
                                                                                                                                                        

Prefeitura Municipal de Afrânio – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

ADVOGADO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante uma hora que antecede o término da prova, poderão ser copiados as suas 
respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Sinal Fechado (Paulinho da Viola)  
 
Olá, como vai? 
Eu vou indo e você, tudo bem? 
Tudo bem, eu vou indo correndo 
Pegar meu lugar no futuro, e você? 
Tudo bem, eu vou indo em busca 
De um sono tranquilo, quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Me perdoe a pressa 
É a alma dos nossos negócios 
Oh! Não tem de quê 
Eu também só ando a cem 
Quando é que você telefona? 
Precisamos nos ver por aí 
Pra semana, prometo talvez nos vejamos 
Quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Tanta coisa que eu tinha a dizer 
Mas eu sumi na poeira das ruas 
Eu também tenho algo a dizer 
Mas me foge a lembrança 
Por favor, telefone, eu preciso 
Beber alguma coisa, rapidamente 
Pra semana 
O sinal... 
Eu procuro você 
Vai abrir... 
Prometo, não esqueço 
Por favor, não esqueça, por favor 
Adeus... 
Não esqueço 
Adeus.... Adeus.... 
                       (VIOLA, Paulinho da. In: Holanda, Chico Buarque 
de. A arte de Chico Buarque.) 

 
QUESTÃO 1 
 
Marque a alternativa que não está de acordo com o 
que o texto SINAL FECHADO expressa: 
 
a) Há uma evidente relação entre o texto da música 
de Paulinho da Viola e o título desse texto. 
b) Pode-se afirmar que o texto contém um diálogo 
entre duas pessoas que se conhecem e que estão 
em veículos. 

c) Percebe-se que as falas dessas pessoas têm 
finalidades diferentes, ou seja, as funções não são 
iguais. 
d) O texto SINAL FECHADO contém apelos, tendo em 
vista que um dos falantes tenta exercer influência 
sobre o comportamento do outro. 
e) No todo, o texto é poético, embora não haja nele 
a presença da linguagem figurada ou conotativa em 
alguns versos. 
 
QUESTÃO 2 
 
   “Última sessão antes do recesso.” 
   (Diário de Pernambuco – 26/10/2012) 
 
Só há uma alternativa em que todas as palavras 
devem ser completadas com SS tais quais as que 
estão sublinhadas acima: 
 
a) suce__ão / opre__ão / pre__upor / conce__ão 
b) interrup__ão / exposi__ão / ace__o / transmi__ão 
c) nece__idade / a__egurar / corre__ão / 
intere__ado 
d) frustra__ão / demi__ão / prome__a / atribui__ão 
e) emi__or / exce__ão / a__ociar / repa__e 

 
QUESTÃO 3 
 
   “840 voos diários e um único destino: você.” 
          (Jornal do Commercio – 25/10/2012) 
  
Marque a opção que contém, na sequência, palavras 
acentuadas pelas mesmas regras de acentuação 
gráfica  das palavras assinaladas acima. 
 
a) agrária / técnico / órgão. 
b) código / veterinário / índias. 
c) japonês / análise / indício. 
d) presidência / péssima / capítulo. 
e) ambígua / indígenas / responderá. 

 
QUESTÃO 4 
  
  “Senhoras e senhores, 
     não percam 
     amanhã  a estreia 
     dos comerciais 
     do novo produto 
     da Brilux.” 
                             (Jornal do Commercio – 23/10/2012) 
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No texto acima, está presente uma das funções da 
linguagem. Assinale a alternativa correspondente a 
essa função: 
 
a) fática. 
b) emotiva ou expressiva. 
c) metalinguística. 
d) apelativa ou conativa. 
e) poética. 
 

QUESTÃO 5 
 
No mesmo texto, a vírgula foi usada depois de 
“Senhoras e senhores,” para separar: 
 
a) o sujeito do predicado. 
b) termos explicativos. 
c) termos deslocados. 
d) o vocativo. 
e) o aposto. 
 

QUESTÃO 6 
 
   “O seu coração é uma casa de portas abertas, 
     Amigo, você é o mais certo nas horas incertas.” 

 (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) 
 
Sobre o fragmento da letra da música acima, marque 
a alternativa que contém, na sequência, as duas 
figuras de linguagem presentes nele: 
 
a) pleonasmo / metonímia. 
b) metáfora / elipse. 
c) comparação / antítese. 
d) metáfora / antítese. 
e) catacrese / hipérbole. 
 

QUESTÃO 7 
 
     “Como não se viam há algum tempo, logo que se 
encontraram no trânsito, os amigos ficaram felizes e 
puderam conversar um pouco.” 
 
Considerando as palavras sublinhadas no fragmento 
acima, indique a alternativa que contém a relação 
semântica, na sequência, de cada uma delas: 
 
a) comparação / condicionalidade / explicação. 
b) causalidade / temporalidade / causalidade. 
c) comparação / adição / conclusão. 
d) finalidade / temporalidade / explicação. 
e) causalidade / temporalidade / adição. 

QUESTÃO 8 
    
Só há uma alternativa INCORRETA quanto à 
concordância verbal. Marque-a: 
 
a) Falavam-se de leis que ainda não entraram em 
vigor. 
b) Procuram-se voluntários para a APAE. 
c) Costuma haver motoristas imprudentes. 
d) Os motoristas parecia estarem apressados. 
e) Uns 60% dos motoristas são prudentes. 
 

QUESTÃO 9 
  
  “Todo mundo gosta de carro e precisa dele.” 
 
No fragmento acima, os verbos gostar e precisar 
exigem, no contexto, objetos indiretos, pois são 
verbos transitivos indiretos. Assinale a alternativa 
cujo verbo não apresenta a mesma regência dos 
verbos sublinhados no fragmento acima: 
 
a) A mãe perdoou ao motorista irresponsável. 
b) A que espetáculo você assistiu, motorista? 
c) Aspiramos a um trânsito menos violento. 
d) Sempre me lembro do meu amigo motorista.  
e) Queremos aquela paz tão aguardada. 
 

QUESTÃO 10 
 
Só há uma alternativa com pontuação CORRETA. 
Assinale-a: 
 
a) Quando nos encontramos, o engenheiro me disse 
que, caso a verba não fosse repassada logo, a obra, 
conforme foi feita a previsão, não estaria concluída 
no prazo combinado. 
b) Quando nos encontramos o engenheiro me disse 
que, caso a verba não fosse repassada logo, a obra, 
conforme foi feita a previsão, não estaria concluída. 
c) Quando nos encontramos, o engenheiro me disse 
que caso a verba não fosse repassada logo, a obra 
conforme foi feita a previsão, não estaria concluída. 
d) Quando nos encontramos, o engenheiro me disse 
que, caso a verba não fosse repassada logo a obra, 
conforme foi feita a previsão, não estaria concluída 
no prazo combinado. 
e) Quando nos encontramos o engenheiro me disse 
que caso a verba não fosse repassada logo, a obra,   
conforme foi feita a previsão, não estaria concluída 
no prazo combinado. 
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ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
Antes de governar Pernambuco, Eduardo Campos, 
um dos nomes de maior ascensão na política 
brasileira desempenhou uma função de grande 
destaque ao lado do então Presidente Lula, 
ocupando o cargo de: 
 
a) Ministro das Relações Exteriores. 
b) Ministro da Integração Nacional. 
c) Ministro da Ciência e Tecnologia. 
d) Ministro da Saúde. 
e) Ministro da Educação. 
 

QUESTÃO 12 
 
O desenvolvimento nos meios de comunicação 
proporcionou a massificação da produção 
cinematográfica e as percepções do público 
enquanto espectadores de arte e consumidores de 
cultura. Nesse contexto, o Brasil tem recebido 
prêmios e elogios, ganhando espaço no mercado 
internacional. O filme dirigido por Walter Salles que 
se destacou neste cenário foi: 
 
a) Rio. 
b) O Palhaço. 
c) Vidas Secas. 
d) Terra em Transe. 
e) Central do Brasil. 
 

QUESTÃO 13 
 
O Brasil irá sediar nos próximos anos dois dos 
maiores eventos esportivo do planeta, a Copa do 
Mundo de 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, esses 
acontecimentos colocam o país em evidência no 
mundo inteiro. Duas organizações terão papel 
crucial nesses acontecimentos, são elas: a CBF – 
Confederação Brasileira de Futebol e o COB - Comitê 
Olímpico Brasileiro, que hoje são presididos, 
respectivamente, por: 
 
a) João Havelange e José Maria Marin. 
b) Ricardo Teixeira e João Havelange. 
c) José Maria Marin e Ricardo Teixeira. 
d) Ricardo Teixeira e Carlos Arthur Nuzman 
e) José Maria Marin e Carlos Arthur Nuzman. 
 
 

QUESTÃO 14 
 
Os argentinos e os ingleses vêm lutando por esse 
território há bastante tempo, no passado, o Reino 
Unido derrotou a Argentina permanecendo como 
dono do território, mais recentemente a presidenta 
Cristina Kirchner decidiu reclamar novamente a 
soberania do território, o novo conflito ganhou 
espaço nos noticiários de todo o mundo, o 
arquipélago tão disputado é conhecido por: 
 
a) Ilhas Malvinas. 
b) Ilhas de Sondas. 
c) Ilhas Maldivas. 
d) Ilhas de Java. 
e) Ilhas Virgens. 
 

QUESTÃO 15 
 
Recentemente um dos países europeus teve que 
contar com a ajuda de um programa financeiro da 
União Europeia para tentar recuperar da situação de 
crise que se instalou. O país gastou bem mais do que 
podia na última década, pedindo empréstimos 
pesados e deixando sua economia refém da 
crescente dívida. O país citado no texto teve que 
recorrer a empréstimos junto ao Banco Central 
Europeu e ao Fundo Monetário Internacional, 
aumentando sua crise interna. A crise descrita 
refere-se a: 
 
a) Alemanha. 
b) França. 
c) Reino Unido. 
d) Grécia. 
e) Bélgica. 

 
MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 16 
 
Quanto é 20% de 80%? 

a) 160% 

b) 40% 

c) 16% 

d) 8% 

e) 4% 
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QUESTÃO 17 
 

A razão entre 0,454545... e 
15

99
? 

a) 3 

b) 9 

c) 15 

d) 45 

e) 99 

 

QUESTÃO 18 
 
Uma construtora cobra R$ 12,00 por m³. para 
fazer uma escavação de 15 m de comprimento 
por 4,5 m de altura e 2,3 m de largura. Qual o 
valor dessa escavação? 

 

a) R$ 2.650,00 

b) R$ 1.863,00 

c) R$ 1.280,00 

d) R$ 580,00 

e) R$ 180,00 

 

QUESTÃO 19 
 
Uma escola organizou um passeio para os 
estudantes, mas apenas 870 foram ao passeio, 
que correspondem a 60% do total de estudantes 
da escola. Logo, o total de estudantes dessa 
escola é: 

 

a) 522 

b) 990 

c) 1130 

d) 1291 

e) 1450 

 
 
 
 

QUESTÃO 20 
 
Um teste de seleção é composto por 3 questões 
e cada questão tem 4 alternativas para 
respostas. A probabilidade de um candidato 
acertar todas as questões se ele responder ao 
acaso (no chute) é de, aproximadamente, 

a) 
1

5
 

b) 
1

15
 

c) 
3

5
 

d) 
1

125
 

e) 
3

15
 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Considere as proposições abaixo e julgue 
V(verdadeiro) ou F(falso): 
(   ) É cabível Mandado de Segurança de 
sentença que não tenha recurso próprio 
processual, ou se previsto recurso, não seja ele 
apto a impedir os efeitos lesivos de maneira 
pronta, por falta do seu efeito suspensivo. 
(   ) Em caso de Mandado de Segurança Coletivo 
a concessão de medida liminar só poderá 
ocorrer após a audiência do representante 
judicial da pessoa jurídica de direito público, que 
deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. 
(   ) O Mandado de Injunção apenas pode ser 
proposto por pessoa física, em caso concreto. 
(   ) A Ação Popular poderá ser utilizada de 
forma preventiva, quando para evitar a 
consumação da lesão, ou repressiva, quando 
objetivar o ressarcimento do dano causado. 
(...) São gratuitas as ações de habeas corpus e o 
mandado de segurança e os atos necessários ao 
exercício da cidadania. 
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Considerando as proposições acima, podemos 
AFIRMAR: 
 
a) F – V – V – F – V. 
b) F – F – F – V – V.  
c) V – V – F – V – F. 
d) F – V – F – V – V. 
e) V – F – V – F – F. 
 
QUESTÃO 22 
 
Sobre o Regime Jurídico Constitucional dos 
Servidores Públicos, analise as proposições: 
I – É vedada a percepção de mais de uma 
aposentadoria à conta do regime próprio de 
previdência dos servidores públicos, ainda que 
os cargos sejam acumuláveis na atividade. 
II – As regras constitucionais de acumulação de 
vencimentos no setor público escapam da 
observância obrigatória pelos estados-membros 
e municípios. 
III – Comprovado em regular processo, que 
determinado servidor público praticou ato de 
improbidade, poderá lhe ser imposta ou 
decretada, nos termos da Constituição Federal a 
perda da função pública e o ressarcimento ao 
erário, sem prejuízo da ação penal cabível. 
IV – O servidor público em exercício de mandato 
tem o direito de ficar afastado do cargo, 
emprego e função, computando-se o tempo 
para todos os efeitos legais, até mesmo para 
fins de promoção por antiguidade e 
merecimento. 
 
 
Analisando as proposições acima podemos 
AFIRMAR: 
 
a) Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras. 
b) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV são verdadeiras. 
d) Apenas a assertiva III é verdadeira. 
e) Apenas a assertiva IV é verdadeira. 
 
QUESTÃO 23 
 
Quanto ao tratamento Orçamentário e 
Tributário conferido pela Constituição, analise 

as proposições a seguir, marcando 
V(verdadeiro) ou F(falso): 
(   ) Quanto ao orçamento, a Constituição 
Federal veda, em caráter absoluto, a 
transposição, o remanejamento ou a 
transferência de recursos de uma categoria da 
programação para outra. 
(   ) Os Estados, Distrito Federal e Municípios 
podem instituir contribuição, cobrada de seus 
servidores, para o custeio em benefício destes, 
de sistema de previdência. 
(   ) Entre as regras constitucionais básicas 
referentes às limitações ao poder de tributar, 
destaca-se a que impõe a necessidade de prévia 
autorização orçamentária para a exigibilidade 
de tributos. 
(   ) A lei pode estabelecer progressividade do 
IPTU em razão da renda do proprietário do 
imóvel tributado. 
(   ) A União entregará do produto da 
arrecadação dos impostos sobre renda e 
proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados um percentual para o 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM. 
 
Considerando as assertivas acima, podemos 
AFIRMAR: 
 
a) F – V – F – F – V. 
b) V – F – V – V – F. 
c) F – F – V – F – V. 
d) V – V – F – F – V. 
e) F – V – F – V – F. 
 
QUESTÃO 24 
 
Sobre Ação Declaratória de Constitucionalidade, 
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade e 
Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental, analise as proposições a seguir: 
 
I - A medida cautelar na ação direta sempre será 
concedida por decisão da maioria absoluta dos 
membros do Tribunal; 
II – Há previsão legal de realização de perícias e 
audiências em sede das Ações Declaratórias; 
III - Proposta a ação declaratória não se admite 
desistência; 
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IV – A Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental tem característica subsidiária, não 
podendo ser utilizada enquanto houver 
qualquer outro meio eficaz de sanar a 
lesividade; 
 
Considerando as proposições acima, podemos 
AFIRMAR: 
 
a) Somente as assertivas I e II são verdadeiras. 
b) Somente as assertivas II e III são verdadeiras. 
c) Somente as assertivas I, III e IV são 
verdadeiras. 
d) Somente as assertivas I e III são verdadeiras. 
e) Somente as assertivas II, III e IV são 
verdadeiras. 
 
QUESTÃO 25 
 
A Constituição Federal, de maneira expressa, 
dispõe que a restrição da publicidade dos atos 
processuais mediante lei somente ocorrerá 
quando: 
 
a) Envolver interesses públicos do Estado e da 
Sociedade. 
b) Tratar-se de direitos políticos indisponíveis. 
c) O processo judicial tratar de direitos difusos e 
coletivos. 
d) Tratar-se da defesa da intimidade ou o 
interesse social o exigirem. 
e) A defesa do Estado e a intimidade da 
sociedade o exigirem. 
 
QUESTÃO 26 
 
Dentre as prerrogativas estabelecidas para a 
Administração Pública, encontram-se poderes 
administrativos, que são elementos 
indispensáveis para a persecução do interesse 
público. Dentre estes, existe o Poder 
Regulamentar é: 
 
a) O poder conferido à Administração Pública 
que lhe permite punir, apenas a prática de 
infrações funcionais dos servidores e de todos 
que estiverem sujeitos à disciplina dos órgãos e 
serviços da Administração. 

b) O poder que condiciona a liberdade e 
propriedade dos indivíduos por meios de ações 
fiscalizadoras, preventivas e repressivas, 
impondo aos administrados comportamentos 
compatíveis com os interesses sociais. 
c) O poder que é conferido ao administrador 
para distribuir e escalonar as funções de seus 
órgãos. 
d) O poder que é conferido para a edição de 
normas complementares à lei, permitindo a sua 
fiel execução. 
e) O poder que o administrador tem liberdade 
para atuar de acordo com um juízo de 
conveniência e oportunidade. 
 
QUESTÃO 27 
 
Sobre licitações, julgue os itens com V 
(verdadeiro) ou F (falso): 
(   ) São critérios objetivos para o julgamento de 
licitação: a de menor preço - quando o critério 
de seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração determinar que será vencedor o 
licitante que apresentar a proposta de acordo 
com as especificações do edital ou convite e 
ofertar o menor preço; a de melhor técnica; a 
de técnica e preço e a de maior lance ou oferta, 
não se admitindo a utilização de outros critérios, 
exceto no caso de concurso. 
(   ) Considera-se licitação deserta quando não 
há interessados. 
(   ) Considera-se licitação fracassada quando 
todos os licitantes foram desclassificados, por 
inadequação de suas propostas ou falhas nos 
documentos de habilitação. 
(   ) Registro de preços é procedimento 
administrativo que a Administração pode adotar 
para compras, obras ou serviços rotineiros. 
(...) Na Tomada de Preços é necessário o 
cadastramento prévio junto a administração 
para concorrer, sendo cabível, em caso de 
indeferimento do requerimento de 
cadastramento, recurso administrativo. 
 
Considerado as proposições acima, podemos 
afirmar: 
 
a) V – F – F – V – V. 
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b) F – F – F – V – V. 
c) V – V – V – V – V. 
d) V – V – V – V – F. 
e) F – F – F – V – F. 
 
QUESTÃO 28 
 
Em relação à Responsabilidade Objetiva do 
Estado, podemos AFIRMAR: 
 
a) A força maior isenta o Poder Público da 
Responsabilidade de ressarcir os danos 
causados ao particular, vez que está fora do 
alcance estatal impedir a causa do evento, em 
razão da inevitabilidade; imprevisibilidade e 
irresistibilidade. 
b) Como a responsabilidade civil do Estado por 
ato danoso de seus prepostos é objetiva, surge 
o dever de indenizar se restarem provados o 
dano ao patrimônio de outrem e o nexo causal 
entre este e o comportamento do preposto. No 
entanto, o Estado poderá afastar a 
responsabilidade objetiva quando provar que o 
evento danoso resultou de caso fortuito ou de 
força maior, ou ocorreu por culpa exclusiva da 
vítima. 
c) Segundo a teoria da imputação, os atos lícitos 
praticados pelos agentes são imputados à 
pessoa jurídica à qual eles pertencem, mas os 
atos ilícitos são imputados aos agentes públicos. 
d) A força maior e o caso fortuito, ainda que 
determinantes para a ocorrência de evento 
danoso, não podem ser considerados como 
excludentes de responsabilidade do Estado. 
e) Na hipótese de falha no serviço prestado pelo 
Estado, é desnecessária a comprovação do nexo 
de causalidade entre a ação omissiva atribuída 
ao poder público e o dano causado ao terceiro. 
 
QUESTÃO 29 
 
A desistência do prosseguimento do processo 
implica, para o autor, a imposição do 
pagamento das custas processuais 
remanescentes. Essa diretriz é determinada pelo 
princípio: 
 
a) Inquisitivo. 

b) da causalidade. 
c) da demanda. 
d) da adaptabilidade. 
e) da sucumbência. 
 
QUESTÃO 30 
 
Analise as proposições abaixo, julgando V 
(verdadeiro) ou F (falso): 
(   ) O juiz pode limitar a formação do 
litisconsórcio facultativo com enfoque na célere 
solução da lide e na facilitação da defesa do réu. 
(   ) Em processo de execução, é cabível a 
intervenção de terceiros, na modalidade da 
assistência. 
(   ) O Código de processo civil permite a 
substituição voluntária das partes é no curso do 
processo para casos expressos em lei. 
(   ) O litisconsórcio pode ser, ao mesmo tempo, 
unitário e facultativo, bem como simples e 
necessário, embora a incindibilidade da relação 
de direito material determine, em regra, a 
unitariedade e necessariedade. 
(   ) Sendo revel o assistido, o assistente será 
considerado gestor de negócios. 
 
Considerando as proposições acima, podemos 
AFIRMAR: 
 
a) V – V – F – F – V. 
b) F – V – F – V – F. 
c) V – F – F – F – V. 
d) F – F – V – V – F. 
e)V – F – V – F – V. 
 
QUESTÃO 31 
 
Quando o credor exigir de um ou de alguns dos 
devedores solidários, parcial ou totalmente, a 
dívida comum é: 
 
a) Admissível a nomeação à autoria dos demais 
devedores solidários. 
b) Obrigatória a nomeação à autoria dos demais 
devedores solidários. 
c) Admissível a denunciação da lide a qualquer 
dos devedores solidários. 
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d) Admissível o chamamento ao processo de 
todos os devedores solidários. 
e) Obrigatória denunciação da lide dos demais 
devedores solidários. 
 
QUESTÃO 32 
 
Sobre as regras de Competência Jurisdicional, 
analise os itens abaixo: 
I – Em regra, havendo dois ou mais réus, com 
diferentes domicílios, serão demandados no 
foro de qualquer deles, à escolha do autor. 
II – Para as ações em que o espólio for réu, se o 
autor da herança não tinha domicílio certo e 
possuía bens em lugares diferentes, é 
competente o foro da situação de quaisquer dos 
bens. 
III – A ação que o incapaz for réu se processará 
no foro do domicílio do seu representante. 
IV – As pessoas com idade acima de 60 anos têm 
fixada a competência absoluta pelo seu 
domicílio no Estatuto do Idoso, prevalecendo, 
todavia, as regras de competência do Código de 
Processo Civil nas ações de natureza alimentar. 
 
Julgando os itens acima, podemos AFIRMAR: 
 
a) Todas são verdadeiras. 
b) Apenas a II é falsa. 
c) Apenas a IV é falsa. 
d) Apenas a III e IV são falsas. 
e) Apenas a I é falsa. 
 
QUESTÃO 33 
 
Sobre prazos processuais, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Quando os litisconsortes tiverem diferentes 
patronos ser-lhes-ão contados em dobro os 
prazos para contestar , para recorrer e, de modo 
geral, para falar nos autos. 
b) É defeso as partes, ainda que todos estejam 
de acordo, reduzir ou prorrogar os prazos 
peremptórios. 
c) Computar-se-á em quádruplo o prazo para 
contestar e em dobro para recorrer quando a 

parte for a Fazenda Pública ou o Ministério 
Público. 
d) Todo prazo, em regra, é contínuo, não se 
interrompendo nos feriados.  
e) Não havendo preceito legal, nem assinação 
pelo juiz, será de 10 (dez) dias o prazo para a 
prática de ato processual a cargo da parte. 
 
QUESTÃO 34 
 
Célia ajuizou uma ação de cobrança contra 
Celina sua vizinha. Ao ser citada, Celina ficou 
muito abalada e procurou Célia afim de 
conciliarem, ao expor sua situação financeira, 
Celina propôs a Célia que lhe desse um tempo 
para levantar o valor e pagar a dívida ajuizada, 
tendo Célia aceitado e apresentado petição 
pedindo suspensão do processo pelo prazo 
máximo legal, na hipótese: 
 
a) O processo poderá ser suspenso, por 
convenção das partes, por prazo nunca superior 
a 90 dias. 
b) O juiz indeferirá o requerimento por ausência 
de previsão legal para suspensão do processo. 
c) O juiz deferirá o requerimento, mas 
determinará o prazo da suspensão uma vez que 
não há previsão legal de prazo. 
d) O processo poderá ser suspenso, por 
convenção das partes, por prazo nunca superior 
a seis meses. 
e) O processo poderá ser suspenso, por 
convenção das partes, por prazo de 30 dias 
corridos, admitindo uma única prorrogação. 
 
QUESTÃO 35 
 
Quanto a Ação Rescisória é INCORRETO afirmar: 
 
a) O código de processo civil veda a legitimidade 
ativa do Ministério Público para a sua 
propositura. 
b) A Ação Rescisória no ordenamento brasileiro 
não tem natureza de recurso. 
c) É cabível ao autor da rescisória postular a 
antecipação da tutela para suspender os efeitos 
da sentença rescindenda, em caso de dano 
irreparável ou de difícil reparação e se 
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demonstrar a verossimilhança do fundamento 
da ação. 
d) As leis que disciplinam os juizados especiais 
vedam o acesso das partes à ação rescisória, 
mas essa vedação não atinge a possibilidade de 
ajuizamento de ação declaratória da 
inexistência de ato processual. Por causa disso, 
diante de vício grave e de tal natureza, a parte 
prejudicada terá acesso à querela nullitatis. 
e) O prazo de dois anos para a propositura da 
ação rescisória é prescricional, flui a partir do 
trânsito em julgado da sentença e admite 
suspensão e interrupção. 
 
QUESTÃO 36 
 
Analise as proposições a seguir: 
I – O dolo pode ser direto (ou determinado) ou 
indireto (ou indeterminado). Nesta última 
hipótese (dolo indireto), pode ser eventual ( o 
agente, conscientemente, admite e aceita o 
risco de produzir o resultado) ou alternativo (a 
vontade do agente visa a um ou outro 
resultado). 
II – A culpa inconsciente é definida pela 
ausência de representação da lesão do dever de 
cuidado ou do risco permitido, e portanto, não 
admite hipótese de punibilidade. 
III – Ocorre tentativa quando, antes de iniciar a 
execução, o agente é impedido de levar a ideia 
de praticar o delito por circunstâncias alheias á 
sua vontade. 
IV – Se o agente impede a produção dos efeitos 
de sua ação faz, agindo assim, com que, o crime 
não se consume. Ocorre, desse modo, o 
arrependimento eficaz. 
 
Considerando as proposições acima, podemos 
AFIRMAR: 
 
a) Todas são verdadeiras. 
b) Apenas a II é falsa. 
c) Apenas a II e a III são falsas. 
d) Apenas a IV é verdadeira. 
e) Apenas a I é verdadeira. 
 
 
 

QUESTÃO 27 
 
Com relação a Coação Moral irresistível, é 
correto afirmar: 
 
a) Exclui culpabilidade. 
b) Exclui a tipicidade. 
c) Exclui a antijuridicidade. 
d) Se adequa a hipótese de erro de tipo. 
e) O coato age sem vontade. 
 
QUESTÃO 38 
 
Sobre os direitos dos presos, julgue os itens a 
seguir: 
I - O trabalho do preso será sempre remunerado 
e ele terá garantia dos benefícios da Previdência 
Social. 
II - A remição penal consiste no resgate de dias 
de pena por meio de trabalho. Os dias remidos 
são considerados pena efetivamente cumprida, 
para todos os cálculos na execução penal, 
inclusive para livramento condicional e indulto. 
III - Detração penal é o cômputo, na pena 
privativa de liberdade e na medida de 
segurança, do tempo de prisão provisória ou 
administrativa e o de internação em hospital ou 
manicômio. 
IV - A remição de pena por meio do estudo vem 
sendo aceita pelo STJ. A competência para 
concedê-la fica a cargo do juízo da execução. 
 
Considerando os itens acima podemos afirmar: 
 
a) As proposições I, II e III são verdadeiras. 
b) As proposições II, III e IV são verdadeiras. 
c) As proposições I, II e IV são verdadeiras. 
d) As proposições I, III e IV são verdadeiras. 
e) Todas as proposições são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 39 
 
Não se inclui dentre as penas restritivas de 
direito: 
 
a) Multa. 
b) Perda de bens e valores. 
c) Prestação de serviço a comunidade. 
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d) Interdição temporária de direitos. 
e) Limitação de fim de semana. 
 
QUESTÃO 40 
 
Considerando a disposição legal prevista no 
Código Penal pátrio, o curso da prescrição pode 
ser interrompido pela seguinte hipótese: 
 
a) Pela superveniência da confissão do acusado 
em juízo. 
b) Pelo início, mas não pela continuação do 
cumprimento de pena. 
c) Em virtude da reincidência. 
d) Pelo oferecimento da denúncia ou da queixa. 
e) Se houver prolatação de sentença 
absolutória. 
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