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Direito Administrativo

01- Sem ter sido aprovado em concurso público, um 
indivíduo foi contratado para exercer cargo em uma 
prefeitura  de  determinado  município,  por  ter 
contribuído  na  campanha  política  do  agente 
contratante.  Nessa  situação  hipotética,  ocorreu, 
basicamente, violação do princípio da:
a) supremacia do interesse público. 
b) impessoalidade.
c) eficiência. 
d) indisponibilidade.

02- A administração direta da União inclui: 

a) a Casa Civil.
b)  o  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de 
Transportes (DNIT).
c) as agências executivas.
d)  o  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

03- Com relação aos poderes administrativos  e ao 
uso  e  abuso  desses  poderes,  assinale  a  opção 
correta.

a)  O  poder  disciplinar,  mediante  o  qual  a 
administração  pública  está  autorizada  a  apurar  e 
aplicar penalidades, alcança tão somente os servidores 
que compõem o seu quadro de pessoal.
b)  A  invalidação,  por  motivos  de  ilegalidade,  de 
conduta  abusiva  praticada  por  administradores 
públicos ocorre no âmbito judicial, mas não na esfera 
administrativa. 
c)  Poder regulamentar  é a competência atribuída às 
entidades  administrativas  para  a  edição  de  normas 
técnicas de caráter normativo, executivo e judicante.
d)  Insere-se  no  âmbito  do  poder  hierárquico  a 
prerrogativa que os agentes públicos possuem de rever 
os atos praticados pelos subordinados para anulá-los, 
quando estes forem considerados ilegais, ou revogá-los 
por  conveniência  e  oportunidade,  nos  termos  da 
legislação respectiva.

Direito Constitucional

04- Considere as situações abaixo.  (TRT-11ª Regi-
ão-2017-FCC-Adaptada)

I. Airton é brasileiro e sua esposa Carmela é italia-
na. Bernardo, filho do casal, nasceu em Londres, 
enquanto seu pai lá estava a serviço da República 
Federativa do Brasil.
II. Benjamin nasceu no Brasil enquanto seus pais, 
que são alemães, aqui  estavam a serviço da Ale-
manha.
III. João, filho de Maria, brasileira, nasceu nos Es-
tados Unidos e foi registrado na repartição brasi-
leira competente.
São brasileiros natos: 

a) Bernardo, Benjamin e João.
b) Bernardo e João, apenas.
c) Bernardo e Benjamin, apenas.
d) Benjamin e João, apenas.

05-  O  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Amapá 
pretende  ter  acesso  a  operações  financeiras 
realizadas por entidade da administração indireta do 
Estado  com  personalidade  jurídica  de  direito 
privado,  com  vistas  a  analisar  a  regularidade  de 
contrato  envolvendo  o  emprego  de  recursos  de 
origem pública.
De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal,  no  caso  concreto:  (ALERJ-2017-FGV-
Adaptada)

a) aplica-se a reserva de jurisdição, e é imprescindível 
a quebra de sigilo bancário, mediante a provocação do 
Poder  Judiciário,  que  aferirá  tão  somente  se  estão 
presentes  os  pressupostos  formais  necessários  ao 
deferimento da cautelar; 
b) não se aplica a reserva de jurisdição, e o TCE deve 
ter  livre  acesso  às  operações  financeiras  realizadas 
pela entidade que não está submetida ao seu controle 
financeiro,  diante  do  princípio  da  publicidade  dos 
contratos administrativos; 
c) aplica-se a reserva de jurisdição, e é imprescindível 
a quebra de sigilo bancário, mediante a provocação do 
Poder  Judiciário,  que  aferirá  se  estão  presentes  os 
pressupostos  cautelares  formais  e  materiais 
necessários ao deferimento da medida;
d) não se aplica a reserva de jurisdição, e o TCE deve 
ter  livre  acesso  às  operações  financeiras  realizadas 
pela  entidade submetida ao seu controle  financeiro, 
mormente  porquanto  operacionalizadas  mediante  o 
emprego de recursos de origem pública. 

06-  A  respeito  de  magistrados  e  membros  do 
Ministério  Público,  à  luz  da  Constituição  da 
República, considere: (TRE-SP-2017-FCC-Adaptada)
I. É vedado a magistrados receber, a qualquer título 
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e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens 
ou  custas  processuais,  diferentemente  do  que 
ocorre em relação a membros do Ministério Público, 
para os quais se admitem exceções previstas em lei.
II.  É  assegurada,  tanto  a  magistrados  quanto  a 
membros  do  Ministério  Público,  inamovibilidade, 
salvo por motivo de interesse público, hipótese em 
que a remoção poderá ser determinada, desde que 
mediante  decisão  do  órgão  colegiado  competente, 
pelo voto de dois terços de seus membros.
III. É vedado, tanto a magistrados quanto a membros 
do Ministério Público, exercer a advocacia no juízo 
ou  tribunal  do  qual  se  afastaram,  antes  de 
decorridos três  anos do afastamento do cargo por 
aposentadoria ou exoneração.
IV. Juízes estaduais e membros do Ministério Público 
dos Estados serão julgados perante os Tribunais de 
Justiça, nos crimes comuns e de responsabilidade, 
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.
Está correto o que consta APENAS em

a) I e II.
b) I, II e III.
c) III e IV.
d) II, III e IV.

DIREITO CIVIL

07-  Os  bens  pertencentes  às  pessoas  jurídicas  de 
direito  público  a  que  se  tenha  dado  estrutura  de 
direito  privado  são  considerados  bens  (UECE-
FUNECE-2017)
a) de uso comum do povo.
b) de uso especial.
c) dominicais.
d) de uso excepcional.

08- O menor de dezesseis anos (TRE-SP-FCC-2107-
Adaptada)
a) não possui personalidade, a qual é adquirida com a 
maioridade civil. 
b)  possui personalidade e tem resguardados todos os 
direitos inerentes a ela, mas é absolutamente incapaz 
para os atos da vida civil. 
c)  possui  personalidade,  mas  os  direitos  inerentes a 
ela,  bem  como  os  atos  da  vida  civil,  poderão  ser 
exercidos  pessoalmente  apenas  aos  dezesseis  anos 
completos, quando é adquirida capacidade plena. 
d)  possui personalidade e tem resguardados todos os 
direitos inerentes a ela, mas é relativamente incapaz 
para os atos da vida civil. 

09-  André  adquiriu  um  terreno  onde  pretendia 
construir  uma  fábrica  de  tintas.  Na  época  da 
aquisição, não havia lei impedindo esta atividade na 
região  em que se  localizava  o  terreno.  Passado  o 
tempo,  porém,  antes  de  André  iniciar  qualquer 
construção,  sobreveio  lei  impedindo  o 
desenvolvimento  de  atividades  industriais  naquela 
área, por razões ambientais. A lei tem efeito (TRE-
SP-FCC-2017-Adaptada)
a)  imediato  e  atinge  André,  que  não  tem  direito 
adquirido ao regime jurídico anterior a seu advento.
b) retroativo e atinge André, por tratar de questão de 
ordem pública.
c) imediato, mas não atinge André, que possui direito 
adquirido ao regime jurídico anterior a seu advento.
d) retroativo, mas não atinge André, que possui direito 
adquirido ao regime jurídico anterior a seu advento.

Direito Processual Civil

10-  A  tutela  de  urgência,  presentes  os  demais 
requisitos  legais, (TRT-11ª  Região-FCC-2017-
Adaptada)
a)  só  pode ser  concedida  após  justificação prévia  e 
sempre com caução. 
b)  será  concedida  quando  houver  perigo  de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão. 
c)  pode ser concedida quando houver perigo de dano, 
ou o risco ao resultado útil do processo. 
d)  não pode ser efetivada através de arrolamento de 
bens, quando for de natureza cautelar.

11- A respeito dos recursos, é correto afirmar: (TRT-
11ª Região-FCC-2017-Adaptada)
a) os embargos de declaração têm efeito suspensivo e, 

em alguns casos,  têm efeito  interruptivo dos prazos 

recursais. 
b)  o recorrente só poderá desistir  do recurso com a 
anuência do recorrido e dos litisconsortes. 
c) cabe agravo de instrumento dos despachos. 
d) cabe agravo de instrumento da decisão que julgar o 
incidente  de  desconsideração  da  personalidade 
jurídica. 

12- Com relação ao novo CPC, assinale a alternativa 
correta. (EBSERH-Instituto AOCP-2017-Adaptada)
a)  O juiz não resolverá o mérito quando o processo 
ficar  parado  mais  de  um  ano  por  negligência  das 
partes  ou  quando  reconhecer  a  existência  de 
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perempção, litispendência ou coisa julgada.
b)  Se o  réu não contestar  a  ação,  será  considerado 
revel  e  presumir-se-ão  verdadeiras  as  alegações  de 
fato  formuladas  pelo  autor,  inclusive  quando houver 
pluralidade de réus e somente um deles contestar a 
demanda.
c)  O réu poderá oferecer contestação, por petição e 
através de advogado, no prazo de dez dias.
d)  O ônus da prova caberá sempre ao autor da ação, 
que é quem está pleiteando algo, não sendo possível a 
inversão do ônus da prova ao réu.

13- Quanto ao Processo Civil Coletivo, é correta a 
seguinte  afirmação:  (Prefeitura  de  Andradina-SP-
VUNESP-2017-Adaptada)
a)  Ainda  que mais  de um legitimado proponha  ação 

coletiva em defesa do mesmo interesse coletivo, não 

se  configura  a  litispendência,  por  não  existir  a 

identidade de parte ativa.
b)  A Defensoria Pública tem legitimidade para propor 
ação  civil  pública  na  defesa  de  direitos  difusos, 
coletivos e individuais homogêneos.
c) A sentença proferida fará coisa julgada erga omnes, 
ainda  quando  julgada  improcedente  por  falta  de 
provas.
d)  As  ações  coletivas  que  versem  sobre  direitos 
difusos  e  direitos  coletivos  em  sentido  estrito 
induzem litispendência para as ações individuais.

Direito Penal

14-  Considerando  os  princípios  constitucionais  e 
legais  informadores  da  lei  penal,  assinale  a  opção 
correta.
 a)  Por  adotar  a  teoria  da ubiquidade,  o CP reputa 
praticado  o  crime  tanto  no  momento  da  conduta 
quanto no da produção do resultado.
b) A lei material penal terá vigência imediata quando 
for  editada  por  meio  de  medida  provisória, 
impactando  diretamente  a  condenação  do  réu  se  a 
denúncia já tiver sido recebida.
c)  Considerando  os  princípios  informativos  da 
retroatividade e ultratividade da lei penal, a lei nova 
mais  benéfica  será  aplicada  mesmo  quando  a  ação 
penal tiver sido iniciada antes da sua vigência.
d) A novatio legis in mellius só poderá ser aplicada ao 
réu  condenado  antes  do  trânsito  em  julgado  da 
sentença, pois somente o juiz ou tribunal processante 
poderá reconhecê-la e aplicá-la

15-  Um  crime  de  extorsão  mediante  sequestro 

perdura há meses e, nesse período, nova lei penal 
entrou  em  vigor,  prevendo  causa  de  aumento  de 
pena  que  se  enquadra  perfeitamente  no  caso  em 
apreço.

Nessa situação hipotética:

a) a lei penal mais grave não poderá ser aplicada: o 
ordenamento  jurídico  não  admite  a  novatio  legis  in 
pejus.
b) a lei penal menos grave deverá ser aplicada, já que 
o  crime  teve  início  durante  a  sua  vigência  e  a 
legislação,  em relação ao tempo do crime,  aplica  a 
teoria da atividade.
c) a lei penal mais grave deverá ser aplicada, pois a 
atividade delitiva prolongou-se até a entrada em vigor 
da nova legislação, antes da cessação da permanência 
do crime.
d)  a  aplicação  da  pena  deverá  ocorrer  na  forma 
prevista pela nova lei, dada a incidência do princípio 
da ultratividade da lei penal.

16- "O  agente  que,  voluntariamente,  desiste  de 
prosseguir na execução ou impede que o resultado 
se produza, só responde pelos atos já praticados". 
Tal hipótese refere-se: 

a) ao crime consumado.
b) à tentativa branca.
c) ao crime impossível
d) a desistência voluntária e arrependimento eficaz

Direito Processual Penal

17- A respeito do Inquérito  Policial  e da instrução 
criminal, assinale a opção correta. 
a) O juiz é livre para apreciar as provas e, de acordo 
com  sua  convicção  íntima,  poderá  basear  a 
condenação  do  réu  exclusivamente  nos  elementos 
informativos colhidos no IP.
b)  Como  a  perícia  é  considerada  a  prova  mais 
importante,  o  juiz  não  proferirá  sentença  que 
contrarie  conclusões  da  perícia,  devendo  a  prova 
técnica prevalecer sobre os outros meios probatórios.
c)  Uma  vez  arquivado  o  IP  por  decisão  judicial,  a 
autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, 
se tiver notícia de uma nova prova.
d)  O  ofendido  e  o  indiciado  não  poderão  requerer 
diligências no curso do IP.

18-  Acerca  da  ação  penal,  suas  características, 
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espécies e condições, assinale a opção correta.

a) Os prazos prescricionais e decadenciais incidem de 
igual forma tanto na ação penal pública condicionada 
à  representação  do  ofendido  quanto  na  ação  penal 
pública condicionada à representação do ministro da 
Justiça.
b) De regra, não há necessidade de a queixa-crime ser 
proposta por advogado dotado de poderes específicos 
para tal fim, em homenagem ao princípio do devido 
processo legal.
c) Tanto na ação pública condicionada à representação 
quanto  na  ação  penal  privada,  se  o  ofendido  tiver 
menos de vinte e um anos de idade e mais de dezoito 
anos de idade, o direito de queixa ou de representação 
poderá ser exercido por ele ou por seu representante 
legal.
d) É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante 
queixa,  e  do  MP,  condicionada  à  representação  do 
ofendido, para a ação penal por crime contra a honra 
de  servidor  público  em  razão  do  exercício  de  suas 
funções.

19-  Conforme  o  Código  de  Processo  Penal  (CPP), 
pode ocorrer a decadência na:

a) ação penal pública condicionada a representação do 
ofendido ou de seu representante legal.
b) ação penal privada subsidiária da pública em que o 
Ministério Público retome a ação como parte principal.
c) ação penal pública incondicionada.
d)  ação  penal  pública  condicionada  a  requisição  do 
ministro da Justiça.

20- Em consonância  com a  doutrina  majoritária  e 
com  o  entendimento  dos  tribunais  superiores, 
assinale  a  opção  correta  acerca  dos  sistemas  e 
princípios do processo penal.

 a)  O  princípio  da  obrigatoriedade  deverá  ser 
observado tanto na ação penal pública quanto na ação 
penal privada.
b)  O  princípio  da  verdade  real  vigora  de  forma 
absoluta no processo penal brasileiro.
c) Na ação penal pública, o princípio da igualdade das 
armas é mitigado pelo princípio da oficialidade.
d)  O  sistema  processual  acusatório  não  restringe  a 
ingerência,  de  ofício,  do  magistrado  antes  da  fase 
processual da persecução penal.
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