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Conhecimentos Específicos

CONSTITUCIONAL

01-  CASO  1  –  A  lei  municipal  X  garante,  como
compensação financeira aos indígenas, a destinação
de 25% dos lucros obtidos com a exploração mineral
na  região.  O  poder  legislativo  municipal  pretende
alterar o referido diploma legal, a fim de reduzir o
mencionado  percentual  para  12,5%  dos  lucros
obtidos. Como forma de garantir  a participação da
sociedade  na  decisão,  realizou  uma  audiência
pública com a presença de diversos atores sociais,
incluindo  alguns  caciques  das  comunidades
indígenas.
CASO 2 – O Município W deseja instalar um aterro
sanitário  nas  proximidades  do  território  de  uma
comunidade quilombola. Para obter o consentimento
dos  comunitários,  a  secretaria  municipal  de  meio
ambiente realizou uma reunião com o presidente da
associação quilombola, na qual explicou o projeto e
os possíveis impactos à comunidade.
À luz dos direitos das comunidades tradicionais, da
Constituição da República e da Convenção n. 169 da
Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT),
assinale a alternativa correta:
a) A Convenção n. 169/OIT apenas garante o direito de
consulta  prévia  nos  casos  de  medidas  legislativas.
Sendo assim, apenas no Caso 1 haveria o direito de
consulta à comunidade indígena.
b) O direito de consulta prévia, previsto no art. 6º da
Convenção n. 169/OIT, foi respeitado nos Casos 1 e 2,
pois  a  realização  de  audiência  pública  com  toda  a
sociedade e reuniões com presidentes de associações
já  garantem o  cumprimento  das  obrigações  estatais
previstas no referido tratado internacional. 
c)  A  Convenção  n.  169/OIT  garante  o  direito  de
consulta  prévia  nos  casos  de  medidas  legislativas  e
administrativas  suscetíveis  de  afetar  diretamente  os
interesses  de  comunidades  tradicionais,  devendo ser
concretizado por meio de procedimentos adequados,
especialmente protocolos de consulta e consentimento
elaborados pelas próprias comunidades envolvidas.
d) Somente haverá o direito de consulta prévia, livre,
informada e com boa-fé no Caso 2, que versa sobre
uma medida administrativa. No Caso 1, o direito de
consulta  será  satisfeito  com  o  respeito  ao  trâmite
legislativo constitucionalmente previsto.

02- De acordo com o entendimento consolidado do
Supremo  Tribunal  Federal,  assinale  a  alternativa
INCORRETA:
a)  Compete  à  Justiça  Federal  comum  processar  e
julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e
de  uso  de  documento  falso  quando  se  tratar  de

falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR)
ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda
que expedidas pela Marinha do Brasil.
b) É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer
que seja a modalidade do depósito.
c) É direito do defensor, no interesse do representado,
ter  acesso  amplo  aos  elementos  de  prova  que,  já
documentados  em  procedimento  investigatório
realizado  por  órgão  com  competência  de  polícia
judiciária,  digam respeito ao exercício do direito de
defesa.
d) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular,
o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o
segundo  grau  ou  por  adoção,  do  Presidente  da
República, de Governador de Estado ou Território, do
Distrito  Federal,  de  Prefeito  ou  de  quem  os  haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito,
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.  A dissolução  da  sociedade  ou  do  vínculo
conjugal,  no  curso  do  mandato,  afasta  a  referida
inelegibilidade.

03- Assinale a alternativa INCORRETA:
a) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los,  embaraçar-lhes  o  funcionamento ou
manter com eles ou seus representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a
colaboração de interesse público.
b) O Estado brasileiro é confessional, pois é inviolável
a  liberdade  de  consciência  e  de  crença,  sendo
assegurado  o  livre  exercício  dos  cultos  religiosos  e
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias.
c)  É  assegurada,  nos  termos  da  lei,  a  prestação  de
assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva.
d)  Ninguém  será  privado  de  direitos  por  motivo  de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política,
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a
todos  imposta  e  recusar-se  a  cumprir  prestação
alternativa, fixada em lei. 

04- Sobre os direitos políticos, assinale a alternativa
correta:
a)  A soberania  popular  será  exercida  pelo  sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito,
referendo e iniciativa popular.
b)  O  alistamento  eleitoral  e  o  voto são  obrigatórios
para os maiores de dezoito anos, inclusive analfabetos,
e facultativos para os maiores de setenta anos.
c) Não podem alistar-se como eleitores os analfabetos,
os estrangeiros e, durante o período do serviço militar
obrigatório, os conscritos.
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d) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da
República,  os  Governadores  de  Estado  e  do  Distrito
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos
mandatos até três meses antes do pleito.

05- Em relação à  proteção constitucional  do meio
ambiente, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a
Serra  do  Mar,  o  Pantanal  Mato-Grossense  e  a  Zona
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-
se-á,  na  forma  da  lei,  dentro  de  condições  que
assegurem  a  preservação  do  meio  ambiente,  sendo
permitidas apenas a pesquisa científica e a visitação
pública com objetivo educacional.
b)  Para  assegurar  a  efetividade  do  direito  ao  meio
ambiente  ecologicamente  equilibrado,  incumbe  ao
Poder Público, dentre outros: preservar a diversidade e
a  integridade  do  patrimônio  genético  do  País  e
fiscalizar  as  entidades  dedicadas  à  pesquisa  e
manipulação de material genético; exigir, na forma da
lei,  para  instalação  de  obra  ou  atividade
potencialmente causadora de significativa degradação
do  meio  ambiente,  estudo  prévio  de  impacto
ambiental, a que se dará publicidade; proteger a fauna
e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção  de  espécies  ou  submetam  os  animais  a
crueldade.
c) Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado
a  recuperar  o  meio ambiente  degradado,  de  acordo
com  solução  técnica  exigida  pelo  órgão  público
competente, na forma da lei.
d)  As  condutas  e  atividades  consideradas  lesivas  ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas
ou  jurídicas,  a  sanções  penais  e  administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.

06- No tocante aos direitos fundamentais e à luz da
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,
assinale a alternativa correta:
a)  Dentre  as  principais  características  dos  direitos
fundamentais,  podemos  destacar:  relatividade,
imprescritibilidade, historicidade,  inalienabilidade,
irrenunciabilidade e universalidade.
b) São constitucionais atos judiciais ou administrativos
que possibilitem, determinem ou promovam ingresso
de  agentes  públicos  em  universidades  públicas  e
privadas, recolhimento de documentos, interrupção de
aulas,  debates  ou  manifestações  de  docentes  e
discentes  universitários,  a  atividade  disciplinar
docente e discente e coleta irregular de depoimentos
pela  prática  de  manifestação  livre  de  ideias  e
divulgação  de  pensamento  nos  ambientes
universitários  ou equipamentos sob administração de

universidades  púbicas  e  privadas  e  serventes  a  seus
fins e desempenhos.
c)  É  constitucional  a  utilização  do  “Disque  100”  do
Ministério  da  Mulher,  Família  e  Direitos  Humanos
(MMFDH)  do  Governo  Federal  para  recebimento  de
queixas relacionadas à obrigatoriedade da imunização
contra  a  Covid-19,  bem  como  sobre  restrições  de
direitos, como a vedação de ingresso de não vacinados
em  determinadas  repartições  públicas,  ainda  que
consideradas legítimas pelo STF.
d)  Como  exemplo  de  direito  fundamental  absoluto,
podemos citar o direito à vida.

ADMINISTRATIVO

07- De acordo com a Lei n. 8.112/1990 e à luz do
entendimento  jurisprudencial  predominante,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou
de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem
mudança de sede.
b)  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou  o
entendimento  de  que  a  interpretação  do  art.  36,
parágrafo único, III, a, da Lei 8.112, de 1990, deve ser
restritiva e de que não há direito subjetivo à remoção
para  acompanhar  cônjuge  removido  a  pedido,
porquanto tal direito subjetivo existe apenas quando o
cônjuge é removido de ofício pela Administração.
c) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a Constituição Federal de 1988, em seu
art.  226,  consagra o  princípio da proteção à  família
como base da sociedade brasileira e dever do Estado.
Assim,  há  direito  subjetivo  à  remoção  para
acompanhar cônjuge removido a pedido, com base no
art. 36, parágrafo único, III, a, da Lei 8.112, de 1990.
d) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em
estágio  probatório  relativo  a  outro  cargo  ou
reintegração do anterior ocupante.

08-  Em  relação  à  temática  da  improbidade
administrativa, assinale a alternativa correta:
a) Considera-se dolo a vontade livre e consciente de
alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e
11 da Lei de Improbidade Administrativa, não bastando
a voluntariedade do agente.
b)  Configura  improbidade  a  ação  ou  omissão
decorrente  de  divergência  interpretativa  da  lei,
baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada,
mesmo  que  não  venha  a  ser  posteriormente
prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou
dos tribunais do Poder Judiciário.
c)  Os  sócios,  os  cotistas,  os  diretores  e  os
colaboradores  de  pessoa  jurídica  de  direito  privado
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não respondem pelo ato de improbidade que venha a
ser imputado à pessoa jurídica em nenhuma hipótese.
d) De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, a legitimidade para o ajuizamento de ação de
improbidade administrativa  é  exclusiva  do Ministério
Público, nos termos da Lei n. 14.230/2021.

09-  Considerando  as  inovações  legislativas  e  o
entendimento jurisprudencial  sobre  a  nova  Lei  de
Improbidade  Administrativa  (Lei  n.  14.230/2021),
assinale a alternativa INCORRETA:
a)  O  Ministério  Público  poderá,  conforme  as
circunstâncias  do  caso  concreto,  celebrar  acordo  de
não  persecução  civil,  desde  que  dele  advenham, ao
menos,  os  seguintes  resultados:  I  -  o  integral
ressarcimento do dano; II - a reversão à pessoa jurídica
lesada  da  vantagem  indevida  obtida,  ainda  que
oriunda de agentes privados.
b)  O  Supremo  Tribunal  Federal  consolidou  o
entendimento no sentido da irretroatividade da nova
Lei  de  Improbidade  Administrativa  (Lei  n.
14.230/2021),  a  qual  não  deverá  retroagir  em
nenhuma hipótese. 
c) As negociações para a celebração do acordo de não
persecução civil ocorrerão entre o Ministério Público,
de um lado, e, de outro, o investigado ou demandado
e o seu defensor.
d)  A  autoridade  judicial  competente  poderá
determinar  o  afastamento  do  agente  público  do
exercício  do  cargo,  do  emprego  ou  da  função,  sem
prejuízo  da  remuneração,  quando  a  medida  for
necessária  à  instrução  processual  ou  para  evitar  a
iminente prática de novos ilícitos.

10- Nos termos do art. 38 da Constituição Federal,
ao  servidor  público  da  administração  direta,
autárquica e fundacional, no exercício de mandato
eletivo,  aplicam-se  as  algumas  disposições.  Sobre
elas, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou
distrital,  ficará  afastado  de  seu  cargo,  emprego  ou
função.
b) Investido no mandato de Prefeito ou de Vereador,
será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
c) 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.
d) Na hipótese de ser segurado de regime próprio de
previdência social, permanecerá filiado a esse regime,
no ente federativo de origem.

11- Assinale a alternativa INCORRETA:

a)  A  remuneração  e  o  subsídio  dos  ocupantes  de
cargos, funções e empregos públicos da administração
direta,  autárquica  e  fundacional,  dos  membros  de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito Federal  e  dos Municípios,  dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos,  pensões  ou  outra  espécie  remuneratória,
percebidos  cumulativamente  ou  não,  incluídas  as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal,  aplicando-se
como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e
nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio
dos  Deputados  Estaduais  e  Distritais  no  âmbito  do
Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos
Defensores Públicos.
b) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos
pelo Poder Executivo.
c) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados para
fins de concessão de acréscimos ulteriores.
d) De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, a instituição de subtetos remuneratórios com
previsão  de  limites  distintos  para  as  entidades
políticas, bem como para os Poderes, no âmbito dos
Estados e do Distrito Federal,  ofende o princípio da
isonomia e da razoabilidade.

12- Assinale a alternativa correta:
a) Depende de autorização legislativa a participação
de autarquias, de empresas públicas, de sociedades de
economia mista e de fundações em empresa privada.
b)  Somente  por  lei  específica  poderá  ser  criada
autarquia  e  autorizada  a  instituição  de  empresa
pública,  de  sociedade  de  economia  mista  e  de
fundação, cabendo à lei ordinária, neste último caso,
definir as áreas de sua atuação.
c) Independe de autorização legislativa a criação de
subsidiárias  de  autarquias,  empresas  públicas,
sociedades de economia mista e fundações.
d)  As  pessoas  jurídicas  de  direito  público  e  as  de
direito  privado  prestadoras  de  serviços  públicos
responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável apenas nos casos de
dolo.
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DIREITO PENAL

13- Assinale a alternativa incorreta:
a) Considera-se praticado o crime no momento da ação
ou  omissão,  ainda  que  outro  seja  o  momento  do
resultado.
b) A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado
ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à
cessação da continuidade ou da permanência
c) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o
período de sua duração ou cessadas as circunstâncias
que  a  determinaram,  aplica-se  ao  fato  praticado
durante sua vigência.
d)  A  lei  penal  nunca  retroagirá,  nem  mesmo  para
beneficiar o réu.

14- Assinale a alternativa incorreta:
a) Segundo a teoria limitada da culpabilidade, o erro
que recai sobre os pressupostos fáticos de uma causa
de exclusão da ilicitude configura erro de proibição.
b)  O  desconhecimento  da  lei  é  inescusável.  O  erro
sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena;
se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.
c) O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de
crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime
culposo, se previsto em lei.
d)  É  isento  de  pena  quem,  por  erro  plenamente
justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato
que,  se  existisse,  tornaria  a  ação  legítima.  Não  há
isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato
é punível como crime culposo.

15- Assinale a alternativa correta:
a)  A distinção  entre  o  concurso  formal  próprio  e  o
impróprio  relaciona-se com o elemento subjetivo do
agente,  ou  seja,  a  existência  ou  não  de  desígnios
autônomos.
b)  Ocorre  o  concurso  material  quando  o  agente,
mediante  uma  única  conduta  (ação  ou  omissão),
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.
c)  Ocorre  o  concurso  formal  quando  o  agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes, idênticos ou não.
d)  Ocorre  o  crime  continuado  quando  o  agente,
mediante  mais  de  uma  conduta  (ação  ou  omissão),
pratica  dois  ou  mais  crimes  de  espécies  diferentes,
devendo os subsequentes, pelas condições de tempo,
lugar, maneira de execução e outras semelhantes, ser
havidos como continuação do primeiro.

16- Assinale a alternativa que não corresponde a um
elemento da culpabilidade:
a) Imputabilidade penal.
b) Potencial consciência da ilicitude.
c) Consentimento do ofendido.
d) Exigibilidade de conduta diversa.

17- Assinale a alternativa incorreta:
a) O Código Penal brasileiro adotou o critério trifásico
para a fixação da pena.
b)  Segundo  a  jurisprudência  sumulada  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  a  incidência  de  circunstância
atenuante  não  pode  conduzir  à  redução  da  pena
abaixo do mínimo legal.
c)  São  espécies  de  penas  restritivas  de  direito  a
prestação pecuniária, a limitação de fim de semana e
a prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas.
d) Verifica-se a reincidência quando o agente comete
novo  crime,  depois  da  prolação  de  sentença  penal
condenatória  em  primeiro  grau,  no  País  ou  no
estrangeiro.

18- Assinale a alternativa correta:
a) O crime de redução a condição análoga à de escravo
não é de atribuição do Ministério Público Federal.
b)  Incide  o  princípio  da  insignificância  aos  crimes
tributários federais e de descaminho quando o débito
tributário  verificado  não  ultrapassar  o  limite  de  R$
20.000,00 (vinte mil reais).
c) A transnacionalidade do crime de tráfico ilícito de
drogas não é causa de aumento da pena.
d)  A  conduta  de  importar  ou  exportar  mercadoria
proibida configura o crime de descaminho.

19- Assinale a alternativa incorreta:
a)  Diz-se  doloso  o  crime  quando  o  agente  quis  o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
b) Diz-se culposo o crime quando o agente deu causa
ao  resultado  por  imprudência,  negligência  ou
imperícia.
c) A punição por crime culposo independe de previsão
legal expressa.
d) Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só
responde  o  agente  que  o  houver  causado  ao  menos
culposamente.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

20- Sobre o inquérito policial, é incorreto afirmar: 
a) São características do inquérito policial o sigilo, a
indispensabilidade e a informalidade.
b)  A  finalidade  do  inquérito  policial  é  apurar  a
existência de infração penal e sua autoria, a fim de
que  o  titular  da  ação  penal  disponha  de  elementos
suficientes para promovê-la.
c) O inquérito policial  pode ser instaurado de ofício
pela autoridade policial ou por requisição do Ministério
Público.
d)  O  ofendido,  ou  seu  representante  legal,  e  o
indiciado  poderão  requerer  qualquer  diligência,  que
será realizada, ou não, a juízo da autoridade.
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21- Assinale a alternativa incorreta:
a) A competência da Justiça Federal é constitucional e
taxativa,  não  comportando  ampliação  por  norma
infraconstitucional.
b) No caso de conexão entre delitos de competência
da Justiça Estadual e da Justiça Federal, prevalece a
competência da Justiça Estadual.
c) Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o
crime  de  redução  à  condição  análoga  à  de  escravo
compete à Justiça Federal.
d) O fato de o delito ser praticado pela internet não
atrai,  automaticamente,  a  competência  da  Justiça
Federal,  sendo  necessário  demonstrar  a
internacionalidade da conduta ou de seus resultados.

22- Assinale a alternativa correta:
a)  Em  nenhuma  hipótese  é  admissível  a  prova
emprestada no direito processual penal.
b) São inadmissíveis as  provas derivadas das ilícitas,
mesmo quando não evidenciado o nexo de causalidade
entre umas e outras.
c) O silêncio do acusado em seu interrogatório poderá
ser interpretado em prejuízo da defesa.
d)  Perícias  e  documentos  produzidos  na  fase
inquisitorial são revestidos de eficácia probatória sem
a necessidade de serem repetidos  no curso da ação
penal por se sujeitarem ao contraditório diferido

23- Assinale a alternativa incorreta:
a) Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais
e seus agentes deverão prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito.
b) A prisão  de  qualquer  pessoa  e  o  local  onde  se
encontre  serão  comunicados  imediatamente  ao  juiz
competente, ao Ministério Público e à família do preso
ou à pessoa por ele indicada.
c) Segundo decisão do Plenário do Supremo Tribunal
Federal,  a  falta  de  revisão  da  necessidade  de
manutenção de prisão preventiva no prazo de noventa
dias  justifica  a  revogação  automática  da  prisão
preventiva.
d) A prisão preventiva também poderá ser decretada
em  caso  de  descumprimento  de  qualquer  das
obrigações  impostas  por  força  de  outras  medidas
cautelares.

24- Assinale a alternativa incorreta:
a)  O  conhecimento  de  recurso  de  apelação  do  réu
independe de sua prisão.
b) A apresentação extemporânea das razões recursais
não impede o conhecimento do recurso de apelação
tempestivamente interposto.
c)  Aplica-se  o  princípio  da  fungibilidade  à  apelação
interposta  quando  cabível  o  recurso  em  sentido
estrito, desde que demonstrada a ausência de má-fé,

de  erro  grosseiro,  bem  como  a  tempestividade  do
recurso.
d)  Cabe  recurso  de  apelação  da  decisão  de
indeferimento ou revogação de prisão preventiva.

25- Assinale a alternativa incorreta:
a)  Ocorre  a  mutatio  libelli  quando  o  juiz,  sem
modificar a descrição do fato contida na denúncia ou
queixa,  lhe  atribui  definição  jurídica  diversa,  ainda
que,  em  conseqüência,  tenha  de  aplicar  pena  mais
grave.
b)  Embora  a  sentença  seja  o  momento  processual
oportuno para a emendatio libelli, a jurisprudência do
STF e do STJ admitem a sua realização no momento do
recebimento  da  denúncia  quando  a  qualificação
jurídica do crime imputado repercutir na definição da
competência.
c)  É  possível  a  realização  da  emendatio  libelli  em
âmbito recursal,  desde que observado o princípio da
non reformatio in pejus.
d)  Encerrada  a  instrução  probatória,  se  entender
cabível  nova  definição  jurídica  do  fato,  em
conseqüência  de  prova  existente  nos  autos  de
elemento  ou  circunstância  da  infração  penal  não
contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar
a denúncia ou queixa.

26-  Considerando  os  enunciados  da  2ª  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público
Federal, assinale a alternativa incorreta:
a) É cabível o arquivamento de investigação criminal
quando,  após  a  colheita  de  provas,  não  restarem
evidenciados elementos suficientes da autoria delitiva,
situação  demonstrada  com  a  reunião  das  seguintes
condições: inexistência de suspeitos, de testemunha,
de  elementos  técnicos  formadores  de  convicção
(fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios
biológicos,  etc)  e  de  outras  diligências  capazes  de
modificar o panorama probatório atual.
b)  É  inadmissível  o  arquivamento  dos  autos  de
investigação  ao  fundamento  de  excludente  da
tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. 
c) O pagamento integral do débito tributário extingue
a  punibilidade  e  autoriza  o  arquivamento  da
investigação e da ação penal pelo MPF.
d)  É  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a
persecução penal do crime de racismo, previsto no art.
20,  §  2º,  da  Lei  nº  7.716/89,  e  na  Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário,
se  a  infração  penal,  caracterizada  pelo  evidente
excesso  no  exercício  da  liberdade  de  expressão  por
parte do investigado, for praticada pela rede mundial
de computadores.
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Direito Civil

27- A respeito do direito das obrigações, responda:
A)  A  obrigação  indivisível  perde  seu  caráter  de
indivisibilidade quando convertida em perdas e danos.
B)  A obrigação  de  dar  coisa  certa  não  abrange  os
acessórios,  salvo se o contrário resultar do título ou
das circunstâncias do caso.
C) O ordenamento jurídico brasileiro não reconhece a
obrigação de dar coisa não especificada.
D)  A promessa  de  recompensa  constitui  exemplo  de
obrigação bilateral.

28-   Sobre  o  regramento  da  posse,  assinale  a
alternativa INCORRETA:
A) A ocupação indevida de bem público configura mera
detenção, de natureza precária.
B) É possível a conversão da detenção em posse, desde
que rompida a subordinação, na hipótese de exercício
em nome próprio dos atos possessórios.
C)  Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as
benfeitorias necessárias.
D)  A aquisição  da posse pode ser  originária,  quando
transferida pela tradição. 

29-  De  acordo  com  a  jurisprudência  do  STJ,  há
relação de consumo na relação jurídica:
a) entre entidade aberta de previdência complementar
e seus participantes. 
b) entre locador e locatário, nos contratos regidos pela
lei que dispõe sobre locações de imóveis urbanos. 
c)  estabelecida  entre  condomínio  edilício  e
condôminos. 
d)  no  caso  de  planos  de  saúde  administrados  por
contrato de autogestão. 

30- A respeito da responsabilidade civil, assinale:
A) O abuso de direito é o ato que é ilício na origem e
na  forma  como  é  exercido,  podendo  ensejar  a
responsabilidade civil.
B)  A  caracterização  da  responsabilidade  civil
independe da efetiva ocorrência de dano.
C) Havendo abuso de direito, a responsabilidade será
objetiva.
D) A responsabilidade civil é sempre por ato próprio.

31- Ainda sobre a responsabilidade civil, assinale a
alternativa correta:
A)  A  culpa  concorrente  da  vítima  é  hipótese  de
excludente de causalidade.
B) Para a caracterização do dano moral, é necessária a
ofensa  a  direito  da  personalidade,  assim  como  o
sofrimento da vítima.

C)  O  fortuito  interno  mantém  íntegra  a
responsabilidade civil,  pois  está  inserido no risco do
empreendimento.
D)  Apenas  os  absolutamente  incapazes  não  podem
sofrer danos morais. 

32- Sobre os direitos da personalidade:
I – Ao contrário do que entende a doutrina majoritária,
a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade
da informação não inclui o direito ao esquecimento,
conforme orientação do STF.
II  –  De  acordo  STF,  o  transexual  não  tem direito  à
alteração do nome, assim como do sexo no registro
civil,  salvo  se  houver  se  submetido  à  cirurgia  de
transgenitalização ou realizado tratamentos hormonais
ou patologizantes, mediante decisão judicial. 
III – Na exposição pornográfica não consentida, o fato
de o rosto da vítima não estar evidenciado de maneira
flagrante é irrelevante para a configuração dos danos
morais
IV – Nos termos do CC/02, os direitos da personalidade
são intransmissíveis  e  irrenunciáveis,  não podendo o
seu exercício sofrer limitação voluntária em hipótese
alguma,  por  se  tratar  de  direitos  decorrentes  da
dignidade da pessoa humana.

Das proposições acima:
a) Estão corretos os itens I e III.
b) Estão corretos os itens II e III.
c) Estão corretos os itens I e IV.
d) Estão corretos os itens I, II e IV.

Direito Processual Civil

33- Sobre a conexão, continência e litispendência no
microssistema  processual  coletivo,  assinale  a
alternativa correta:
A) Não é possível a continência entre duas ações civis
públicas se os autores das demandas forem diversos.
B) Não é possível a conexão entre ações civis públicas
e ações populares.
C)  Serão  reunidas  na  Justiça  Federal  as  ações  civis
públicas  propostas  nela  e  na  Justiça  Estadual,  se
reconhecida a continência.
D) Havendo continência, a reunião dos processos deve
ocorrer  no  juízo  prevento,  e  não  no  juízo  onde
tramitar a ação de maior abrangência.

34- Assinale a alternativa INCORRETA:
A)  Os  autores  das  ações  individuais  não  poderão  se
beneficiar  da  coisa  julgada  formada  na  demanda
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coletiva  superveniente,  ainda  que  requeiram  a
suspensão de suas demandas em virtude da propositura
de ação coletiva.
B) Nas ações civis públicas que visem a proteção de
direitos individuais homogêneos, a coisa julgada será
secundum eventum litis, mas não  secundum eventum
probationis.
C)  Sendo  relevante  o  fundamento  da  demanda  e
havendo justificado receio de ineficácia do provimento
final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente
ou após justificação prévia, citado o réu.
D)  Ajuizada  a  ação  civil  pública  relativa  a  direitos
individuais homogêneos, será publicado edital, a fim
de garantir a ampla divulgação da demanda. 

35- Contra pronunciamento de magistrado que, em
primeiro  grau,  decida  pela  impugnação  ao
cumprimento de sentença, caberá recurso de: 
A) apelação, se o processo for extinto, ou de agravo de
instrumento, se o processo prosseguir. 
B) agravo de instrumento, em qualquer caso. 
C)  agravo  de  instrumento,  apenas  se  o  recorrente
demonstrar urgência. 
D) apelação, em qualquer caso.  

36- O Ministério Público de determinado estado da
Federação e o Ministério Público Federal ajuizaram,
em litisconsórcio, ação civil pública para tutela de
direitos  individuais  homogêneos  de  consumidores
lesados por contrato de consumo. 
De acordo com o STJ, nessa situação hipotética, 
A)  caso  seja  rejeitado  o  pedido,  com  sentença
transitada em julgado, estará vedada a propositura de
nova  demanda  coletiva,  com  o  mesmo  objeto,  por
outro legitimado coletivo. 
B)  Em  se  tratando  de  ação  civil  pública  de  efeitos
nacionais ou regionais, a ação civil pública poderá ser
ajuizada em subseção judiciária da justiça federal.
C) o juiz deve extinguir o processo sem resolução do
mérito  em  razão  da  ilegitimidade  do  Ministério
Público, por se tratar de tutela de direitos individuais
homogêneos  em  situação  decorrente  de  contrato
particular. 
D)  Deve  ser  permitida  a  formação  do  litisconsórcio
ativo  independentemente  de  razão  específica  que
justifique a atuação conjunta na lide, bastando que se
verifique  a  legitimidade  ministerial  para  propositura
de demanda.

37- A petição inicial será indeferida quando ocorrer
algumas das seguintes situações, exceto se:
A) for inepta;
B) o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, não emendar
ou completar  a  petição inicial,  após  o  juiz  verificar
que a petição não atende aos requisitos dos arts. 319 e

320  ou  que  apresenta  defeitos  e  irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito;
C) o autor carecer de interesse processual;
D)  o  pedido que contrariar  enunciado de súmula do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça;

38- Após ser demitido de um órgão federal, Aerson
ajuizou  ação  contra  a  União,  pelo  procedimento
comum, pedindo  sua  reintegração  à  administração
pública,  sob  o  argumento  de  que  o  ato  de  sua
demissão  havia  sido  nulo.  Seu  processo  foi
distribuído  a  uma  vara  federal  comum.
Posteriormente, Aerson ajuizou nova demanda, em
sede  de  juizado  especial  federal,  buscando  a
condenação da União no valor de vinte mil reais, a
título de danos morais, em razão dos mesmos fatos
que deram ensejo à sua demissão.
Nessa situação hipotética, os dois processos
A) deverão ser reunidos na vara federal comum, para
que se evitem decisões contraditórias, ainda que não
haja conexão pela causa de pedir.
B)  poderão  ser  reunidos  apenas  se  o  juiz  da  vara
federal entender que a reunião não comprometerá a
razoável duração do primeiro processo.
C) não deverão ser reunidos, e o processo distribuído
ao  juizado  especial  federal  deverá  ser  extinto  sem
resolução do mérito.
D)  não  poderão  ser  reunidos  para  julgamento
conjunto, e, por esse motivo, não haverá modificação
de competência.

39- Com base na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), julgue os seguintes itens, no que
concerne  à  tutela  provisória,  à  competência  e  ao
cumprimento de sentença. 
I  -Mesmo após o comparecimento espontâneo do réu
em juízo, é indispensável sua intimação formal para
que se inicie o prazo para a impugnação na fase de
cumprimento de sentença. 
II  -A justiça  federal  possui  competência  para  julgar
demanda  proposta  por  estudante  acerca  de
credenciamento  de  instituição  privada  de  ensino
superior junto ao Ministério da Educação, com vistas à
expedição de diploma de ensino a distância ao autor. 
III  -Em demanda previdenciária,  os valores recebidos
por força de tutela provisória de urgência antecipada
posteriormente revogada serão irrepetíveis, em razão
da  natureza  alimentar  e  da  boa-fé  no  seu
recebimento. 

Assinale a opção correta. 
A) Nenhum item está certo. 
B) Apenas o item I está certo. 
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C) Apenas o item II está certo. 
D) Apenas o item III está certo. 
 

40- Sobre a legitimidade para a propositura da ação
no  microssistema  coletivo,  assinale  a  alternativa
correta:
A)  Os  legitimados  para  propositura  da  ação  civil
pública atuam como legitimados extraordinários.
B)  Na  tutela  de  direitos  individuais  homogêneos,  as
associações  atuam  como  representantes  processuais
dos associados, necessitando de autorização expressa
para a defesa de seus interesses em juízo.
C)  Havendo  vício  na  representação  processual  da
associação  autora  da  demanda  coletiva,  deve-se
proceder à extinção do processo.
D) A legitimidade da associação para a propositura de
mandado  de  segurança  coletivo  depende  de
autorização expressa dos seus associados.
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