil de
2002, é INCORRETO o que se afirma na alternativa:
a) São exemplos de direitos reais reconhecidos pela lei civil brasileira em vigor a propriedade, a
superfície, as servidões, o usufruto, o uso e a habitação.
b) No caso de dois ou mais possuidores de coisa indivisa, cada um destes poderá exercer sobre tal
coisa  atos  possessórios,  desde  que  tais  atos  não  excluam  os  praticados  ou  possivelmente
praticáveis pelos demais.
c)  Para  ter  sua posse considerada justa e  de boa-fé,  o  possuidor  não poderá ter  utilizado de
violência ou ato clandestino ou precário, conhecendo ele do vício ou obstáculo o qual o impede de
adquirir a coisa.
d)  A  convenção  que  constitui  o  condomínio  edilício  deve  ser  subscrita  pelos  titulares  de,  no
mínimo, dois  terços das  frações ideais  e  torna-se,  desde logo,  obrigatória  para os  titulares de
direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.

47 - Acerca da disciplina do casamento na legislação em vigor, notadamente o Código Civil de 2002
e a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa CORRETA:
a) É defeso apenas às pessoas naturais e às pessoas jurídicas de direito privado interferirem na
comunhão de vida constituída pela família, na forma do art. 1.513 do Código Civil, sendo, porém,
tal prerrogativa autorizada às pessoas jurídicas de direito público para o cumprimento das normas
constitucionais de tutela da família.
b) O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de noventa dias de sua
realização,  mediante  comunicação  do  celebrante  ao  ofício  competente,  ou  por  iniciativa  de
qualquer interessado, desde que haja sido homologada previamente a habilitação regulada neste
Código. Após o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação.
c) Desde que autorizada por seus pais ou representantes legais, pode casar a pessoa com idade
igual ou superior a dezesseis anos e menor de dezoito anos, não podendo ser suprida, porém, a
denegação do consentimento pelos pais ou representantes, em qualquer caso.
d) Haja vista não existir traço de consanguinidade, não são impedidos de casar os ascendentes com
seus respectivos descentes cujo parentesco seja apenas civil.



48 - (FUNDEP - Promotor de Justiça Substituto/MPMG - 2018) Assinale a alternativa CORRETA:
a) É absoluto o impedimento relativo ao casamento dos colaterais até o terceiro grau inclusive.
b) É nulo o casamento contraído pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os
atos da vida civil.
c)  A  gravidez  por  inseminação  artificial  antecedente  supre  o  defeito  de  idade  núbil  para  o
casamento.
d) O Ministério Público pode promover a anulação do casamento por incompetência da autoridade
celebrante.

49  -  Acerca  do  poder  familiar,  conforme  estabelece  a  legislação  civil  em  vigor,  é  INCORRETO
afirmar:
a) O poder familiar, a que se devem sujeitar os filhos enquanto não atingirem a maioridade civil,
apenas se extinguirá no caso de morte dos pais ou do filho, pela emancipação, pela maioridade ou
por decisão judicial.
b)  Na constância do casamento ou de união estável,  o  exercício  do poder  familiar  compete a
ambos  os  pais,  ocorrendo que,  na  falta  ou  impedimento de  um destes,  o  exercício  do poder
familiar será exclusivo do genitor não faltoso/desimpedido.
c)  Novo  casamento  ou  nova  convivência  em  união  estável  não  acarretam,  a  qualquer  dos
genitores,  a  perda do poder  familiar  quanto  aos  filhos  do relacionamento anterior,  sendo ele
exercido sem qualquer interferência do novo cônjuge ou do novo companheiro.
d) Não têm o condão de alterar as relações entre pais e filhos o divórcio nem a dissolução da união
estável, exceto no que se referem ao direito que cabe aos genitores de terem seus filhos em sua
companhia. 

50 - Assinale a alternativa que contém a ordem CORRETA de sucessão hereditária:
a)  Descendentes,  em  concorrência  com  o  cônjuge  sobrevivente,  salvo  se  casado  este  com  o
falecido no regime da separação obrigatória de bens ou no da comunhão parcial na qual o autor da
herança não deixara bens particulares;  ascendentes,  em concorrência com o cônjuge;  cônjuge
sobrevivente; colaterais até o quarto grau.
b) Descentes, em concorrência com o cônjuge supérstite, exceto se casado este com o de cujos no
regime  da  comunhão  universal  ou  de  separação  compulsória  (art.  1.640,  parágrafo  único);
ascendentes, novamente em concorrência com o cônjuge; cônjuge sobrevivente; colaterais.
c) Descentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no
regime da comunhão universal,  ou no da separação obrigatória  de bens ou se,  no regime da
comunhão  parcial,  o  autor  da  herança  não  houver  deixado  bens  particulares;  ascendentes,
novamente em concorrência com o cônjuge; cônjuge sobrevivente; colaterais até o terceiro grau.
d) Descentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no
regime da comunhão universal,  ou no da separação obrigatória  de bens ou se,  no regime da
comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; ascendentes, em
concorrência com o cônjuge; cônjuge sobrevivente; colaterais.

51  -  Acerca  das  normas  fundamentais  do  processo  civil  brasileiro,  assinale  a  alternativa
INCORRETA:
a) A garantia fundamental  de inafastabilidade da tutela jurisdicional,  prevista no art.  5º,  inciso
XXXV, da Constituição Federal de 1988, foi literalmente acatada pelo art. 3º, caput, do Novo Código
de Processo Civil, importando que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a
direito.
b) A celeridade processual, insculpida tanto no texto constitucional, quanto na Lei n. 13.105/2015,
não apenas se reveste como direito das partes a uma duração razoável dos processos judiciais,



como também lhes reclama uma cooperação entre si  para que obtenham decisões de mérito
justas e efetivas.
c)  A  vedação  de  que  se  proceda  decisão  contra  uma  das  partes  sem  que  seja  ela  ouvida
previamente não se aplica nos casos de tutela provisória de urgência, tutela de evidência e na
evidência do direito do autor de ação monitória.
d) A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser
estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, exceto
quando já iniciado processo judicial.

52 - (MPGO - Promotor de Justiça Substituto/MPGO - 2016) Segundo o Código de Processo Civil,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) a primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica observará a antiguidade da
distribuição entre os já conclusos na data da entrada em vigor do Código de Processo Civil. 
b) as disposições de direito probatório adotadas pelo Código de Processo Civil aplicam-se apenas
às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência.
c)  o  incidente  de  desconsideração  da  personalidade  jurídica  não  se  aplica  ao  processo  de
competência dos juizados especiais, tendo em vista o princípio da celeridade processual. 
d) havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente, ou seja, para
cada parte a  fluência do prazo ocorre com a juntada de seu aviso de recebimento ou de seu
mandado aos autos, ainda que haja mais de um réu.

53 - Acerca da competência, da forma estabelecida na Lei Processual Civil, é CORRETO o que se
afirma em:
a) Sendo incapaz o réu, deverá a ação ser proposta no foro do domicílio de seu representante legal
ou assistente.
b) É vedado às partes modificarem a competência em razão do valor e do território.
c) Para a ação de divórcio, são competentes o foro do domicílio do guardião de filho incapaz, o do
último domicílio conhecido do casal que não tenha filho incapaz ou o do domicílio do réu, ainda
que qualquer das parte resida no último domicílio do casal.
d) Ocorre continência, causa modificativa da competência relativa, quando duas ou mais ações
possuem em comum o pedido e a causa de pedir.

54 - Incumbe ao juiz, enquanto reitor dos processos judiciais, na forma do art. 139 do Novo CPC,
EXCETO:
a) Promover a autocomposição, com ou sem o auxílio de conciliadores e mediadores, a qualquer
tempo.
b) Requisitar, no exercício do poder de polícia, força policial além da segurança própria dos órgãos
jurisdicionais.
c)  Oficiar  os  órgãos  e  entidades legitimados para  a  propositura  de ações  coletivas  quando se
deparar com diversas demandas individuais repetitivas
d)  Dilatar  os  prazos  processuais,  inclusive  depois  de  encerrado  o  prazo  regular,  para  maior
adequação às necessidades do conflito e maior efetividade na tutela dos direitos em questão.

55 - Acerca das regras de impedimento e suspeição dos juízes, assinale a alternativa CORRETA:
a) É suspeito juiz quando for ele parte no processo, ou o for seu cônjuge ou companheiro, parente
seu, consanguíneo ou afim, colateral ou em linha reta, até o terceiro grau.
b) Há impedimento para o exercício da judicatura no processo em houver intervindo o juiz como
mandatário  da  parte  ou  nele  tiver  atuado  como  perito,  membro  do  Ministério  Público  ou
testemunha.



c) É impedido de atuar como juiz aquele que for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes
ou de seus advogados constituídos.
d) Pode-se arguir suspeição do juiz da causa em que figure como parte instituição de ensino com a
qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços.

56 - (FMP - Promotor de Justiça Substituto/MPRO - 2017 - Adaptada) Ao dispor sobre o Ministério
Público, o Código de Processo Civil estabelece que
a)  O  Ministério  Público  será  intimado  para  intervir  como fiscal  da  ordem  jurídica  em  todo  e
qualquer processo que tenha a participação da Fazenda Pública. 
b)  O  Ministério  Público,  como  regra,  goza  de  prazo  simples  para  manifestação,  salvo  quando
ocorrer menção expressa do juízo concedendo prazo em dobro. 
c) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações
de direito público terão o início da contagem de prazo a partir da intimação pessoal, o que não se
aplica aos membros do Ministério Público. 
d) O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo
ou fraude no exercício de suas funções.

57 - (MPPR - Promotor Substituto/MPPR - 2017 - Adaptada) Sobre a atuação do Ministério Público
no  processo  civil,  e  nos  termos  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  assinale  a  alternativa
CORRETA:
a) O Ministério Público goza de prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer,
sendo simples os demais prazos para falar nos autos. 
b)  Nos casos em que o Ministério Público atua como fiscal  da lei,  ele poderá produzir provas,
requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.
c) A participação da Fazenda Pública configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério
Público. 
d) A mera participação de incapaz como parte do processo não configura, por si só, hipótese de
intervenção do Ministério Público.

58 -  Acerca  do que dispõe o Novo Código  de Processo  Civil  quanto  às  tutelas  de urgência  e
evidência nos processos judiciais, julgue os itens a seguir.
I - Com a finalidade de ressarcir os danos que a parte contra a qual recair a tutela de urgência,
pode o juiz, conforme as circunstâncias da lide, exigir caução real ou fidejussória idônea, sendo
dispensável,  no entanto, a primeira no caso de a parte hipossuficiente economicamente não a
poder oferecer.
II  -  A tutela  de urgência de natureza cautelar  se  poderá efetivar  mediante  arresto,  sequestro,
arrolamento de bens,  registro de protesto contra alienação de bem, não se  admitindo outras
formas de asseguração do direito.
III - A tutela da evidência será concedida, entre outros casos, quando os fatos alegados puderem
ser comprovados apenas por meio de prova documental e houver tese assente pelo julgamentos
de casos repetitivos ou por meio de súmula vinculante.
Está CORRETO o que se diz em:
a) Apenas I.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e III.

59 - São considerados títulos executivos judiciais, conforme dispõe o Código de Processo Civil em
vigor, EXCETO:



a) Decisão que homologue autocomposição judicial.
b) Sentença arbitral
c) Sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça.
d) Decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória por parte do
Supremo Tribunal Federal.

60 - Acerca do que dispõe o Código de Processo Civil quanto aos recursos, é CORRETO afirmar:
a) Não cabem embargos de declaração contra decisão que deixar de seguir enunciado de súmula,
jurisprudência  ou  precedente  invocado  pela  parte,  ainda  que  não  demonstre  a  existência  de
distinção  entre  o  caso  sub  judice e  o  caso  do  precedente,  nem  demonstre  a  superação  do
entendimento.
b) São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos
pelo  Ministério  Público,  pela  União,  pelo  Distrito  Federal,  pelos  Estados,  pelos  Municípios,  e
respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.
c) A apelação terá efeito suspensivo, inclusive contra sentença que confirme, conceda ou revogue
tutela provisória.
d)  Por  via  de recurso ordinário,  uma vez denegados,  o Superior  Tribunal  de Justiça julgará os
mandados de segurança, as ações de habeas data e os mandados de injunção decididos em única
instância pelos tribunais superiores

61 - (IBFC - Polícia Científica - PR – 2017 - Adaptada). Considere as regras básicas aplicáveis ao
Direito Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar correta sobre as espécies de infração
penal.
a) No caso de contravenção penal, admite-se pena de reclusão, enquanto que, para os crimes,
admite-se detenção.
b)  No  caso  de  crime,  admitem-se  penas  de  reclusão  e  detenção,  enquanto  que,  para  as
contravenções penais, admite-se prisão simples.
c) No caso de contravenção penal, admitem-se penas de reclusão e detenção, enquanto que, para
os crimes, admite-se prisão.
d) No caso de contravenção penal, admite-se pena de detenção, enquanto que, para os crimes,
admite-se reclusão.

62 - Considerando o instituto da prescrição, são causas exclusivamente interruptivas: 
I. Pelo oferecimento da denúncia ou da queixa.
II. Pela reincidência.
III. Publicação do acórdão condenatório recorrível.
IV. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro.
Está CORRETO somente o que se afirma em:
a) I e II
b) I e IV
c) II e III
d) III e IV

63 - (FGV - Analista Ministerial - MPE/AL - 2018 - Adaptada) Durante uma festa rave, Fernando,
19  anos,  conhece  Renata,  e,  na  mesma noite,  eles  vão  para  um  hotel  e  mantém  relações
sexuais. No dia seguinte, Fernando é surpreendido pela chegada de policiais militares no hotel,
que realizam sua prisão em flagrante, informando que Renata tinha apenas 13 anos. Fernando,
então, é encaminhado para a Delegacia, apesar de esclarecer que acreditava que Renata era



maior de idade, devido a seu porte físico e pelo fato de que era proibida a entrada de menores
de 18 anos na festa rave.
Diante da situação narrada, Fernando agiu em
a) erro sobre a pessoa, tornando a conduta atípica.
b)  erro  de  tipo,  afastando  o  dolo,  mas  permitindo  a  punição  pelo  crime  de  estupro  de
vulnerável culposo.
c)  erro  de  proibição,  afastando  a  culpabilidade  do  agente  pela  ausência  de  potencial
conhecimento da ilicitude.
d) erro de tipo, tornando a conduta atípica.

64 -  (CETRO - Defensor Público – DPE/BA - 2006 -  Adaptada).  De acordo com o Código Penal
Brasileiro, são causas excludentes da culpabilidade:
a) A coação moral irresistível e a inimputabilidade.
b) O exercício regular do direito e o erro de proibição.
c) A legítima defesa e o estado de necessidade
d) O estrito cumprimento do dever legal e o erro de tipo.

65 - Nos termos do art.1o, da Lei 8.072/90 – Lei de Crimes hediondos, são crimes hediondos: 
a) homicídio qualificado, terrorismo, estupro, latrocínio.
b) latrocínio, homicídio qualificado, tráfico de drogas, tortura.
c) estupro, latrocínio, estupro de vulnerável, homicídio qualificado.
d) sequestro, roubo qualificado, homicídio qualificado, estupro. 

66  -  (VUNESP  -  Investigador  de  Polícia  -  PC/SP  -  2018).  Observados  os  demais  requisitos
previstos  na  Lei  n°  7.960/89 (Prisão  Temporária),  caberá  prisão temporária  quando houver
fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou
participação do indiciado, entre outros, nos seguintes crimes:
a) roubo, estupro e epidemia com resultado de morte.
b) cárcere privado, homicídio culposo e extorsão.
c) tráfico de drogas, roubo e concussão.
d) genocídio, terrorismo e peculato.

67 -  (FGV -  Técnico  Judiciário  -  TJ/RO -  2015  -  Adaptada).  Estela,  estagiária  concursada do
Ministério  Público,  no  exercício  dessa  sua  função,  solicita  de  um  advogado  que  realizava
atendimento  a  quantia  de  R$600,00  para  adiantar  a  juntada  de  determinada  petição.
Insatisfeito  com  a  conduta  de  Estela,  de  imediato  o  advogado  recusou  a  solicitação  e
denunciou  o  ocorrido  ao  Ministério  Público.  Considerando  apenas  a  situação  narrada,  é
correto afirmar que Estela deverá ser responsabilizada pela prática de um crime de:
a) corrupção passiva, tentado.
b) corrupção ativa, tentado.
c) corrupção passiva, consumado.
d) concussão, consumado.

68 - (FCC - Defensor Público - DP/MT - 2009). Não se inclui dentre as qualificadoras do crime de
homicídio a:
a) asfixia
b) premeditação
c) surpresa
d) traição



69 - Pedro oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a Joana, sua namorada, para
juntos a consumirem. Segundo a Lei  sobre Drogas (Lei  n.º  11.343/06),  Pedro está sujeito à
pena de:
a)  medida  educativa  de  comparecimento  a  programa  ou  curso  educativo  durante  12  meses,
apenas.
b) advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade, apenas.
c) medida educativa de comparecimento a programa e curso educativo e prestação de serviços à
comunidade, apenas.
d) detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil  e
quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

70 - (FGV - Técnico Judiciário Auxiliar - TJ-SC - 2018 - Adaptada) Em dificuldades financeiras, Vera
ingressa,  com  autorização  da  proprietária  do  imóvel,  na  residência  vizinha  àquela  em  que
trabalhava com o objetivo de subtrair uma quantia de dinheiro em espécie, simulando para tanto
que precisava de uma quantidade de açúcar que estaria em falta.  Após ingressar no imóvel  e
mexer na gaveta do quarto, vê pela janela aquela que é sua chefe e pensa na decepção que lhe
causaria,  razão pela  qual  decide  deixar  o  local  sem nada  subtrair.  Ocorre  que  as  câmeras  de
segurança flagraram o comportamento de Ana, sendo as imagens encaminhadas para a delegacia
de Polícia.
Nesse caso, a conduta de Vera:
a) configura crime de tentativa de furto em razão do arrependimento posterior.
b) configura crime de tentativa de furto em razão da desistência voluntária.
c) configura crime de tentativa de furto em razão do arrependimento eficaz.
d) não configura crime em razão da desistência voluntária.

71  -  (FCC  –  Analista  Judiciária/TRF5ª  -  2012  -  Adaptada).  Da  aplicação  do  princípio  da
indisponibilidade da ação penal decorre que:
a) o Ministério Público não pode pedir absolvição em alegações finais ou debates em audiências.
b)  o  pedido  de  arquivamento de  inquérito  policial  pelo  Ministério  Público  estará  limitado  às
hipóteses em que se verifique causa de exclusão da ilicitude.
c)  o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto.
d) haverá sempre o dever legal de recorrer pelo Ministério Público de decisão absolutória.

72 -  (FGV -  Técnico Judiciário Auxiliar  -TJ/SC -2018 -  Adaptada).  O Ministério Público ofereceu
denúncia  em  face  de  Horácio  pela  suposta  prática  do  crime  de  peculato.  O  juiz,  porém,
considerando a ausência de justa causa, rejeitou a denúncia oferecida. Em razão disso, intimado
pessoalmente, o Promotor de Justiça entregou ao cartório o procedimento com o recurso cabível.
O recurso apresentado pelo Ministério Público aos serventuários de Justiça é o de: 
a) recurso em sentido estrito.
b) recurso ordinário constitucional.
c) embargos de declaração.
d) apelação.

73 - (FCC - Defensor Público/DPE-MA - 2015) O inquérito policial:
a) após seu arquivamento, poderá ser desarquivado a qualquer momento para possibilitar novas
investigações, desde que haja concordância do Ministério Público.
b) em curso poderá ser avocado por superior por motivo de interesse público.



c) poderá ser instaurado por requisição judicial, a depender da análise de conveniência e 
oportunidade do delegado de polícia.
d) independentemente do crime investigado deverá ser impreterivelmente concluído no prazo de 
30 dias se o investigado estiver solto.

74 - (CESPE - Escrivão de Polícia/PC-MA - 2018). A prisão preventiva poderá ser decretada:
a) quando o agente  for  reincidente específico,  por  sentença transitada em julgado,  em crime
culposo, dentro do período depurador.
b) em qualquer fase do inquérito policial, mediante ato da autoridade policial.
c)  nos  crimes de violência  doméstica e  familiar  contra  o idoso,  para  assegurar  a  execução de
medidas protetivas de urgência.
d) nos crimes dolosos punidos com pena máxima inferior a quatro anos.

75 - (UEG - Delegado de Polícia Substitutivo da Polícia Civil - GO - 2018 - Adaptada).  A natureza da
ação penal no crime de ameaça praticado em situação de violência doméstica e familiar contra a
mulher é:
a) pública condicionada à representação
b) de iniciativa privada exclusiva
c) de iniciativa privada personalíssima
d) pública incondicionada

76  -  (DPE/PE  -  Estagiário  de  Direito  -  2015  -  Adaptada).  Considerando  o  procedimento  do
Tribunal do Júri, assinale a afirmativa CORRETA:
a)  Enquanto não ocorrer  a  extinção da punibilidade,  poderá ser  formulada nova denúncia  ou
queixa se houver prova nova.
b) A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência
de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em
que julgar incurso o acusado, sendo dispensável a especificação das circunstâncias qualificadoras e
das causas de aumento de pena.
c) O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a
acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias.
d) O juiz não poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante acusação que importe em
pena mais grave ao acusado.

77 - (UEG - Delegado de Polícia Substitutivo da Polícia Civil/GO - 2018 - Adaptada). Preenchidos os
requisitos  legais  para  concessão da  benesse,  é  possível  aplicar  ao  crime de lesão corporal  de
natureza leve praticado em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher a:
a) transação penal.
b) suspensão condicional do processo.
c) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
d) suspensão condicional da pena.

78 - (CESPE - OAB/SP - Exame de Ordem - 2008). Acerca da nulidade, assinale a opção CORRETA de
acordo com o CPP.
a)  A  incompetência  do  juiz  é  causa  da  nulidade,  ao  passo  que  a  sua  suspeição  é  mera
irregularidade.
b) As omissões da denúncia, da queixa ou da representação não poderão ser supridas, ainda que
antes da sentença final.



c)  Uma vez declarada a  nulidade  de um ato,  esta  causará  a  dos  atos  que dele  indiretamente
dependam ou sejam consequência.
d) A falta de intervenção do Ministério Público em todos termos da ação por ele intentada pela
parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública, á causa de nulidade.

79 - (CESPE - Delegado de polícia Substituto - PJC/MT – 2017 - Adaptada). Quanto a fluência dos
prazos no processo penal, assinale a opção CORRETA.
a) Para o MP, os prazos contam-se da data do recebimento dos autos, com vista naquele órgão, e
não da aposição no processo do ciente de seu membro.
b) Tanto para o MP quanto para a Defensoria Pública, os prazos contam-se em dobro.
c) Para efeitos de contagem de prazo, considera-se intimada a defensoria por meio de publicação
na imprensa oficial ou por via de mandado judicial.
d) Notadamente nos prazos de comunicação, a regra é a fluência do prazo a partir da juntada do
mandado.

80 - (FGV - Técnico Judiciário Auxiliar - TJ-SC - 2018 - Adaptada) Após investigação, foi identificado
que Edmar era autor de um crime de falsidade ideológica de documento particular (pena: 1 a 3
anos de reclusão e multa), figurando como vítima Antônio. Juntada a folha de antecedentes
criminais, verificou-se que Edmar nunca respondeu a qualquer outra ação penal.
Considerando o crime de falsidade ideológica de documento particular, com base nas previsões
da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), a infração:
a) não é de menor potencial ofensivo, de modo que não cabe suspensão condicional do processo,
transação penal e nem composição civil dos danos.
b) é de menor potencial ofensivo, cabendo proposta de suspensão condicional do processo.
c) não é de menor potencial ofensivo, mas cabe proposta de suspensão condicional do processo.
d) é de menor potencial ofensivo, cabendo composição civil dos danos. 
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