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TIPO DE 
PROVA

11º PROCESSO SELETIVO 2016 DE ESTAGIÁRIOS

CURSO DE DIREITO
a) Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 30 (trinta) de conhecimentos 

específicos, 10 (dez) de Língua Portuguesa e 1 (um) CARTÃO DE RESPOSTAS.

b) As questões objetivas têm opções de respostas de “a” a  “e”, existindo apenas uma resposta 
certa, que deverá ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica azul ou 
preta.

c) Verifique se o seu caderno de prova está completo, caso contrário solicite outro ao fiscal da 
sala.

d) Observe atentamente as instruções para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS. Na 
parte superior, está localizado o campo de identificação do candidato, composto por 10 
algarismos, assim representados:

• Os  três  primeiros  números  referem-se  à  “área  de  conhecimento” e  devem  ser 
preenchidos com os algarismos “026”. 

• Em seguida, preencha o algarismo “1” que representa o “tipo de prova”. 

• Os  6  (seis)  últimos  números  indicam  o  “número  de  sua  inscrição”  constante  no 
comprovante de inscrição. 

• No exemplo em que o número de inscrição é “XXXXXX”, o campo de identificação do 
CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser assim preenchido: 

0 2 6 1 X X X X X X

e) Devolva  seu  CARTÃO  DE  RESPOSTAS,  devidamente  preenchido,  pois  ele  será  o  único 
documento válido para correção de sua prova. Procure zelar para não amassá-lo, molhá-lo, 
dobrá-lo, rasgá-lo, pois nesses casos haverá impossibilidade de realizar a correção de sua 
prova pela leitora óptica.

f) Não será permitida consulta durante a realização da prova bem como o uso de celulares e 
outros aparelhos eletrônicos, sob pena de desclassificação do candidato.

g) O tempo para realização desta prova será de 3 (três) horas.

h) Não serão fornecidas informações referentes ao seu conteúdo da prova pelos fiscais. 

i) Este caderno de prova poderá ser levado. É proibida a divulgação ou impressão parcial ou 
total da presente prova.

j) O gabarito será disponibilizado no site da PGR no dia útil seguinte da data de aplicação da 
prova e,  após,  será aberto o prazo de 2 (dois)  dias úteis,  para interposição de recurso.
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DIREITO
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1:

A colocação pronominal diz respeito à posição que os pronomes oblíquos átonos ocupam em relação ao 
verbos. Sabendo disso, assinale a alternativa correta:

a) Nunca me disseste isso.
b) Te darei um livro.
c) Nos convidaram para uma festa.
d) Me encontrei com ele.
e) Me encontrarei com ele.

Questão 2:
Assinale a alternativa em que o uso da crase é facultativo:

a) Vou até à Espanha.
b) Eu era resistente à dor.
c) Fui à missa.
d) Voltamos às duas horas.
e) Semana passada nós fomos à Barra da Tijuca.

Questão 3:
Com relação ao emprego dos pronomes oblíquos, assinale a alternativa correta:

a) Não informou-me nada.
b) Te daria o mundo.
c) Não me informou nada.
d) Nunca ligou-me.
e) Te liguei.

Questão 4:
Assinale a alternativa correta com relação à concordância verbal:

a) Faltam os acabamentos dos armários.
b) Falta os acabamentos dos armários.
c) Ainda não chegou as pastas.
d) Caiu vários meninos.
e) Aconteceu muitos casos polêmicos.

Questão 5:
Assinale a alternativa que tenha sido acentuada graficamente pela mesma regra da palavra “árvore”:

a) Cadáver
b) Fácil
c) Táxi
d) Lâmpada
e) Túnel
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Questão 6:
De acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, assinale a alternativa em que todas as  
palavras estejam grafadas corretamente:

a) Baú, Colméia
b) Jibóia, Moréia
c) Assembléia, Centopéia 
d) Colmeia, jiboia
e) Coréia, Colméia 

Questão 7:
Sabemos que o dígrafo ocorre quando duas letras são usadas para representar um único fonema.  Com 
base nessa definição, assinale a alternativa que apresenta a ocorrência de dígrafo:

a) Grata
b) Sapato
c) Alho
d) Porta
e) Brita

Questão 8:
Com relação à ortografia, assinale a alternativa correta:

a) Marinheiro
b) Advinhar
c) Excessão
d) Marinhero
e) Ritimo

Questão 9:
Com relação à tonicidade, assinale a alternativa que apresenta palavra oxítona:

a) Época
b) Férias
c) África
d) Maré
e) Incrível

Questão 10:
Com relação à tonicidade, assinale a alternativa que apresenta palavra paroxítona:

a) Café
b) Lápis
c) Chapéu
d) Esplêndido
e) Lâmpada
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

DIREITO ADMINISTRATIVO

Questão 11:

A respeito da Administração Pública e dos órgãos públicos, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Os órgãos públicos federais deverão ser criados por meio de lei. 
b)  As autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são espécies de órgãos 
públicos.
c)  A  distribuição  de  competências  entre  os  órgãos  de  uma  mesma  pessoa  jurídica  denomina-se 
desconcentração.
d) Os órgãos, apesar de fazerem parte da estrutura da Administração pública direta e da Administração 
pública indireta, não possuem personalidade jurídica própria.
e) A criação de uma entidade pública exemplifica a prática de descentralização administrativa.

Questão 12:

Em relação aos atos administrativos, assinala a alternativa INCORRETA:

a) A revogação e a anulação são formas de extinção do ato administrativo.
b) Entre os elementos do ato administrativo, encontram-se a finalidade, a forma e a competência.
c) Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, quando a Administração motiva o ato, mesmo que a lei  
não exija motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros.
d) Os atos administrativos compõem-se de alguns atributos, entre eles, a presunção de legitimidade, o  
que faz com que o ônus da prova da existência de vício no ato administrativo seja de quem alega. 
e) A discricionariedade configura a possibilidade de completa liberdade de atuação do agente público. 

Questão 13:

Com relação aos agentes públicos, assinale a alternativa correta:

I.  Os  servidores  comissionados  são  aqueles  contratados  por  tempo  determinado  para  atender  à 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 
II. Considera-se agente público toda pessoa que presta serviços ao Estado, ainda que de forma gratuita. 
III. Os membros do Ministério Público Federal são considerados agentes políticos. 

a) Apenas a assertiva I está correta
b) Apenas a assertiva II está correta
c) Apenas a assertiva III está correta
d) As assertivas II e III estão corretas
e) Todas as assertivas estão corretas

Questão 14:

O  atributo  presente  em  determinados  atos  administrativos  e  que  assegura  à  Administração  impor 
unilateralmente obrigações ao administrado independente de sua concordância, denomina-se:

a) Presunção de legitimidade
b) Tipicidade
c) Autoexecutoriedade
d) Exigibilidade

e) Imperatividade
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Questão 15:
Ao  aplicar  a  penalidade  de  demissão  a  determinado  servidor  do  Ministério  Público  da  União,  o 
Procurador-Geral da República estará exercendo, precipuamente, a manifestação do seu poder:

a) Discricionário
b) Regulamentar 
c) Disciplinar
d) De polícia
e) Vinculado

Questão 16:

Com base  na Lei  nº  9.784/1999,  que  regula  o  processo administrativo  no âmbito  da administração 
pública federal, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O administrado tem o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha 
a condição de interessado.
b) O Administrado tem o dever de prestar as informações que lhe forem solicitadas.
c) Um órgão administrativo poderá, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência  
a outros órgãos. 
d) O processo administrativo só pode ser iniciado de ofício, não havendo possibilidade de o interessado 
requerer à Administração a abertura de procedimentos.
e) A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,  
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa e contraditório.

DIREITO CIVIL

Questão 17:

Em relação Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, assinale a alternativa correta:

a) Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país sessenta dias depois de oficialmente 
publicada.

b) As correções a texto de lei já em vigor não serão consideradas lei nova.

c) Quando a lei for omissa, o juiz não poderá decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito.

d) Salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

e) A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a  
coisa julgada.

Questão 18:

Com relação à Parte Geral do Código Civil, assinale a alternativa correta:

São pessoas jurídicas de direito privado, exceto:

a) As organizações religiosas.

b) As fundações.

c) As sociedades.

d) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios.

e) As associações.
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Questão 19:

Com relação ao Direito das Obrigações, assinale a alternativa correta:

a) A obrigação de dar coisa certa, em regra, não abrange os acessórios dela, quando não mencionados.

b)  Incorre  na  obrigação de indenizar  perdas e  danos o devedor  que recusar  a  prestação  a ele  só  
imposta, ou só por ele exequível.

c) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor, se outra coisa não se estipulou.

d) A solidariedade é presumida, em regra.

e) Não mais subsiste a solidariedade, quando convertida a prestação em perdas e danos.

Questão 20:

Com relação aos vícios redibitórios, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Quando  o  vício,  por  sua  natureza,  só  puder  ser  conhecido  mais  tarde,  o  prazo  contar-se-á  do 
momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens  
móveis; e de um ano, para os imóveis.

b)  A  responsabilidade  do alienante subsiste  ainda que a coisa  pereça em poder  do alienatário,  se  
perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição.

c) A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, 
que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

d) Pode o adquirente reclamar abatimento no preço, ao invés de rejeitar a coisa.

e) A responsabilidade do alienante subsiste, salvo se a coisa perecer em poder do alienatário.

Questão 21:

Com relação ao Direito das Coisas, assinale a alternativa correta:

Perde-se a propriedade, exceto:

a) Pelo comodato.

b) Por abandono.

c) Por desapropriação.

d) Em razão da alienação.

e) Pelo seu perecimento.

Questão 22: 

Com relação ao Direito do Consumidor assinale a alternativa correta:

a) O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao triplo 
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 
justificável.

b) É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que 
ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto 
no Código de Defesa do Consumidor ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos 
e obrigações das partes.

c) Identificado o vício, o consumidor sempre poderá exigir de imediato a substituição do produto.
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d) Os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos poderão ser consumidos, desde que ocorra o 
respectivo abatimento proporcional do preço.

e)  O  fornecedor  de  serviços  será  responsabilizado  ainda  que  demonstrar  a  culpa  exclusiva  do 
consumidor ou de terceiro.

DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 23:     

São Princípios do Direito Administrativo expressos no art. 37 da Constituição Federal, exceto:

a) Eficiência,
b) Legalidade
c) Impessoalidade
d) Moralidade
e) Supremacia do interesse público sobre o interesse privado

Questão 24: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal.
b) São Poderes da União, independentes e sucessivos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Conselho 
Nacional de Justiça. 
c) A soberania e o pluralismo político são fundamentos da República Federativa do Brasil. 
d) É objetivo fundamental da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional. 
e) Somente em virtude de lei, uma pessoa poderá ser obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa.

Questão 25: 

Sobre os remédios constitucionais é correto afirmar:

a)  O habeas data será concedido para proteger  direito  líquido e  certo,  não amparado pelo  habeas 
corpus, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública;
b) O mandado de segurança é concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício  dos  direitos  e  liberdades  constitucionais  e  das  prerrogativas  inerentes  à  nacionalidade,  à 
soberania e à cidadania;
c) O mandado de injunção será concedido para assegurar o conhecimento de informações relativas à 
pessoa do impetrante ou até mesmo, para a retificação de dados, em alguns casos;
d) O habeas corpus é concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou  
coação em sua liberdade de locomoção;
e) O habeas data será concedido para suprir lacuna legislativa que inviabilize o exercício de direitos 
políticos

Questão 26: 

Sobre a Administração Pública é correto afirmar:

a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros natos.
b) É vedado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão exceder o dobro 
daqueles pagos pelo Poder Executivo.
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d)  A  cumulação  de um cargo  de professor  com outro  técnico  ou  científico  consiste  em exceção à 
vedação de acumulação de cargos públicos remunerados.
e) As pessoas jurídicas de direito público não terão direito de regresso contra seus agentes em razão de 
danos causados a terceiros.

 
Questão 27: 
O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador- Geral da República, nomeado pelo Presidente 
da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu 
nome pela maioria absoluta dos membros do:

a) Congresso Nacional, para mandato de dois anos, vedada a recondução.
b) Congresso Nacional, para mandato de um ano, permitida a recondução.
c) Congresso Nacional, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
d) Senado Federal, para mandato de dois anos, vedada a recondução.
e) Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

Questão 28: 

O Ministério Público da União é composto pelos seguintes ramos:

a) MPF, MPT, MPM e MPDFT.
b) MPF, CNMP, MPM e CNJ.
c) MPDFT, MPT, STJ, e STF.
d) MPF, PGR, CNMPF e CJF.
e) MPM, MPT, CNMP, e MPF.

DIREITO PENAL

Questão 29: 

Analise as seguintes questões e marque a alternativa correta:

I) Quanto ao tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda 
que outro seja o momento do resultado. 
II)  A  homologação  da  sentença  estrangeira  no  Brasil  obriga  o  condenado  a  reparar  o  dano, 
independente de pedido da parte interessada. 
III) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares 
do crime.

a) Apenas a afirmação I está correta
b) Apenas a afirmação II está correta
c) Apenas a afirmação III está correta
d) As afirmações I e II  estão corretas 
e) As afirmações I e III estão corretas

Questão 30: 

Assinale  a  única  alternativa  em que  se  trata  de  crime  praticado  por  funcionário  público  contra  a 
Administração em Geral:

a) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, exclusivamente 
público, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio
b) Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia 
de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público: 
c)  Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei
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d) Exigir, exclusivamente para si, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-
la, mas em razão dela, vantagem indevida.
e)  Impedir,  perturbar  ou  fraudar  concorrência  pública  ou  venda  em hasta  pública,  promovida  pela 
administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem

Questão 31: 

Assinale a alternativa em que os dois crimes são praticados por particular contra a Administração em 
geral:

a) Usurpação de função pública e advocacia administrativa

b) Resistência e Condescendência criminosa

c) Desobediência e sonegação de contribuição previdenciária

d) Prevaricação e tráfico de influência

e) Excesso de exação e contrabando

Questão 32:

Analise as questões:

I)  Os crimes de latrocínio, extorsão qualificada pela morte e epidemia com resultado morte, são alguns 
exemplos de crimes hediondos que são punidos apenas na forma consumada. 

II)  A  autoridade  policial  ao  localizar  uma plantação  de  maconha deverá,  imediatamente,  realizar  a 
destruição do plantio da droga, sem a necessidade de autorização judicial.   

III) Na hipótese do crime transnacional de drogas a competência para processar e julgar a demanda 
será da Justiça Estadual. 

IV) O prazo máximo de internação do menor infrator será de dois anos.

Com base nas questões responda:

a) Apenas a afirmação I está correta 

b) Apenas a afirmação II está correta

c) Apenas a afirmação III está correta

d) Apenas a questão IV está correta

e) As afirmações I e IV estão corretas

Questão 33:

J.  Y.  e M.R.S, ambos com 15 anos,  em frente à estação do metrô na Rodoviária,  mediante grave 
ameaça e de porte de simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair um celular e um relógio de  A.D.,  
além de um cordão de ouro de M.A.B.. A vítima A.D. reagiu e os infratores, ao tentarem fugir, foram 
detidos por policiais militares. Podemos dizer que a medida socioeducativa aplicável ao caso será:

a) Prestação de serviços à comunidade

b) Liberdade assistida

c) Semiliberdade

d) Internação

e) Medida de Segurança
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Questão 34:

Acerca da Transação penal e da suspensão condicional do processo responda:

I) A proposta de suspensão condicional é atribuição exclusiva do Ministério Público.

II) Se o acusado, durante o período de prova, descumprir as condições impostas pelo juiz, o benefício  
será revogado.

III) Se o apenado cumprir todas as condições do período de prova sem revogação, a punibilidade será  
extinta pelo juiz .

a) Apenas a afirmação I está correta

b) Apenas a afirmação II está correta

c) Apenas a afirmação III está correta

d) Todas as afirmações estão corretas

e) Todas as afirmações estão erradas

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Questão 35:

No que  diz  respeito  às  normas  fundamentais  do  processo  civil,  conforme  o  CPC/2015,  assinale  a 
alternativa INCORRETA:

a) O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções 
previstas em lei.
b) Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
c) É permitida a arbitragem, na forma da lei.
d) Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
e) As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, salvo a atividade  
satisfativa.

Questão 36:

No que diz respeito à jurisdição e à ação, conforme o CPC/2015, assinale a alternativa INCORRETA:

a)  É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
b) O interesse do autor pode limitar-se à declaração da autenticidade ou da falsidade de documento.
c) Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
d) Havendo substituição processual, o substituído não poderá intervir como assistente litisconsorcial.

e) Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 
jurídico.

Questão 37:

Conforme  o  CPC/2015,  quando  a  medida  não  decorrer  diretamente  de  decisão  de  autoridade 
jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil, é cabível:

a) Auxílio direto
b) Carta precatória
c) Carta rogatória
d) Carta de ordem
e) Incidente de resolução de demandas repetitivas
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Questão 38:

Conforme o CPC/2015, tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo 
federal  competente  se  nele  intervier  a  União,  suas  empresas  públicas,  entidades  autárquicas  e 
fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro 
interveniente, exceto as ações:

a) De recuperação judicial.
b) De falência.
c) De insolvência civil e de acidente de trabalho.
d) Sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.

e) Todas as anteriores.

Questão 39:

No que diz respeito ao Ministério Público, conforme o CPC/2015, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais.
b) O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos.
c) A participação da Fazenda Pública configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.
d) Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos 
depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo.

e) O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou 
fraude no exercício de suas funções.

Questão 40:

Conforme o CPC/2015, são cabíveis os seguintes recursos, exceto:

a) Recurso ordinário.
b) Recurso especial.
c) Agravo retido.
d) Agravo em recurso especial ou extraordinário.
e) Embargos de divergência.
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