
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO TOCANTINS

1° ProceSso Seletivo Public© de 2016 da Proeuradoria da

Republica no Tocanfcins - contratacao de Estagiario de Nivel

Superior do curso de

DIREITO

CANDIDATG: N° Inscrigao

CADERNO DE PROVAS

ATENQAO

- Verifique se este caderno content 30 questoes objetivas e 1 questao

subjetiva. Caso contrario, solicite ao fiscal da sala um outro caderno

(nao serao aceitas reclamaqoes posteriores);

- Para cada quesito objetivo existe apenas UMA resposta certa, que

deve ser assinalada no Caderno .de Questoes;

- Marque as respostas na folha de repostas com caneta esferografica

de tinta azul ou preta; .

- Nao sera permitida qualquer especie de consulta;

Nao havera substituicao parcial ou integral das FOLHAS DE RESPOSTAS

por erro do candidate* •_ '

- ' Assinar a FOLHA DE RESPOSTA da Prova Objetiva

- Colocar somente o n° de inscrigao na FOLHA DE RESPOSTA da PROVA

SUBJETIVA/DISCURSIVA;

- A prova tera a' duragao -de* 4 (quatro) horas, . considerando,

inclusive, a marcagao da FOLHA DE RE'SPOS'TA da prova objetiva e a

transcrigao da prova Subjetiva (REDAgAO) para 'FOLHA DEFINITIVA;

- Os candidatos so poderao entregar a prova apos uma' hora de seu

inicio, sob pena de eliminacao; ' ■

- Os candidatos poderao levar a prova apenas apos 03 hbras do inicio

da mesma, ou solicitar vistas posteriormente no Nucleo de Gestao de

Pessoas desta Proeuradoria.

- Os aparelhos eletronicos deverao permanecer desligados, desde o

momento de entrada no local de prova, ate' a . retirada do candidato, do

respectivo local; ,

- Os dois ultimos candidatos deverao permanecer na sala e acompanhar

o encerramento'das atividades. .



PRIMEIRAFASE

DIREITO COIMSTITUCIONAL

1. Sobre direitos e garantias fundamentals, segundo

a Constituicao, assinale a alternativa errada:

a) homens e mulheres sao iguais em direitos e

obrigacoes, nos termos da Constituicao;

b) ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer

alguma coisa senao em virtude de lei;

c) ninguem sera submetido a tortura nem a

tratamento desumano ou degradante;

d) e livre a manifestacao do pensamento, sendo

permitido o anonimato;

ano, em defesa dos interesses de seus membros ou

associados; ou, ainda, pelo Ministerio Publico.

c) o mandado de seguranca coletivo pode ser

impetrado por partido politico com representacao no

Congresso Nacional, em funcionamento ha pelo

menos urn ano; por organizacao sindical, entidade de

classe ou associacao legalmente constituida, em

defesa dos interesses de seus membros ou

associados.

d) conceder-se-a mandado de seguranca para

proteger direito liquido e certo, nao amparado por

habeas corpus ou habeas data, quando o responsavel

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade

publica ou agente de pessoa juridica no exercicio de

atribuicoes do Poder Publico;

2, Sobre direitos e garantias fundamentals, segundo

a Constitui£ao, assinale a alternativa correta:

a) lei nao excluira da apreciacao do Poder Judiciario

lesao ou ameaca a direito, salvo se requerido pelo

Ministerio Publico;

b) a lei nao prejudicara o direito adquirido, o ato

jurfdico perfeito e a coisa julgada;

c) nao havera jufzo 6u tribunal de excecao, salvo nas

hipoteses previstas em lei;

d) a lei penal nao retroagjra, salvo para beneficiar o

Ministerio Publico;

3. Sobre o mandado de seguran?a, segundo a

Constituicao, assinale a alternativa correta:

a) conceder-se-a mandado de seguranca para

proteger direito liquido e certo, nao amparado por

habeas corpus ou habeas data, quando o responsavel

pela ilegalidade ou abusb de poder for autoridade

publica ou privada;

4. Sobre a competencia da Justice Federal, segundo a

Constituicao, assinale a alternativa errada. Aos jui'zes

federals compete processar e julgar:

a) as causas em que a Uniao, entidade autarquica ou

empresa publica federal forem interessadas na

condicao de autoras, res, assistentes ou oponentes,

exceto as de falencia, as de acidentes de trabalho e as

sujeitas a Justica Eleitoral e a Justiga do Trabalho.

^ b) as causas fundadas em tratado ou contrato da

Uniao com Estado estrangeiro ou organismo

internacional.

c) os crimes contra a organizacao do trabalho, contra

o sistema financeiro e a ordem economico-financeira,

apenas nos casos em que a Uniao, as autarquia

federais, as empresas publicas ou as fundacoes

federais forem prejudicadas;

d) a disputa sobre direitos indigenas.

5. Sobre a IVJinisterio Publico, segundo

Constituicao, assinale a alternativa correta:

b) o mandado de seguranca coletivo pode ser

impetrado por partido politico com representacao no

Congresso National; por organizagao sindical,

entidade de classe ou associacao legalmente

constituida e em funcionamento ha pelo menos urn
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a) O Ministerio Publico e instituifao intermitente,

essencial a funcao jurisdicional do Estado,

incumbindo-lhe a defesa da ordem juridica, do regime



democratico e dos interesses sociais e individuals

indisponiveis. ,

b) 0 Ministerio Publico e instituicao permanente,

essencial a funcao jurisdicional do Estado,

incumbindo-lhe a defesa da ordem juridica, do regime

democratico e dos interesses sociais e individuais

disponiveis.

c) 0 Ministerio Publjco e instituicao permanente,

essencial a funcao administrativa do Estado,

incumbindo-lhe a defesa da ordem juridica, do regime

democratico e dos interesses sociais e individuals

indisponiveis.

d) 0 Ministerio Publico e instituicao permanente,

essencial a funcao jurisdicional do Estado,

incumbindo-lhe a defesa da ordem juridica, do regime

democratico e dos interesses sociais e individuals

indisponiveis.

6. Sobre a Ministerio Publico, segundo a

Constituicao, assinale a alternativa errada:

a) 0 Ministerio Publico da Uniao abrange: o Ministerio

Publico Federal; o Ministerio Publico do Trabalho; o

Ministerio Publico Militar; o Ministerio Publico do

Distrito Federal e Territorios.

b) Sao garantias dos membros do Ministerio Publico:

vitaliciedade, apos dois anos de exercfcio, nao

podendo perder o cargo senao por sentence judicial

transitada em julgado; inamovibilidade, salvo por

motive de interesse publico, mediante decisao do

orgao colegiado competente do Ministerio Publico,

pelo voto da maioria absoluta de seus membros,

assegurada ampla defesa; irredutibilidade de subsfdio.

c) Sao vedacoes dos membros do Ministerio Publico:

receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto,

honorarios, percentagens ou custas processuais;

exercer a advocacia; participar de sociedade

comercial, na forma da lei;

d) Sao fun^oes institucionais do Ministerio Publico:

promover, subsidiariamente, a acao penal publica, na

forma da lei; zelar pelo efetivo respeito dos Poderes

Publicos e dos servicos de relevancia publica aos

direitos assegurados nesta Constituigao, promovendo

as medidas necessarias a sua garantia; promover o

inquerito civil e a agao civil publica, para a protecao

do patrimonio publico e social, do meio ambiente e de

outros interesses difusos e coletivos.

DiREITO ADMINISTRATIVO

7. Sobre concurso publico, marque a alternativa

errada:

a) a investidura em cargo ou emprego publico

depende de aprovacao previa em concurso publico de

provas ou de provas e titulos, de acordo com a

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeacoes para

cargo em comissao declarado em lei de livre

nomeacao e exoneracao.

b) o prazo de validade do concurso publico sera de ate

dois anos, prorrogavel uma vez, por igual periodo.

c) durante o prazo improrrogavel previsto no edital de

convocacao, aquele aprovado em concurso publico de

provas ou de provas e titulos sera convocado com

prioridade sqbre novos concursados para assumir

cargo ou emprego, na carreira.

d) A Administracao Publica pode, de maneira

justificada, em razao de grave crise financeira,

substituir o concurso publico por processo seletivo

simplificado, desde que haja aprovacao do Ministerio

Publico.

8. Sobre o teto constitucional remuneratorio do

service publico, assinale a alternativa certa:

a) Ern ambito federal, a remuneracao e o subsfdio dos

ocupantes de cargos, funcoes e empregos publicos da

administracao direta, autarquica, fundacional, de

todas as empresas publicas e sociedades de economia

mista, dos membros de qualquer dos Poderes, dos

detentores de mandato eletivo e dos demais agentes

politicos e os proventos, pensoes ou outra especie

remuneratoria, percebidos cumulativamente ou nao,

inclufdas as vantagens pessoais ou de qualquer outra

natureza, nao poderao exceder o subsidio mensal, em

especie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

b) Em ambito federal, a remuneracao e o subsfdio dos

ocupantes de cargos, funcoes e empregos publicos da

administracao direta, autarquica e fundacional, dos
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membros de qualquer dos Poderes, dos detentores de

mandato eletivo e dos demais agentes politicos e os

proventos, pensoes ou outra especie remuneratoria,

percebidos cumulativamente ou nao, inclufdas as

vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,

nao poderao exceder 6 subsidio mensal, em especie/

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

c) Em ambito federal, a remuneracao e o subsidio dos

ocupantes de cargos, funcoes e empregos publicos da

administracao direta, autarquica e fundacional, dos

membros de qualquer dos Poderes, dos detentores de

mandato eletivo e dos demais agentes politicos e os

proventos, pensoes ou outra especie remuneratoria,

percebidos cumulativamente ou nao, inclufdas as

vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,

nao poderao exceder o subsfdio mensal, em especie,

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, com

excecao dos membros do Ministerio Publico.

d) Em ambito federal, a remuneracao e o subsfdio dos

ocupantes de empregos publicos da administracao

direta, autarquica e fundacional,* dos membros de

qualquer dos Poderes, dos detentores de mandato

eletivo e dos demais agentes polfticos e os proventos,

pensoes ou outra especie remuneratoria, percebidos

cumulativamente ou nao, inclufdas as vantagens

pessoais ou de qualquer outra natureza, nao poderao

exceder o subsidio mensal, em especie, dos Ministros

do Supremo Tribunal Federal.

9. Sobre a estabilidade no service* publico, assinale a

alternative correta:

a) Sao estaveis apos dois anos de efetivo exercfcio os

servidores nomeados para cargo de provimento

efetivo em virtude de concurso publico.

b) 0 servidor publico estavel so perdera o cargo em

virtude de sentenca judicial transitada em julgado.

c) Sao estaveis apos dois anos de efetivo exercfcio os

servidores nomeados para cargo de provimento

efetivo em virtude de concurso publico e o servidorL

publico estavel so perdera o cargo em virtude de

sentenga judicial transitada em julgado ou mediante

processo administrate em que Ihe seja assegurada

ampla defesa. E vedado procedimento de avaliacao

periodica de desempenho.

efetivo em virtude de concurso publico e o. servidor

publico estavel so perdera o cargo em virtude de

sentenca judicial transitada em julgado; mediante

processo aclministrativo em que Ihe seja assegurada

ampla defesa; ou mediante procedimento de

avaiiacao periodica de desempenho, na forma de lei

complementar, assegurada ampla defesa;

10. Sobre a acumulacao de cargos publicos, assinale

a alternativa correta:

a) E possfvel, em regra> a acumulagao remunerada de

cargos publicos.

b) E vedada a acumulacao remunerada de cargos

publicos, exceto, quando autorizado pelo Ministerio

Publico.

c) e vedada a acumulaclo remunerada de cargos

publicos, exceto, quando houver compatibilidade de

horarios, nao devendo ser obseryado o teto

remuneratorio constitucional.

d) e vedada a acumulacao remunerada de cargos

publicos, exceto, quando houver compatibilidade de

horarios, devendo ser observado o teto

remuneratorio constitucional, nos casos de dois

cargos de professor; no de urn cargo de professor com

outro tecnico ou cientffico; ho de dois cargos ou

empregos privativos de professionals de saude, com

profissoes regulamentadas.

11. Sobre a Administracao Indireta, assinale a

alternativa correta:

a) somente por lei especffica podera ser criada

autarquia e autorizada a' instituicao de empresa

publica, de sociedade de economia mista e de

fundacao, cabendo a lei complementar, neste ultimo

caso, definir as areas de sua atuacao.

b) somente por lei ou ato normativo especifico podera

ser criada autarquia e autorizada a instituicao de

empresa publica, de sociedade de economia mista e

de fundacao, cabendo a lei complementar, heste

ultimo caso, definir as areas de sua atuacao.

c) somente por lei especffica podera ser criada

autarquia, empresa publica, sociedade de economia

mista e fundacao, cabendo a lei complementar, neste

ultimo caso, definir as areas de sua atuacao.

d) Sao estaveis apos tres anos de efetivo exercfcio os d> somente Por emenda constitucional especffica
servidores nomeados para cargo de provimento podera ser criada autarquia e autorizada a instituicao
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de empresa publica, de sociedade de economia mista

e de fundacao, cabendo a lei complementary neste

ultimo caso, definir as areas de sua atuacao.

12. O art. 37 da Constituicao Federal prescreve uma

serie de normas atinentes a Administracao Publica.

Essas normas sao aplicaveis:

a) A administracao publica direta de qualquer dos

Poderes da Uniao, dos Estadds, do Distrito Federal e

dos Municipios.

b) A administracao publica direta e jndireta de

qualquer dos Poderes da Uniao, mas nao dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municipios.

c) A administracao publica direta e indireta de

qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municipios, mas nao ao

Ministerio Publico, em razao da independencia

institucional.

d) A administracao publica direta e indireta de

qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municipios,

PROCESSO CIVIL

13. De acordo com o Novo Codigo de Processo Civil,

assinale a alternativa correta sobre a apreciacao

a) Nao se excluira da apreciacao jurisdicional ameaca

ou lesao a direito, sendo permitida a arbitragem, na

forma da lei, e sendo dever do Estado, sempre que

possfvel, promovera solucpao consensual dos conflitos.

d) Nao se excluira da apreciacao jurisdicional ameaca

ou lesao a direito, sendo permitida a arbitragem, na

forma da lei, e sendo vedado ao Estado promover a

solucjio consensual dos conflitos.

14. De acordo com o Novo Codigo de Processo Civil,

assinale a alternativa correta sobre a postulacao:

a) Para postular em juizo e necessario ter interesse e

legitimidade, bem como e possfvel pleitear direito

alheio em nome proprio, salvo quando vedado pelo

ordenamento juridico.

b) Para postular em juizo, e desnecessario ter

interesse e legitimidade, mas ninguem podera pleitear

direito. alheio em nome proprio, salvo quando

autorizado pelo ordenamento juridico.

c) Para postular em juizo e necessario ter interesse e

legitimidade, bem como ninguem podera pleitear

direito alheio em nome proprio, salvo quando

autorizado pelo ordenamento juridico.

d) Para postular em juizo e necessario ter interesse,

sendo desnecessaria a legitimidade, bem como

ninguem podera pleitear direito alheio em nome

proprio.

15. De acordo com o Novo Codigo de Processo Civil,

assinale a alternativa correta sobre competencia,

conexao e continencia:

a) A competencia relativa podera modificar-se pela

conexao ou peia continencia. Sao continentes 2 (duas)

ou mais acpes quando Ihes for comum o pedido ou a

causa de pedir, devendo os processos serem reunidos,

salvo se urn deles ja houver sido sentenciado.

b) A competencia relativa podera modificar-se pela

conexao ou pela continencia. Sao conexas 2 (duas) ou

maisacoes quando Ihes for comum o pedido ou a

causa de pedir, devendo os processos serem reunidos,

salvo se urn deles ja houver sido sentenciado.

b) Excluir-se-a, em algumas hipoteses, da apreciagao

jurisdicional, ameaca ou lesao a direito, sendo

permitida a arbitragem, na forma da lei, e sendo

dever do Estado, sempre que possfvel, promover a

solucao consensual dos conflitos.

c) A competencia relativa podera modificar-se pela

conexao ou pela continencia. Da-se a conexao entre 2

(duas) ou mais acoes quando houver identidade

quanto as partes e a causa de pedir, mas o pedido de

uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.
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c) Nao se excluirada apreciacao jurisdicional ameaga

ou lesao a direito, sendo vedada a arbitragem e sendo

dever do Estado, sempre que possfvel, promover a

consensual dos conflitos.



d) A competencia relativa podera modificar-se pela

conexao ou pela continencia. Sao conexas 2 (duas) ou

mais aloes' quando Ihes for comum o pedido ou a

causa de pedir, devendo os processos serem reunidos,

mesmo que um deles ja houver sido sentenciado.

16. De acordo com o novo CPC e a atuacao do

Ministerio Publico, assinale a alternativa correta:

a) 0 Ministerio Publico sera intimado para, no prazo

de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem

juridica nas hipoteses previstas em lei ou na

Constituicao, bem como nos processos que envolvam

interesse publico ou social, interesse de incapar,

litigios coletivos pela posse de terra rural ou urbana e

a participacao da Fazenda Publica.

b) O Ministerio Publico sera intimado para, no prazo

de 10 (dez) dias, intervir como fiscal da ordem jurfdica

nas hipoteses previstas em lei ou na Constituigao,

bem como nos processos que envolvam interesse

publico ou social, interesse de incapaz, litigios

coletivos pela posse de terra rural ou urbana e a

participacao da Fazenda Publica.

c) 0 Ministerio Publico sera intimado para, no prazo

de 30 (trinta) dias, intervir como^fiscal da ordem

juridica nas hipoteses previstas em lei; ou na

Constituicao, bem como nos processos que envolvam

interesse publico ou social, interesse de incapaz e

litigios coletivos pela posse de terra rural ou urbana,

registrandp-se que a participacao da Fazenda Publica,

por si so, nao configura hipotese de atuagao do

Ministerio Publica.

d) 0 Ministerio Publico sera intimado para, no prazo

de 10 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem

juridica nas hipoteses previstas em lei ou na

Constituicao, bem como nos processos que envolvam

interesse publico ou social, interesse de incapaz e

litigios coletivos pela posse de terra urbana,

registrando-se que a participacao da Fazenda Publica,

por si so, nao configura hipotese de atuac.ao do

Ministerio Publico.

17. De acordo com o novo CPC, assinale a alternativa

correta sobre a intimacao:

a) A intimacao e o ato pelo qual se da ciencia a

alguem dos atos e dos termos do processo, sendo

vedada a intimacao da Uniao, dos Estados, do Distrito

Federal, dos Municipios e de suas respectivas

autarquias e fundacoes de direito publico realizada

perante o orgao de Advocacia Publica responsavel por

sua representacao judicial.

b) A intimacao e o ato pelo qual se da ciencia a

alguem dos atos e dos termos do processo e sera

realizada, sempre que possi'vel, por meio eletronico,

na forma da lei.

c) A intimacao e o ato pelo qual se da ciencia a alguem

dos atos e dos termos do processo e sera realizada,

sempre que possi'vel, por meio eletronico, na forma

da lei, exceto para o Ministerio Publico e para a

Defensoria Publica.

d) A intimacao e o ato pelo qual se da ciencia a

alguem dos atos e dos termos do processo, sendo a

intimagao da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal,

dos Municipios e de suas respectivas autarquias e

fundagoes de direito publico realizada perante o

orgao de Advocaeia Publica ou do Ministerio Publico

responsavel por sua representacao judicial.

18. De acordo com o novo CPC, assinale a alternativa

correta sobre a sentenca:

a) Havera resolucao de merito quando o juiz indeferir

a peticao inicial; verificar a ausencia de pressupostos

de constituicao e de desenvolvimento valido e regular

do processo; ou ainda quando acolher ou rejeitar o

pedido formulado na acao ou na reconvencao.

b) Havera resolucao de merito quando o juiz acolher a

alegacao de existencia de convencjio de arbitragem

ou quando o juizo arbitral reconhecer sua

competencia; homologar a desistencia da acao; ou,

ainda, quando decidir, de offcio ou a requerimento,

sobre a ocorrencia de decadencia ou prescribe

c) Havera resolucao de merito quando o juiz acolher

ou rejeitar o pedido formulado na acao ou na

f reconvencao ou quando homologar a transacjio. Nao
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ha resolucao de merito quando o juiz decidir, de oficio

ou a requerimento, sobre a ocorrencia de decadencia

ou prescricao.

d) Havera resolucao de merito quando o juiz acolher

ou rejeitar o pedido formulado na acao ou na

reconvencao; quando decidir, de oficio ou a

requerimento, sobre a ocorrencia de decadencia ou

prescricao; ou, ainda, quando homologar a transacao.

DIREITO PENAL

19. Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Normas penais em branco podem ser definidas

como aquelas que estabelecem a cominacao penal, ou

seja, a san?ao . penal, mas remetem a

complementa^ao da descricao da conduta proibida

para outras normas iegais, regulamentares ou

administrativas.

b) Caracteriza-se o concurso aparente de normas

quando, para urn determinado fato, aparentemente,

existem duas ou mais normas que poderao sobre ele

incidir.

c) 0 conflito aparente de normas pode ser resolvido

com base nos principios da especialidade, da

subsidiariedade, da consun^ao e/ou da

d) Nos crimes tidos como.de acao multipla ou de

conteudo variado, ou seja, crimes plurinucleares, caso

o agente pratique mais de uma conduta entre as

previstas no tipo penal, devera responder por todas as

condutas em concurso material.

20. Assinale a alternativa que NAO corresponde a

sumula de jurisprudencia do Supremo Tribunal

Federal:

a) A tipificacao do crime material contra a ordem

tributaria, previsto no art. 15, incisos I a IV, da Lei n^

8.137/90, independe do lancamento definitivo do

tribute.

b) A lei penal mais grave aplica-se ao crime

continuado ou ao crime perma'nente, se a sua vigencia

e anterior a cessacao da continuidade ou da

permanencia.

c) Ha crime de latroci'nio, quando o homiefdio se

consuma, ainda que nao realize o agente a subtrac.ao

de bens da vftima.

d) Nao se admite continuidade delitiva nos crimes

contra a vida.

21. Assinale a alternativa INCORRETA:

a) A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o

agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que

decididos por sentenca condenatoria transitada em

julgado.

b) Considera-se praticado o crime no lugar em que

ocorreu a acao ou omissao, no todo ou em parte, bem

como onde se produziu ou deveria produzir-se'o

resultado.

c) As medidas provisorias, por terem forca de lei,

podem criar tipos penais, contudo, somente terao

eficacia a partir da sua conversao em lei pelo

Congresso Nacional.

d) As pessoas jurfdicas

responsabilizafao penal.

estao sujeitas a

22. Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Ninguem pode ser punido por fato que lei posterior

deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a

execucao e os efeitos penais da sentence

condenatoria.

b) A jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal e do

Superior Tribunal de Justica nao admite a aplicacao do

principio da insignificancia nos crimes ambientais, pois

qualquer lesao ao meio ambiente desequilibra direta

ou indiretamente o ecossistema, nao existindo,

portanto, conduta ambiental insignificante.

c) Conforme iterativa jurisprudencia do Supremo

Tribunal Federal, o crime de roubo se consuma

quando, cessada a violencia ou grave ameac.a, o

sujeito ativo tenha a posse da res fora da esfera da

vigilancia da vftima, ainda que por breve espaco de

tempo e seguida de perseguicao ao agente.

d) Conforme entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justica, quando o crime de falso se exaure
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no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, e por

este absorvidd, em razao do principio da consuncao.

23. Assinale a alternativa INCORRETA:

a) A jurisprudence do Supremo Tribunal Federal e do

Superior Tribunal de Justica admite a aplicacao do

princfpio da insignificancia para crimes de roubo, nos

casos em que a expressao economica da lesao seja

irrisoria.

b) Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a

execucao, hao se consuma por circunstancias alheias a

vontade do agente.

c) Nao se pune a tentativa quandb, por ineficacia

absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do

objeto, e impossfyel consumar-se o crime.

d) De acordo com a jurisprudencia do Superior

Tribunal de Justjca, o sistema de vigilancia realizado

por monitoramento eletronico ou por existencia de

seguranca no interior de estabelecimento comercial,

por si so, nap torna impossfvel a configuracao do

crime de furto. '

24. Sao causas interruptivas da prescri^ao, EXCETO:

a) recebimento da denuncia ou da queixa.

b) publicacao da sentenga ou acordao condenatorios

recorriveis.

c) recebimento do recurso pela instancia revisora.

d) imcio ou continuaeao do cumprimento da pena.

PROCESSO PENAL

25 - Assinale a alternativa correta:

a) 0 prpcesso perante os Juizados Especiais Criminais

e orientado pelos principios da formalidade dos atos,

economia processual e celeridade.

b) 0 inquerito policial sera presidido pela autoridade

policial e tambem pelo membro do Ministerio Publico.

c) A apuracao de crime praticado contra patrimonio

ou interesse da Uniao admite a acao penal publica ou

privada.

d) A competencia de foro por prerrogativa de funcao

para processar e julgar Prefeito por crime e do

,Tribunal da regiao ou unidade federativa onde se situa

o municipio por ele administrado.

26 - Assinale a alternativa correta:

a) A Constituicao Federal admite a investigacao direta

por membro do Ministerio Publico de maneira

circunstancial e acessoria, pois a atividade

investigativa esta afeta prioritariamente a polfcia

judiciaria.

b) A intimacao da sentenca penal condenatoria, tendo

o reu respondido o processo em liberd,ade, deve ser

feita pessoalmente e na pessoa do advogado

constituido,

c) Eadmitida a citacao por hora certa no processo

penal quando verificado que o reu esta

deliberadamente se ocultando para impedir ou

dificultar o ato.

d) As partes podem arrolar suas testemunhas em ate

10 (dez) dias antes da data designada para a audiencia

de instrucao e julgamentp.

27-Assinale a alternativa correta:

a) A suspensao condicional do processo e a transacao

penal podem ser propostas tanto pelo membro do

Minjsterio Publico'quanto de offcio pelo Magistrado,

sendo urn direito subjetivo do acusado.
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b) Ante o principio da obrigatoriedade, proposta a

acao penal, o membro do Ministerio Publico deve

necessariamente requerer a condena£ao do reu,

ainda que o conjunto probatorio reunido aponte em

sentido contrario.

c) A audiencia de custodia e um ato prescindivel e se

presta inclusive para a producao de prova em favor ou

desfavor do custodiado.

d) De acordo com o Codigo de Processo Penal, sobre o

pedido de restituicao de coisa apreendida devera

sempre ser ouvido o Ministerio Publico.

28- Assinale a alternativa correta:

a) Mesrho nos crimes de autoria coletiva, por se tratar

do direito fundamental a ampla defesa, e

imprescindivel a imputacao penal dos fatos de

maneira individual e pormenorizada, sob pena de

inepcia da denuncia.

b) E pacffico que o interrogatorio do reu deve ser o

ultimo ato de instru^ao processual, inclusive quando o

procedimento estiver previsto em normas especiais,

como na Lei de Drogas (Lei n^. 11.343/2006).

c) Tern cabimento o pedido de prisao preventiva

fundado na garantia da ordem publica, nos crimes

dolosos em que a pena maxima prevista for superior a

4 (quatro) anos, quando os elementos do caso

concreto apontarem a necessidade da custodia

cautelar para evitar a reiteracao delitiva. ,

d) A Constituicao Federal autoriza ao membro do

Ministerio Publico a prerrogativa de determinar o

afastamentp dos sigilos bancario, fiscal e telefonico,

visando o aprofundamento das investigates do

cometimento de crimes.

29 - Assinaie a alternativa correta:

a) Durante a interceptacao de uma conversa

telefonica devidamente autorizada por ordem judicial,

de forma fortuita e gravado um dialogo travado entre

o alvo e uma autoridade com foro por prerrogativa de

funcao perante o Supremo Tribunal Federal, havendo

fundados indicios da pratica de crimes. Esta prova

sera considerada valida e regular, podendo ser

utilizada em desfavor dessa autoridade.

b) 0 veiculo e assemelhado ao domicflio para fins de

busea e apreensao de objetos em seu interior, sendo

necessarja a previa expedicao do competente

mandado judicial.

c) A tao so confissao do reu, reconhecendo

expressamente^o cometimento de um deNto, e prova

suficiente e apta a embasar uma sentenca

condenatoria.

d) 0 prazo para a interposicao do recurso de apelagao

no Juizado Especial Criminal e de 10 (dez) dias, por

termo nos autos, podendo as razoes recursais ser

apresentadas em momento posterior.

30 - Assinale a alternativa correta:

a) 0 interrogatorio e meio de defesa do acusado,

devendo ser obrigatoriamente franqueada a sua

participacao pessoal, ainda que ocorra a mudanca de

residencia sem comunicacao ao Jufzo.

b) Os recursos como regra sao voluntaries, mas

devem ser, em alguns casos excepcionais, concedidos

ate mesmo de offcio, como na hipotese de Habeas

Corpus em que configurada uma flagrante e

incontestavel ilegalidade.
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c) Ha nulidade processual absoluta na recusa do

Magistrado em retirar as algemas de interrogado

preso, ainda que expostas as justificativas por escrito.

d) A parte podera arguir qualquer nulidade ainda que

a ela teiiha dado causa, nao havendo o

comportamento contraditorio por conta da

superposicao do principio da busCa,pela verdade real.
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SEGUNDA FASE

PROVA SUBJETIVA

1- EM RAZAO DO GRANDE AUMENTO DA VIOLENCIA URBANA E DA CRIMINALIDADE EM GERAL, UMA DAS

MAIORES PREOCUPAC6ES DO CIDADAO HOJE EM DIA ESTA RELACIONADA A SEGURANCA PUBLICA. COBRA-SE DOS GOVERNOS EM TODAS

AS ESFERAS MAIORES INVESTIMENTOS E ATENCAO A AREA DA SEGURANCA PUBLICA E TAMBEM MAIOR EFETIVIDADE NAS ACdES

POLICIAIS. DlANTE DESSE QUADRO, VOCE ACHA LEGITIMO MITIGAR OS DIREITOS DAS PESSOAS INVESTIGADAS OU PROCESSADAS,

ADMITINDO^SE, POR EXEMPLO, A UTILIZACAO DE TORTURAS COMO MEIO DE OBTENCAO DE PROVAS? (RESPONDER EM TRINTA LINHAS

nomAximo)

RASCUNHOQUESTAO01

1..

2.

3.

6.

7.

9.

12.

13.

14.

15.

17.
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18,

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Boa Prova!
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