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DIREITO

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

Leia o texto para responder as questões de 1 e 2.
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Questão 01 – Julgue as assertivas considerando a tipologia textual e marque a única alternativa
correta.

a) O texto pode ser classificado como injuntivo e fala sobre a classificação do Brasil no ranking do
exame de escolas fechadas. 

b) O texto é descritivo e consiste de uma descrição do porquê nosso país ficou tanto tempo com
escolas fechadas por conta da pandemia.

c) Certo é que o texto está escrito em prosa e não se pode classificá-lo como literário quanto ao
gênero. 

d) Percebe-se que o foco narrativo em 1ª pessoa é predominante no texto. 

e) O texto é do tipo dialogal, sobre fatos reais e atuais, parecendo muito com o que ocorre em
entrevistas televisionadas. 

Questão 02 – Os sentidos, a concordância e a correção gramatical do texto seriam mantidas caso: 

a) Substituíssemos os travessões (linha 5) por vírgulas. 

b) Fosse suprimido o acento circunflexo do verbo têm (linha 14). 

c) Se substituíssemos a forma verbal pode por podes (linha 18).

d) Se trocássemos elas por eles (linha 23).

e) Usássemos a 3ª pessoa do singular do verbo fazer, em vez da 3ª pessoa do plural (linha 32). 

Questão 03 – Tendo em mente as regras de uso das letras “x” e “ch” bem como do “ç” e “ss”,
indique a alternativa em que alguma palavra não foi escrita corretamente. 

a) frouxo, xampu, caixote, seção. 

b) praxe, enxada, enchente, salsicha. 

c) vexame, bucha, enxame, enxaqueca, xavante. d) marcial, minissaia, abstenção, recauchutar.

e) compulsório, muçarela, pechincha, cachimbo. 

Questão 04 – Tendo em mente as regras de uso das letras “g” e “j”, indique a alternativa em que
alguma palavra ou verbo não foi escrito corretamente. 

a) herege, trejeito, penugem. 

b) apogeu, indigesto, jiboia. 

c) bege, afugentar, canjica.

d) impingem, lisonjear, gerimum.
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e) laje, rugido, argila. 

Questão 05 – Todas as palavras encontram-se corretamente acentuadas, exceto na alternativa:

a) café, trás, álibi.

b) carência, condor, rubrica.

c) comício, decência, palácio.

d) avaro, erudito, orfãozinho.

e) mascara, púdico, seriissimo. 

Questão 06 – Leia as orações e identifique qual das alternativas logo abaixo contém as palavras que
as preenche, considerando primordialmente as concordâncias e regências verbais e nominais em
cada caso. 

– Não tenho tratos com ______________.

– Nunca se viram ___________ tão garbosos como esses.

– A multidão de torcedores __________ entusiasticamente.

– _________ dez badaladas o relógio da escola.

– Por que Vossa Majestade _______ tão preocupada com sua imagem hoje?

a) mau-caráter, beija-flor, gritaram, Soaram, estáis. 

b) maus-carateres, beija-flores, gritaram, Soou, está. 

c) mau-carateres, beijas-flores, gritou, Soou, estás.

d) maus-caráter, beijas-flor, gritou, Soou, está.

e) maus-carateres, beija-flor, gritaram, Soaram, estás.

Questão 07 – Considerando as concordâncias e regências verbais e nominais, julgue a assertividade
das frases abaixo e em seguida aponte a alternativa correta: 

1. Apenas 30% do povo sabem o que é viver bem.

2. Vendem-se casas de veraneio aqui.

3. Suas Excelências precisam parar de colocar “panos quentes” no julgamento.

4. Desculpe-me de minha demora.

5. Os 30% da população não sabem o que é viver mal.

6. Tu e ele vos tornareis pessoas melhores depois desses ensinamentos.

7. A angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar.
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8. Seu cheiro, seu olhar, seu toque bastou para me seduzir.

9. O aluno e a aluna estudiosos conquistaram a tão desejada vaga.

Conclui-se que: 

a) Todas estão erradas. 

b) Todas estão corretas. 

c) Há duas frases erradas.

d) Há seis frases corretas.

e) Nenhuma das alternativas se aplica. 

Questão 08 – Quanto ao emprego da crase, julgue a assertividade das frases abaixo e em seguida
aponte a alternativa correta: 

1. A medida que estudo, fico mais seguro.

2. Esta é a casa à qual me referi.

3. A explicação à qual tenho direito finalmente me foi dada pelo mestre.

4. Hoje comerei um filé à Osvaldo Aranha.

5. O bom filho volta à casa dos pais todos os dias.

6. Einstein estava a frente de seu tempo.

7. Um policial a paisana trocou tiros com três homens que tentavam roubar um banco.

8. A aula acabará a uma hora.

9. A bebida é sempre nociva àqueles que se embriagam.

Conclui-se que: 

a) Há três frases erradas. 

b) Todas estão corretas. 

c) Há cinco frases corretas.

d) Há oito frases corretas.

e) Nenhuma das alternativas se aplica. 

Questão  09 –  Identifique  como  resposta,  dentre  as  alternativas  abaixo,  a  única  que  contém
afirmação equivocada, concernente às regras de uso do hífen bem como de acentuação gráfica.

a)  Pelas  regras  ortográficas  vigentes  relativas  ao  uso  do  hífen,  as  palavras  “antissocial”,
“pseudossábio”, “vice-almirante”, “grão-mestre” e “coocupante” estão grafadas corretamente. 
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b) É correto escrever vice-presidente,  pró-desarmamento e ex-marido assim com o hífen. c) Pelas
regras  ortográficas  vigentes  relativas  ao  uso  do  hífen,  as  palavras  “mal-humorado”,  “hiper-
realismo”, “ultra – aquecido” e “contra-reforma” estão grafadas corretamente. 

d) As palavras secretaria, fotografo, inicio, historia, numero, baba, magoa, sabia, publico e analise
são tão corretas quanto secretária, fotógrafo, início, história, número, babá, mágoa, sábia, público
e análise. Mas não mantém necessariamente a mesma classe gramatical ou significado em ambos os
casos.

e) Nas orações Você estava pensando em quê? / Ela tem um quê de mistério. / Quê! Você não viu?!
A palavra quê está corretamente acentuada,  embora não se aplique a ela a mesma classificação
gramatical nas três situações em comento. 

Questão 10 – “Segundo a ótima definição de Júlio Ribeiro, pontuação é a ‘arte de dividir, por meio
de sinais gráficos, as partes do discurso que não têm entre si ligação íntima, e de mostrar do modo
mais claro as relações que existem entre essas partes’” (Napoleão Mendes de Almeida, Gramática
Metódica  da  Língua  Portuguesa,  p.  570).  Pelas  regras  de  pontuação  da  língua  portuguesa,
identifique qual das alternativas abaixo está incorretamente pontuada: 

a) Agora você soube por quê, certo? 

b) Vamos perder, nada foi resolvido. 

c) Este, juiz, é corrupto.

d) Eu não, vou mais errar esta questão.

e) Vamos perder nada, foi resolvido. 

Questão 11 - Assinale a alternativa incorreta:

a) O regime diferenciado de contratações foi implementado inicialmente no Brasil apenas para fins
da realização de licitações e celebração de contratos necessários para eventos esportivos de grande
porte, como os Jogos Olímpicos de 2016 e Copa do Mundo de 2014.

b) Os serviços notariais e de registro são espécie de serviços público delegado.

c) A autoexecutoriedade é a possibilidade de que dispõe a Administração de executar suas próprias
decisões, sem a necessidade de intervenção prévia do Poder Judiciário.

d) No processo administrativo disciplinar é indispensável que a defesa seja realizada por advogado.

e) Agências reguladoras são uma espécie de autarquia com destinação específica de regular matéria
na sua esfera de competência.

Questão 12 - Assinale a alternativa correta:

a) Autarquias e fundações podem receber a qualificação de agências executivas, desde que celebrem
contrato de fomento com o Ministério a que estiverem vinculadas com o estabelecimento de plano
estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional.
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b) Convênio é o ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para a realização de
objetivos de interesse comum.

c) A empresa pública somente pode ser organizada sob a forma de sociedade anônima.

d)  O  ato  administrativo  pode  ser  anulado  por  razões  de  oportunidade  e  conveniência  da
Administração.

e) O tombamento de um imóvel, em regra, dá direito a indenização, tendo em vista as restrições às
alterações arquitetônicas.

Questão 13 - Marque a alternativa correta:

a) O controle difuso de constitucionalidade somente pode ser exercido por órgãos colegiados, em
razão do princípio da reserva de plenário.

b) O controle concentrado de constitucionalidade somente pode ser provocado pelos legitimados
previsto na Constituição Federal.

c) É possível a realização de controle de constitucionalidade em relação a leis anteriores à CF/88 em
face desta.

d)  O  sistema  de  controle  de  constitucionalidade  brasileiro  demonstra  que  a  CF/88  é  uma
constituição semirrígida.

e)  O  preâmbulo  da  CF/RR  pode  ser  utilizado  como  parâmetro  para  o  controle  de
constitucionalidade, tendo em vista que integra o bloco de constitucionalidade.

Questão 14 - Assinale a alternativa correta:

a) Haverá responsabilidade contratual objetiva do transportador em caso de dano, ainda que se trate
de transporte gratuito.

b) O Código Civil não prevê hipóteses de responsabilidade civil objetiva de particulares, haja vista
que  tal  modalidade  somente  se  aplica  à  Administração  Pública,  em  razão  da  teoria  do  risco
administrativo.

c) É possível a inclusão no contrato de adesão de cláusula que preveja a renúncia antecipada do
direito de ressarcimento em caso de danos decorrentes do acordo.

d) No contrato de transporte é possível a existência de cláusula de não indenizar, desde que não se
trate de contrato de adesão.

e) São causas excludentes do nexo de causalidade na responsabilidade civil: culpa ou fato exclusivo
da vítima, culpa ou fato exclusivo de terceiro e caso fortuito.

Questão 15 - Assinale a alternativa correta:

a) Quem recebeu pagamento indevido somente é obrigado a restituir o que recebeu se tiver agido
com dolo ou culpa.
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b) Caberá repetição de indébito no caso de pagamento de dívida prescrita.

c) Aquele que demandar dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver
cobrado.

d)  Para  que  se  configure  o  enriquecimento  sem  causa  é  necessário  que  também  ocorra  o
empobrecimento da outra parte.

e) No direito brasileiro não é admitido contrato de compra e venda no qual o comprador assume
para si o risco relativo à própria existência da coisa, haja vista a vedação do enriquecimento sem
causa.

Questão 16 - Assinale a alternativa incorreta:

a) Contra decisões interlocutórias é cabível o recurso de agravo retido, o qual deverá ser reiterado
no recurso de apelação ou nas contrarrazões sob pena de não ser conhecido.

b) O juiz pode de ofício corrigir erros materiais ou de cálculo em suas decisões.

c) As decisões interlocutórias não agraváveis não sofrem preclusão e podem ser impugnadas em
preliminar no recurso de apelação.

d)  Os  litisconsortes  que  tiverem diferentes  procuradores,  de  escritórios  de  advocacia  diversos,
possuem direito ao prazo em dobro, salvo se se tratar de processo eletrônico.

e) É desnecessária a ratificação de recurso interposto antes da oposição de embargos de declaração.

Questão 17 - Marque a alternativa correta:

a) A aplicação de atenuante na dosimetria da pena pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.

b) Consoante o princípio da subsidiariedade nem todos os ilícitos configuram infrações penais, mas
apenas aqueles que afetam os bens jurídicos mais relevantes para a sociedade.

c) Não se admite tentativa em crime culposo impróprio.

d) No erro de tipo o agente sabe o que faz, mas acredita que sua conduta é lícita.

e) Conforme o princípio do garantismo positivo o Estado deve evitar a proteção deficiente de bens
jurídicos.

Questão 18 - Marque a alternativa correta:

a) É possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão desde
que praticados em período inferior a 30 dias e em idênticas condições de tempo, lugar e forma de
execução.

b) O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode exceder 30 (trinta) anos,
tendo em vista a vedação da prisão perpétua.
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c) Quando houver concurso material de crimes, para fins de concessão da suspensão condicional do
processo deve ser levado em consideração a pena mínima de cada delito.

d) A reincidência é causa de interrupção da prescrição executória.

e) A continuidade delitiva pode ser reconhecida quando configurada a habitualidade delitiva.

Questão 19 - Assinale a alternativa correta acerca do Acordo de Não Persecução Penal:

a) O Acordo de Não Persecução Penal pode ser aplicado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019,
desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida, consoante os Tribunais Superiores.

b) O Acordo de Não Persecução Penal é direito subjetivo do investigado.

c) Caso o investigado descumpra o Acordo de Não Persecução Penal, o Ministério Público não
poderá utilizar tal argumento para não oferecer o benefício da suspensão condicional do processo. 

d) Para firmar o Acordo de Não Persecução Penal não é indispensável que o investigado confesse a
prática  do delito,  tendo em vista  que no referido  instituto  não há valoração de  dolo  ou culpa,
porquanto o ajuste ocorre antes do oferecimento da denúncia.

e) Caso o Ministério Público se recuse a oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, o investigado
poderá impetrar mandado de segurança criminal.

Questão 20 - Marque a alternativa correta:

a) As exceções de suspeição e incompetência são peremptórias.

b) A menoridade do réu pode ser comprovada por meio de prova testemunhal.

c) A condução coercitiva pode ser utilizada para fins de interrogatório do acusado, desde que lhe 
seja assegurado o direito de permanecer em silêncio.

d) A prisão preventiva poderá ser decretada de ofício pelo juiz no curso da ação penal.

e) Não é possível a utilização de mensagens no WhatsApp obtidas por meio de print scren como 
prova no processo penal.
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GABARITO

PORTUGUÊS

1 C

2 A

3 E

4 D

5 E

6 B

7 B

8 A

9 C

10 D

ESPECÍFICOS

11 D

12 B

13 B

14 E

15 C

16 A

17 E

18 D

19 A

20 E
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