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CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

Data: 24/05/2015 – Horário: 13h10– Duração: 03 (três) horas e meia 
30 Questões de múltipla escolha e 1 questão discursiva Específica de Direito 

 

Nome Completo:  

R.G.:  C.P.F.:  

Assinatura:  

 
 

 
1. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 

1988, estabelece que a casa é asilo inviolável do 
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo 

 
(A) apenas em caso de flagrante delito ou 

desastre. 
(B) para prestar socorro, apenas. 
(C) por determinação judicial, em qualquer horário. 
(D) em caso de flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial. 

 
 

2. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, 
inciso XLVII, determina que não haverá, dentre 
outras, penas de 

 
(A) caráter perpétuo e de multa. 
(B) detenção e de banimento. 
(C) caráter perpétuo e de trabalhos forçados. 
(D) de morte e de multa. 

 
 

3. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a 
pena será cumprida em estabelecimentos distintos, 
de acordo com o(a) 

 
(A) natureza do delito, apenas. 
(B) idade do apenado, apenas. 
(C) natureza do delito, a idade e o sexo do 

apenado. 
(D) sexo do apenado, apenas. 

 
 
 
4. No que se refere ao Poder Constituinte, este 

classifica-se em 
 

(A) originário e derivado. 
(B) individual e originário. 
(C) coletivo e derivado. 
(D) igualitário e provisório. 

 
 

5. Assinale a alternativa que apresenta a espécie de 
nacionalidade resultante do nascimento a partir do  

 

 
 
 
qual, por meio de critérios sanguíneos, territoriais ou 

mistos, será estabelecida. 
 

(A) Nacionalidade quaternária. 
(B) Nacionalidade secundária ou adquirida. 
(C) Nacionalidade terciária. 
(D) Nacionalidade primária ou de origem. 
 

 
6. De acordo com a Constituição Federal de 1988, 

assinale a alternativa que apresenta dois dentre os 
cargos privativos de brasileiro nato. 

 
(A) Ministro de Estado da Defesa e oficial das 

Forças Armadas. 
(B) Analista administrativo e assistente de 

Deputado Federal. 
(C) Deputado Estadual e Vereador. 
(D) Senador e oficial de justiça. 
 
 

 
7. Sobre as Sociedades de Economia Mista, assinale a 

alternativa incorreta. 
 

(A) São pessoas jurídicas de Direito Privado. 
(B) Integram a Administração Pública indireta. 
(C) Possuem as mesmas funções e características 

de uma Fundação Pública. 
(D) A Petrobras é uma Sociedade de Economia 

Mista. 
 

 
8. É correto afirmar que as Empresas Públicas 
 

(A) são pessoas jurídicas de Direito Público. 
(B) integram a Administração Pública indireta. 
(C) possuem o capital exclusivamente privado. 
(D) possuem as mesmas características e funções 

das Autarquias. 
 

 
9. No que diz respeito aos servidores públicos, é 

correto afirmar que as funções de confiança, que só 
podem ser exercidas por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, destinam-se, obrigatoriamente, apenas 
às atribuições de 
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(A) assistência. 
(B) direção. 
(C) direção, chefia e assessoramento. 
(D) chefia. 

 
 

10. É correto afirmar que a investidura do servidor no 
cargo ocorre com a 

 
(A) demissão. 
(B) exoneração. 
(C) aposentadoria. 
(D) posse. 

 
 
11. Conforme disposto no caput do artigo 226, da 

Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a 
base da sociedade, a qual tem especial proteção do 
Estado, é o(a) 

 
(A) escola. 
(B) trabalho. 
(C) família. 
(D) amigo. 
 

 
 

12. Em regra, segundo Hely Lopes Meirelles, o 
administrador público justifica sua ação 
administrativa, indicando os fatos (pressupostos de 
fato) que ensejam o ato e os preceitos jurídicos 
(pressupostos de direito) que autorizam sua prática. 
Em atos administrativos, por exemplo, que afetam o 
interesse individual do administrado, essa justificativa 
é obrigatória para o exame de sua legalidade, 
finalidade e moralidade administrativa. Portanto, tal 
motivação deve apontar a causa e os elementos 
determinantes da prática do ato administrativo, bem 
como o dispositivo legal em que se funda. Com base 
no texto acima, assinale a alternativa que apresenta 
a qual princípio do Direito Administrativo ele se 
refere. 

 

(A) Motivação. 
(B) Contraditório. 
(C) Supremacia do interesse público. 
(D) Publicidade. 
 
 

 

13. É correto afirmar que fazem parte da Administração 
Pública federal direta 

 

(A) sindicatos. 
(B) Ministérios. 
(C) empresas privadas do ramo têxtil. 
(D) supermercados. 
 
 

14. Sobre as Autarquias, analise as assertivas abaixo. 
 

I. São órgãos da administração direta. 
II. Possuem patrimônio próprio e atribuições 

estatais específicas. 
III. São criadas por lei específica. 

 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
 
 

 
 

15. É correto afirmar que, conforme estabelece o Código 
Civil, é pessoa jurídica de direito privado 

 
(A) empresa individual de responsabilidade 

limitada. 
(B) autarquia. 
(C) União. 
(D) Município. 
 

 
16. É correto afirmar que, conforme estabelece o Código 

Civil, é pessoa jurídica de direito público interno 
 

(A) entidade de caráter público criada por lei. 
(B) Estado estrangeiro. 
(C) empresa individual de responsabilidade 

limitada. 
(D) partido político. 
 
 

 
17. É correto afirmar que, conforme estabelece o Código 

Civil, é pessoa jurídica de direito público externo 
 

(A) Estado estrangeiro. 
(B) Distrito Federal. 
(C) Município. 
(D) União. 
 
 

 

18. Sobre o negócio jurídico, leia o dispositivo abaixo e, 
em seguida, assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 
São _____________ os negócios jurídicos, quando 

as declarações de vontade emanarem de erro substancial 

que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, 

em face das circunstâncias do negócio.  
 

Artigo 138 – Código Civil 

(A) suspensos. 
(B) prorrogados. 
(C) anuláveis. 
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(D) válidos. 
 
 

 
19. O artigo 3º, do Código Civil, estabelece que são 

absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil, dentre outros, os 

 
(A) menores de dezesseis anos. 
(B) maiores de dezoito anos. 
(C) maiores de vinte e um anos. 
(D) maiores de vinte anos. 
 
 

 
20. É correto afirmar que os excepcionais, sem 

desenvolvimento mental completo, são considerados, 
pelo Código Civil,  

 
(A) absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. 
(B) absolutamente capazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. 
(C) iguais aos menores de dezesseis anos, no que 

tange ao exercício dos atos da vida civil. 
(D) são incapazes, relativamente a certos atos, ou 

à maneira de os exercer. 
 

 
21. É correto afirmar que, segundo o Código Civil, a 

existência da pessoa natural termina com a 
 

(A) depressão. 
(B) doença incurável. 
(C) falência. 
(D) morte. 
 
 

 
 
22. De acordo com o artigo 1º, do Código Processual 

Civil, é correto afirmar que a jurisdição civil, 
contenciosa e voluntária, é exercida em todo o 
território nacional – conforme as disposições que 
este Código estabelece – pelos(as) 

 
(A) peritos. 
(B) partes. 
(C) juízes. 
(D) estagiários de Direito. 

 
 

23. Segundo o disposto no artigo 334, do Código 
Processual Civil, é correto afirmar que os fatos 
afirmados por uma parte e confessados pela parte 
contrária  

 
(A) não dependem de prova. 
(B) sempre dependem de prova. 
(C) às vezes dependem de prova. 

(D) às vezes não dependem de prova. 
 

 
24. Acerca das provas, leia o dispositivo abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 
Há _____________, quando a parte admite a 

verdade de um fato, contrário ao seu interesse e favorável 

ao adversário(...). 

 
Artigo 348 – Código Processual Civil 

 
(A) depoimento 
(B) confissão 
(C) interrogatório 
(D) audiência de instrução 
 
 

 
25. Segundo o disposto no artigo 150, do Código Penal, 

é correto afirmar que entrar ou permanecer, 
clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade 
expressa ou tácita de quem de direito, em casa 
alheia ou em suas dependências, configura crime de 

 
(A) violação de correspondência. 
(B) violação de segredo. 
(C) violação de domicílio. 
(D) calúnia. 
 
 

 
26. É correto afirmar que embargos de declaração é uma 

espécie de  
 

(A) petição inicial. 
(B) sentença. 
(C) despacho. 
(D) recurso. 

 
 
27. Considerando o disposto no Código de Processo 

Penal, assinale a alternativa que apresenta a espécie 
de prisão que consiste no recolhimento do indiciado 
ou acusado em sua residência, só podendo dela 
ausentar-se com autorização judicial. 

 
(A) Prisão especial. 
(B) Prisão em flagrante. 
(C) Prisão preventiva. 
(D) Prisão domiciliar. 

28. No que diz respeito à liberdade provisória, o artigo 
323, do Código de Processo Penal estabelece que 
não será concedida fiança nos crimes 

 
I. de racismo. 
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II. de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, terrorismo e nos definidos como 
crimes hediondos. 

III. cometidos por grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem constitucional e o 
Estado Democrático. 

 
É correto o que está contido em 

 
(A) III, apenas. 
(B) I, II e III. 
(C) II, apenas. 
(D) I, apenas. 
 

 
29. Com base na Lei Complementar nº 80/1994, é 

correto afirmar que o Conselho Superior da 
Defensoria Pública da União é presidido pelo 

 
(A) Presidente da Câmara dos Deputados. 
(B) Ministro da Educação. 
(C) Defensor Público Geral. 

(D) Ministro da Cultura. 
 
 

 
30. Leia o dispositivo abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

É passível de ______________ o estrangeiro que, de 

qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a 

ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade 

pública e a economia popular, ou cujo procedimento o 

torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais.  

 
Caput do artigo 65 – Lei nº 6.815/1980 

 
(A) expulsão 
(B) deportação 
(C) asilo político 
(D) naturalização 
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Questão discursiva   
 

 

QUESTÃO 1:  
          A Constituição Federal, em seu artigo 12, inciso I, prevê exaustiva e taxativamente as hipóteses de aquisição da 

nacionalidade originária. Dessa forma, serão brasileiros natos somente aqueles que preencherem os requisitos 
constitucionais. Disserte sobre essas hipóteses, bem como sobre o critério adotado, em regra , pelo legislador constituinte 
no ordenamento constitucional – se ius soli ou ius sanguinis –, apresentando a exceção trazida pela Constituição a esse 
critério, isto é, aquela que não permite a aquisição de nacionalidade originária. 

 
Candidato : A questão discursiva deverá ser respondida conforme o tema apresentado, devendo conter, no mínimo, 30 linhas, 
utilizando-se como critérios de correção: a) redação - uso correto da língua portuguesa (ortografia e gramática) e estrutura do 
texto (10 pontos); b) pertinência com o tema proposto (5,0 pontos); e c) conhecimento jurídico (5,0 pontos). 
 

ESPAÇO PARA RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




