SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO E DO CURSO DE DIREITO
PARA SALVADOR - BA
CARGO: ESTAGIÁRIO – CURSO DE DIREITO INCOMPLETO
EDITAL Nº 089/2015
DATA DA PROVA OBJETIVA: 02/08/2015
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem
repetição ou falha.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às
respostas da prova.
c) Para realizar sua prova, use apenas o material
mencionado acima e em hipótese alguma,
papéis para rascunho.
2. Verifique se este material está completo, em ordem
e se seus dados pessoais conferem com aqueles
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal
de sala.
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu
nome completo, no espaço próprio do CARTÃORESPOSTA utilizando caneta esferográfica de
tinta de cor azul ou preta.
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o
preenchimento do campo reservado à informação
de seu número de inscrição.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras, correspondentes às respostas de sua opção,
deve ser feita com o preenchimento de todo o
espaço do campo reservado para tal fim.
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃORESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese
alguma poderá ser substituído.
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA,
bem como qualquer outro tipo de rasura.
8. Para cada uma das questões são apresentadas 5
(cinco) alternativas classificadas com as letras (a),

9.
10.

11.

12.

13.
14.

(b), (c), (d) e (e); somente uma responde
adequadamente ao quesito proposto. Você deve
assinalar apenas uma alternativa para cada
questão; a marcação em mais de uma alternativa
anula a questão, mesmo que uma das respostas
esteja correta; também serão nulas as marcações
rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica
à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA.
Os rascunhos e as marcações assinaladas no
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados
em conta.
Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA
devidamente assinado e o CADERNO DE
QUESTÕES. O candidato poderá levar consigo o
caderno de questões, desde que permaneça na sala
no mínimo 02 (duas) horas.
O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA
É DE 4h00min.
Por motivos de segurança, você somente poderá
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1
(uma) hora.
N.º DE INSCRIÇÃO
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TERCEIRO MUNDO
1º
Abre-se a porta do elevador e, antes que alguém
possa __________ o primeiro passo para a saída, uma
legião de gravatas, bigodes, lavandas, tênis e óculos
avança ............... interior do cubículo. A simples
operação de troca de passageiros não chega ao fim sem
uma sequência de esbarrões, contorções, desvios e
contatos de corpo.
2º
“É coisa de Terceiro Mundo”, queixa-se a moça
de cabelos escovados, enquanto realinha seu tailler. De
fato, o processo de socialização no Brasil não parece
prever, entre tantas outras coisas, o comportamento
adequado ............... elevadores. Entra-se e sai-se como
num formigueiro.
3º
Mas o comentário da moça de cabelos
escovados não é simplesmente uma constatação
sociológica. É uma declaração de distinção social.
4º
Ela faz parte dessa pequena fatia de brasileiros
que passeia pelo país como um inglês em férias
............... Índia. “Primeiro Mundo” e “Terceiro Mundo”
são expressões que conquistaram o vocabulário desse
grupo com uma função clara: reforçar os emblemas do
apartheid econômico que vigora no país.
5º
Nesta acepção, “Primeiro Mundo” significa:
jatinho, telefone celular, carro importado, restaurantes a
preços extorsivos ornados com espelhos dourados,
camarote vip, arquitetura faraônica (...) Em geral a
expressão sintetiza uma descrição e é precedida pela
palavra “coisa”.
6º
Exemplo: “Fui ............... festa do Jorginho.
Tinha avião fretado, carro esperando e só champanhe
francês. Coisa de Primeiro Mundo!”.
7º
Ou: “É fantástica a loja da Juju. Tudo de
mármore. Até a pia do lavabo é importada. Coisa de
Primeiro Mundo!”.
8º
“Terceiro Mundo”, ao inverso, nomeia os
inúmeros incômodos da __________ e do caos
circundante. As coisas que atrapalham as férias. (...)
9º
Numa operação ideológica perversa, o ápice da
pirâmide social passou a se autodesignar “Primeiro
Mundo”, deixando o resto – os pobres – no “Terceiro”.
10
Mas quem já cruzou o oceano sabe
perfeitamente que o que distingue os chamados países
de Primeiro Mundo não é a lista de símbolos de
consumo de luxo de predileção nos nossos ricos. É a
__________ de uma civilização, de uma cultura, de um
contrato social sob o signo do respeito. É a valorização
do trabalho e do conhecimento. É o acesso amplo ao
bem-estar social.
11
Não é pagar salário de fome, comprar uma
BMW com cascata e filhote de jacaré, furar os sinais
vermelhos e estacionar em fila tripla na frente do
restaurante.

01 - Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas de linha pontilhada no
texto:
a) ao – nos – à – na.
d) até o – para – na – a.
b) no – a – na – para a.
e) no – nos – pela – na.
c) para o – em – pela – à.
02 - Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas de linhas contínuas no
texto:
a) esboçar – miséria – vigência.
b) exbossar – mizéria – vijência.
c) exbossar – miséria – vigência.
d) esbossar – miséria – vijência.
e) exboçar – mizéria – vijência.
03 - Analise as afirmativas referentes à acentuação
gráfica e marque (V) para as verdadeiras e (F) para
as falsas e em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta de cima para baixo:
(
) A mesma regra de acentuação gráfica que
vale para “país” vale também para “saída”.
(
) As paroxítonas “férias” e “salário” são
acentuadas
por
terminarem
em
ditongo
decrescentes.
(
) As palavras “faraônica” – “cubículo” e
“ápice” são proparoxítonas.
(
) “Alguém” é acentuada por ser uma oxítona
terminada em “m”.
a) F, V, V, V.
d) V, V, V, F.
b) V, F, V, V.
e) V, V, F, F.
c) F, V, F, V.
04 - Assinale a alternativa em que o segmento
grifado abaixo está substituído pelo pronome
correspondente de modo incorreto:
a) conquistaram o vocabulário = conquistaram-no.
b) reforçar os emblemas do apartheid = reforçá-los.
c) que atrapalham as férias = que lhes atrapalham.
d) ela faz parte dessa pequena fatia = ela fá-la dessa
pequena fatia.
e) a expressão sintetiza uma descrição = a expressão
sintetiza-a.
05 - “Fui à festa do Jorginho”.
Assinale a alternativa em que o verbo está
flexionado no mesmo tempo e modo que o grifado
acima:
a) não chega ao fim sem uma sequência de esbarrões...
b) sai-se como num formigueiro...
c) ao inverso, nomeia os inúmeros incômodos...
d) quem já cruzou o oceano...
e) distingue os chamados...

Marcos Augusto Gonçalves. Folha de S. Paulo, Revista da Folha, 5/6/1994.
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06 - Analise as afirmativas referentes aos verbos
retirados do texto e marque V para as verdadeiras e
F para as falsas e, em seguida assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta de cima para
baixo:
(
) O verbo “ganhar” apresenta duas formas
de igual valor e função: “pagado” e “pago”.
(
) “Esboçar” é um verbo transitivo direto e
indireto.
(
) “Prever” é um verbo irregular.
(
) O verbo “reforçar” admite voz passiva.
a) F, V, F, F.
b) V, F, V, V.
c) F, V, V, F.
d) V, F, V, F.
e) F, V, F, V.
07 - Analise as afirmativas referentes ao significado
das expressões retiradas do texto:
I - processo de socialização = desenvolvimento de
uma política que leva a extensão de privilégios
particulares à sociedade inteira.
II - constatação sociológica = comprovação baseada
na sociologia.
III - distinção social = diferenciação baseada na
situação social das pessoas.
IV - apartheid econômico = segregação, isolamento
de pessoas, em razão de sua situação econômica.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas II e IV.
b) Apenas I, III e IV.
c) Apenas I e II.
d) Apenas III e IV.
e) I, II, III e IV.
08 - Assinale a alternativa em que a expressão
retirada do texto não é regida por um nome:
a) de corpo (1º parágrafo).
b) no Brasil (2º parágrafo).
c) de brasileiros (4º parágrafo).
d) no país (4º parágrafo).
e) de símbolos (10º parágrafo).
09 - Assinale a alternativa que está corretamente
identificada as relações de sentido estabelecidas na
frase pelas palavras negritadas no texto. (enquanto,
mas, até):
a) tempo concomitante, oposição, inclusão.
b) tempo posterior, adição, conclusão.
c) tempo frequentativo, conclusão, realce.
d) tempo posterior, consequência, designação.
e) tempo modal, circunstância, conclusão.

10 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - O texto critica as diferenças sócio-econômicas
brasileiras e a postura indiferente das classes
sociais.
II - As expressões “Primeiro Mundo” e “Terceiro
Mundo” reforçam a discriminação sócio-econômica
das pessoas.
III - Segundo o texto a situação cotidiana de uma
cidade grande são várias pessoas entrando de forma
grosseira, mal educada em um elevador.
IV - No texto o grupo que se autodesigna Primeiro
Mundo apresenta, na verdade, comportamento de
Terceiro Mundo.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I, III e IV.
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas I e IV.
d) Apenas II e III.
e) I, II, III e IV.
11 - Assinale a alternativa em que o período
conforme a norma padrão, o termo destacado pode
assumir tanto a forma singular quanto plural:
a) Bastantes passageiros desviam de esbarrões.
b) Custam caro os espelhos ornados de dourado.
c) Vendem-se apartamentos e casas novas.
d) No interior do cubículo, adulto e adolescentes
espremidos.
e) No elevador há jovem e idoso pobres.
12 - De acordo com a Constituição Federal, sobre os
Direitos e Garantias Fundamentais, analise as
afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou
Falsas (F):
(
) É livre a manifestação do pensamento,
sendo permitido o anonimato.
(
) É livre o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer.
(
)
São
a
todos
assegurados,
independentemente do pagamento de taxas, o direito
de petição aos Poderes Públicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
(
) Poderá existir juízo ou tribunal de exceção.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA de cima para baixo:
a) F, V, V, F.
b) V, F, V, F.
c) V, V, F, F.
d) F, V, V, V.
e) F, F, F, V.

3

13 - Todas as alternativas apresentam cargos
privativos de brasileiro nato, EXCETO:
a) Vice-Presidente da República.
b) Prefeito Municipal.
c) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
d) Oficial das Forças Armadas.
e) Presidente da Câmara dos Deputados.
14 - As ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes:
I - Centralização, com direção múltipla em cada
esfera de governo.
II - Atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
III - Participação da comunidade.
As diretrizes CORRETAS são:
a) Apenas as afirmativas I e II.
b) Apenas as afirmativas I e III.
c) Apenas as afirmativas II e III.
d) Apenas a afirmativa II.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
15 - Sobre o Poder Judiciário, é INCORRETO
afirmar que:
a) É obrigatória a promoção do juiz que figure por duas
vezes consecutivas ou três alternadas em lista de
merecimento.
b) O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por
antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados
na última ou única entrância.
c) O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo
autorização do tribunal.
d) As decisões administrativas dos tribunais serão
motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares
tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus
membros.
e) Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade políticopartidária.
16 - Sobre o Ministério Público, analise as
afirmativas abaixo:
I - São princípios institucionais do Ministério
Público a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional.
II - O Ministério Público abrange o Ministério
Público da União e os Ministérios Públicos dos
Estados.
III - A destituição do Procurador-Geral da
República, por iniciativa do Presidente da
República, deverá ser precedida de autorização da
maioria absoluta do Senado Federal.

IV - Promover, privativamente, a ação penal
pública, na forma da lei, é uma das funções
institucionais do Ministério Público.
O número de afirmativas CORRETAS corresponde
a:
a) Zero.
b) Uma.
c) Duas.
d) Três.
e) Quatro.
17 - A Advocacia-Geral da União é a instituição que,
diretamente ou através de órgão vinculado,
representa a União, judicial e extrajudicialmente e
tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre
nomeação pelo Presidente da República dentre
cidadãos maiores de:
a) 21 (vinte e um) anos.
b) 25 (vinte e cinco) anos.
c) 28 (vinte e oito) anos.
d) 30 (trinta) anos.
e) 35 (trinta e cinco) anos.
18 - Em relação aos Direitos Políticos, é
INCORRETO afirmar que:
a) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para
os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
b) São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
c) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a
Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude.
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.
e) É vedada a cassação de direitos políticos.
19 - De acordo com o Código de Defesa do
Consumidor, sobre as práticas comerciais, é
INCORRETO afirmar que:
a) Os fabricantes e importadores deverão assegurar a
oferta de componentes e peças de reposição enquanto
não cessar a fabricação ou importação do produto.
b) É permitida a publicidade de bens e serviços por
telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor
que a origina.
c) O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente
responsável pelos atos de seus prepostos ou
representantes autônomos.
d) É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
e) O consumidor não responde por quaisquer ônus ou
acréscimos decorrentes da contratação de serviços de
terceiros não previstos no orçamento prévio.
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20 - As pessoas capazes de contratar poderão valerse da arbitragem para dirimir litígios relativos a
direitos patrimoniais disponíveis. Em relação aos
árbitros, é INCORRETO afirmar que:
a) Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a
confiança das partes.
b) As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em
número ímpar, podendo nomear, também, os
respectivos suplentes.
c) No desempenho de sua função, o árbitro deverá
proceder
com
imparcialidade,
independência,
competência, diligência e discrição.
d) Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou
em razão delas, ficam equiparados aos funcionários
públicos, para os efeitos da legislação penal.
e) O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que
proferir fica sujeita a recurso ou a homologação pelo
Poder Judiciário.
21 - Sobre a Improbidade administrativa, é
INCORRETO afirmar que:
a) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia
são obrigados a velar pela estrita observância dos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
b) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro,
dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
c) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente
público ou terceiro beneficiário os bens ou valores
acrescidos ao seu patrimônio.
d) Apenas a autoridade administrativa competente pode
instaurar investigação destinada a apurar a prática de
ato de improbidade.
e) Constitui crime a representação por ato de
improbidade contra agente público ou terceiro
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe
inocente.
22 - De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, é CORRETO afirmar que:
a) Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar
à gestante e à nutriz que dele necessitem.
b) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a
pessoa até doze anos de idade completos.
c) Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão
proporcionar condições para a permanência em tempo
parcial de um dos pais ou responsável, apenas nos casos
de internação de criança.
d) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e
educação dos filhos maiores, cabendo-lhes ainda, no
interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir
as determinações judiciais.

e) A falta ou a carência de recursos materiais constitui
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder
familiar.
23 - De acordo com a Lei nº 9.605/98, que dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
são circunstâncias que atenuam a pena, EXCETO:
a) baixo grau de instrução ou escolaridade do agente.
b) arrependimento do infrator, manifestado pela
espontânea reparação do dano, ou limitação
significativa da degradação ambiental causada.
c) o desconhecimento que a ação realizada tratava-se de
crime.
d) comunicação prévia pelo agente do perigo iminente
de degradação ambiental.
e) colaboração com os agentes encarregados da
vigilância e do controle ambiental.
24 - Analise as afirmativas abaixo, de acordo com o
Estatuto do Idoso:
I - O Estatuto do Idoso, destinado a regular os
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 55 (cinquenta e cinco) anos.
II - Os alimentos serão prestados ao idoso na forma
da lei civil. A obrigação alimentar é solidária,
podendo o idoso optar entre os prestadores.
III - É vedada a discriminação do idoso nos planos
de saúde pela cobrança de valores diferenciados em
razão da idade.
IV - Os meios de comunicação manterão espaços ou
horários especiais voltados aos idosos, com
finalidade informativa, educativa, artística e
cultural, e ao público sobre o processo de
envelhecimento.
O número de afirmativas CORRETAS corresponde
a:
a) Zero.
d) Três.
b) Um.
e) Quatro.
c) Dois.
25 - Sobre os Juizados Especiais Criminais, é
INCORRETO afirmar que:
a) A competência do Juizado será determinada pelo
lugar em que foi praticada a infração penal.
b) Os atos processuais serão públicos e deverão ser
realizados em horário diurno e apenas em dias úteis.
c) Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha
havido prejuízo.
d) A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado,
sempre que possível, ou por mandado.
e) Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão
desde logo cientes as partes, os interessados e
defensores.
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26 - De acordo com a Lei nº 11.343/2006, que institui
o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas – Sisnad, o seguinte crime é punido com a
pena de reclusão:
a) Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido
de droga.
b) Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de
lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a
consumirem.
c) Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem
que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses
excessivas ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
d) Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo
de drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de
outrem.
e) Fabricar maquinário, aparelho, instrumento ou
qualquer objeto destinado à fabricação, preparação,
produção ou transformação de drogas, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
27 - São considerados como hediondos os seguintes
crimes, EXCETO:
a) Latrocínio.
b) Epidemia com resultado morte.
c) Lesão corporal de natureza grave.
d) Extorsão qualificada pela morte.
e) Estupro de vulnerável.
28 - De acordo com a Lei nº 11.343/2006, que institui
o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas – Sisnad, analise as afirmativas abaixo como
sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
(
) Ocorrendo prisão em flagrante, a
autoridade
de
polícia
judiciária
fará,
imediatamente, comunicação ao juiz competente,
remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será
dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24
(vinte e quatro) horas.
(
) A destruição das drogas será executada pelo
delegado de polícia competente no prazo de 15
(quinze) dias na presença do Ministério Público e da
autoridade sanitária.
(
) O inquérito policial será concluído no prazo
de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de
90 (noventa) dias, quando solto. Os prazos podem
ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério
Público, mediante pedido justificado da autoridade
de polícia judiciária.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo:
a) V, V, V.
b) F, V, F.

c) V, V, F.
d) F, F, F.
e) V, F, V.
29 - São insuscetíveis de fiança, anistia, graça e
indulto, EXCETO:
a) o Infanticídio.
b) o terrorismo.
c) os crimes hediondos.
d) a prática da tortura.
e) o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
30 - De acordo com a Lei de Execução Penal,
constituem direitos do preso, EXCETO:
a) Previdência Social.
b) Proporcionalidade na distribuição do tempo para o
trabalho, o descanso e a recreação.
c) Assistência material, à saúde, jurídica, educacional,
social e religiosa.
d) Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e
amigos, diariamente.
e) Entrevista pessoal e reservada com o advogado.
31 - O livramento condicional poderá ser concedido
pelo Juiz da execução, presentes os requisitos
contidos no Código Penal, ouvidos o Ministério
Público e Conselho Penitenciário. Deferido o pedido,
o Juiz especificará as condições a que fica
subordinado o livramento e de acordo com a Lei de
Execução Penal, existem obrigações que sempre
serão impostas ao condenado e há outras obrigações
que lhe poderão ser impostas.
Analise as obrigações abaixo e assinale a alternativa
que apresenta as obrigações que sempre serão
impostas ao Condenado em livramento condicional:
I - obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável se
for apto para o trabalho.
II - recolher-se à habitação em hora fixada.
III - não frequentar determinados lugares.
IV - comunicar periodicamente ao Juiz sua
ocupação.
V - não mudar do território da comarca do Juízo da
execução, sem prévia autorização deste.
a) Apenas as afirmativas IV e V.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
c) Apenas as afirmativas III, IV e V.
d) Apenas as afirmativas I, IV e V.
e) Apenas as afirmativas I, II, III e IV.
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32 - Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, quando houver na
sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, poderão ser opostos, no prazo de dois dias
contados da sua publicação, o seguinte recurso:
a) Embargos.
b) Apelação.
c) Habeas Corpus.
d) Carta testemunhável.
e) Recurso Extraordinário.
33 - Sobre os Recursos no Processo Penal, é
INCORRETO afirmar que:
a) Não serão prejudicados os recursos que, por erro,
falta ou omissão dos funcionários, não tiverem
seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo.
b) O Ministério Público poderá desistir de recurso que
haja interposto.
c) O recurso poderá ser interposto pelo Ministério
Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador
ou seu defensor.
d) O recurso será interposto por petição ou por termo
nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu
representante.
e) Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será
prejudicada pela interposição de um recurso por outro.
34 - Constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou
para outrem indevida vantagem econômica, a fazer,
tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa,
caracteriza o seguinte crime contra o patrimônio:
a) Furto qualificado.
b) Apropriação indébita.
c) Dano.
d) Estelionato.
e) Extorsão.
35 - Sobre o Habeas Corpus e seu processo, é
INCORRETO afirmar que:
a) O juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua
jurisdição, fará passar imediatamente a ordem
impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual
for a autoridade coatora.
b) A concessão do habeas corpus não obstará, nem porá
termo ao processo, desde que este não esteja em
conflito com os fundamentos daquela.
c) O habeas corpus não poderá ser impetrado pelo
Ministério Público.
d) Se o habeas corpus for concedido em virtude de
nulidade do processo, este será renovado.
e) Se a ordem de habeas corpus for concedida para
evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao
paciente salvo-conduto assinado pelo juiz.

36 - Assinale a alternativa que apresenta um
exemplo de crime praticado por funcionário público
contra a administração em geral:
a) Peculato.
b) Corrupção ativa.
c) Tráfico de Influência.
d) Desacato.
e) Resistência.
37 - Sobre as penas no Direito Penal, é
INCORRETO afirmar que:
a) As penas são: privativas de liberdade, restritivas de
direitos e de multa.
b) A pena de detenção deve ser cumprida em regime
fechado, semi-aberto ou aberto.
c) O trabalho externo é admissível, no regime fechado,
em serviços ou obras públicas.
d) As mulheres cumprem pena em estabelecimento
próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à
sua condição pessoal.
e) No regime semi-aberto, o trabalho externo é
admissível, bem como a frequência a cursos supletivos
profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou
superior.
38 - Sobre o Negócio jurídico, analise as afirmativas
abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
(
) A validade do negócio jurídico requer:
agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou
determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.
(
) A impossibilidade inicial do objeto não
invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se
cessar antes de realizada a condição a que ele estiver
subordinado.
(
) O silêncio importa anuência, quando as
circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for
necessária a declaração de vontade expressa.
(
) Os
negócios
jurídicos
devem
ser
interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar
de sua celebração.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA de cima para baixo:
a) V, F, V, F.
b) F, V, F, V.
c) V, V, F, V.
d) F, V, V, V.
e) V, V, V, V.
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39 - Sobre o casamento, é INCORRETO afirmar
que:
a) O casamento se realiza no momento em que o
homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua
vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os
declara casados.
b) É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou
privado, interferir na comunhão de vida instituída pela
família.
c) O homem e a mulher com dezesseis anos podem
casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de
seus representantes legais, enquanto não atingida a
maioridade civil.
d) Não podem casar os ascendentes com os
descendentes, seja o parentesco natural ou civil.
e) O casamento celebrado no Brasil prova-se pela
certidão do registro, sendo inadmissível qualquer outra
espécie de prova no caso de falta ou perda do registro
civil.
40 - De acordo com o Código de Processo Civil, é
INCORRETO afirmar que:
a) Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão
quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e
forma legais.
b) Para propor ou contestar ação é necessário ter
interesse e legitimidade.
c) Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito
alheio, salvo quando autorizado por lei.
d) É inadmissível a ação declaratória, ainda que tenha
ocorrido a violação do direito.
e) Toda pessoa que se acha no exercício dos seus
direitos tem capacidade para estar em juízo.
41 - Sobre a dissolução da sociedade e do vínculo
conjugal, é INCORRETO afirmar que:
a) Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de
separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que
importe grave violação dos deveres do casamento e
torne insuportável a vida em comum.
b) Dar-se-á a separação judicial por mútuo
consentimento dos cônjuges se forem casados por mais
de um ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por
ele devidamente homologada a convenção.
c) O divórcio não pode ser concedido sem que haja
prévia partilha de bens.
d) A separação judicial põe termo aos deveres de
coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens.
e) Seja qual for a causa da separação judicial e o modo
como esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer, a
todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular em
juízo.

42 - Sobre a Filiação, é INCORRETO afirmar que:
a) Os filhos, havidos ou não da relação de casamento,
ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.
b) O adultério da mulher, quando confessado, basta
para ilidir a presunção legal da paternidade.
c) A prova da impotência do cônjuge para gerar, à
época da concepção, ilide a presunção da paternidade.
d) A filiação prova-se pela certidão do termo de
nascimento registrada no Registro Civil.
e) O filho havido fora do casamento pode ser
reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente.
43 - Extingue-se o poder familiar pelas seguintes
causas, EXCETO:
a) pela manifestação de vontade dos filhos menores.
b) pela morte dos pais ou do filho.
c) pela maioridade.
d) pela adoção.
e) pela emancipação.
44 - Podem os parentes, os cônjuges ou
companheiros pedir uns aos outros os alimentos de
que necessitem para viver de modo compatível com
a sua condição social, inclusive para atender às
necessidades de sua educação. Sobre o assunto, é
INCORRETO afirmar que:
a) O direito à prestação de alimentos é recíproco entre
pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes,
recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns
em falta de outros.
b) A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá
pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e
sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário
à sua educação, quando menor.
c) Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados
judicialmente contribuirão na proporção de seus
recursos.
d) Pode o credor renunciar o direito a alimentos.
e) Com o casamento, a união estável ou o concubinato
do credor, cessa o dever de prestar alimentos.
45 - Sobre a Tutela, é INCORRETO afirmar que:
a) O direito de nomear tutor compete aos pais, em
conjunto. A nomeação deve constar de testamento ou
de qualquer outro documento autêntico.
b) É válida a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe
que, ao tempo de sua morte, não tinha o poder familiar.
c) Quem não for parente do menor não poderá ser
obrigado a aceitar a tutela, se houver no lugar parente
idôneo, consanguíneo ou afim, em condições de exercêla.
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d) Incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar
os bens do tutelado, em proveito deste, cumprindo seus
deveres com zelo e boa-fé.
e) Os tutores não podem conservar em seu poder
dinheiro dos tutelados, além do necessário para as
despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação
e a administração de seus bens.
46 - Além do registro de nascimento, também serão
registrados no registro civil de pessoas naturais,
EXCETO:
a) os óbitos.
b) as emancipações.
c) os acidentes do trabalho.
d) as interdições.
e) as opções de nacionalidade.
47 - Sobre o registro do nascimento, é INCORRETO
afirmar que:
a) Os índios, enquanto não integrados, não estão
obrigados a inscrição do nascimento. Este poderá ser
feito em livro próprio do órgão federal de assistência
aos índios.
b) Os menores de vinte e um (21) anos e maiores de
dezoito (18) anos poderão, pessoalmente e isentos de
multa, requerer o registro de seu nascimento.
c) É obrigatório aos nascidos anteriormente à
obrigatoriedade do registro civil requerer, isentos de
multa, a inscrição de seu nascimento.
d) No caso de gêmeos, será declarada no assento
especial de cada um a ordem de nascimento.
e) Os nascimentos ocorridos a bordo de quaisquer
aeronaves, ou de navio estrangeiro, poderão ser dados a
registro pelos pais brasileiros no cartório ou consulado
do local do desembarque.
48 - Sobre a resposta do réu, no processo civil, é
INCORRETO afirmar que:
a) O réu deverá oferecer, no prazo de até 5 (cinco) dias,
em petição escrita, dirigida ao juiz da causa,
contestação, exceção e reconvenção.
b) A contestação e a reconvenção serão oferecidas
simultaneamente, em peças autônomas.
c) Compete ao réu alegar, na contestação, toda a
matéria de defesa, expondo as razões de fato e de
direito, com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir.
d) Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada,
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
e) Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

49 - Sobre a ação civil pública de responsabilidade
por danos causados ao meio-ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico, analise as
afirmativas abaixo:
I - A ação civil não poderá ter por objeto a
condenação em dinheiro.
II - O Ministério Público, se não intervier no
processo como parte, atuará obrigatoriamente como
fiscal da lei.
III - Em caso de desistência infundada ou abandono
da ação por associação legitimada, o Ministério
Público ou outro legitimado assumirá a titularidade
ativa.
IV - Qualquer pessoa poderá e o servidor público
deverá provocar a iniciativa do Ministério Público,
ministrando-lhe informações sobre fatos que
constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os
elementos de convicção.
O número de afirmativas CORRETAS corresponde
a:
a) Zero.
b) Uma.
c) Duas.
d) Três.
e) Quatro.
50 - Em relação á ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meioambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, o
Ministério Público poderá instaurar, sob sua
presidência, inquérito civil, ou requisitar, de
qualquer organismo público ou particular,
certidões, informações, exames ou perícias, no prazo
que assinalar, o qual não poderá ser inferior a:
a) 24 (vinte e quatro) horas.
b) 5 (cinco) dias.
c) 7 (sete) dias.
d) 10 (dez) dias.
e) 10 (dez) dias úteis.
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