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CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

Data: 12/04/2015 – Horário: 08h00– Duração: 03 (três) horas 
30 Questões Específicas de Direito - 1 Redação 

 

Nome Completo:  

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

Assinatura: 
 

 
1. Com base no Código de Defesa do Consumidor, 

assinale a alternativa correta. 
 

(A) É permitida qualquer publicidade enganosa ou 
abusiva. 

(B) São próprios para o consumo produtos com 
prazo de validade vencido. 

(C) Consumidor só pode ser pessoa física, e não 
jurídica. 

(D) Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 
material ou imaterial. 

 

 
2. Assinale a alternativa que apresenta um requisito do 

ato administrativo. 
 

(A) Impessoalidade. 

(B) Motivo. 

(C) Incompetência. 

(D) Moralidade. 
 

 
3. Assinale a alternativa que não apresenta um atributo 

do ato administrativo. 
 

(A) Imperatividade. 

(B) Exigibilidade. 

(C) Facultatividade. 

(D) Presunção de Legitimidade. 
 

 
4. Assinale a alternativa que apresenta um princípio 

relacionado ao processo administrativo. 
 

(A) Princípio da Anterioridade Nonagesimal. 

(B) Princípio da Oportunidade. 

(C) Princípio da Entidade. 

(D) Princípio da Ampla defesa e do Contraditório. 
 

 
5. É correto afirmar que, segundo a Constituição 

Federal de 1988, a soberania é um(a) 
 

(A) fundamento da República Federativa do Brasil. 

(B) objetivo ainda a ser alcançado pelo Brasil. 

(C) prática exercida por cada Estado Federativo. 

(D) ideal buscado por cada capital brasileira. 
 

 
 

 
6. Sobre os direitos e garantias fundamentais 

estabelecidos na Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa correta.  

 

(A) Homens e mulheres são iguais em direitos mas 
diferentes em obrigações. 

(B) Ninguém será submetido à tortura, exceto em 
caso de cometimento de crime hediondo. 

(C) Atualmente, a prática de racismo deixou de ser 
considerada crime. 

(D) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar 
o réu. 

 

 
7. Com base na Constituição Federal de 1988, é correto 

afirmar que o Ministério Público da União 
compreende, dentre outros, o 

 

(A) Ministério Público Federal. 

(B) Ministério Público Educacional. 

(C) Ministério Público Municipal. 

(D) Ministério Público Eleitoral. 
 

 
8. O artigo 194, da Constituição Federal de 1988, 

dispõe que a seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
poderes públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos ao(à) 

 

(A) Sistema Tributário Nacional (STN). 

(B) saúde, à previdência e à assistência social. 

(C) assistência social e à assistência financeira. 

(D) saúde, apenas. 
 

 
9. É correto afirmar que a taxa é uma espécie de 
 

(A) imposto. 

(B) contribuição. 

(C) tributo. 

(D) tarifa. 
 

 
10. Conforme dispõe o artigo 108, do Código Penal, 

extingue-se a punibilidade, entre outros casos, 
 

I. pela morte do agente. 

II. pela anistia. 

III. pelo indulto. 
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 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

 
11. Segundo o artigo 142, do Código Tributário Nacional, 

a constituição do crédito tributário se dá pelo(a) 
 

(A) capacidade de compra do consumidor. 

(B) lançamento. 

(C) capacidade financeira do sujeito ativo. 

(D) execução do título. 
 

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

alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

Diz-se o crime ______________ quando nele se 

reúnem todos os elementos de sua definição legal. (Art. 

14, I, CP) 

(A) consumado 

(B) incompleto 

(C) impossível 

(D) inconsumado 
 

 
13. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda 

metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou 
no estrangeiro enquadra-se, no Código Penal, como 
um crime contra o(a) 

 

(A) família. 

(B) idoso. 

(C) fé pública. 

(D) meio ambiente. 
 

 
14. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor 

ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, 
de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, 
em proveito próprio ou alheio caracteriza o crime de  

 

(A) falsa identidade. 

(B) charlatanismo. 

(C) advocacia administrativa. 

(D) peculato. 
 

 
15. Sobre os fatos jurídicos, segundo o Código Civil, é 

correto afirmar que é nulo o negócio jurídico quando 
 

(A) tiver por objetivo fraudar lei imperativa. 

(B) celebrado por pessoa absolutamente capaz. 

(C) revestir a forma prescrita em lei. 

(D) for possível o seu objeto. 

 

 
16. No que se refere ao processo de conhecimento, para 

propor ou contestar ação é necessário ter 
 

(A) condições financeiras. 

(B) apenas interesse. 

(C) interesse e legitimidade. 

(D) exatamente 21 anos de idade. 
 

 

17. De acordo com o que estabelece o artigo 212, do 
Código Civil, salvo o negócio a que se impõe forma 
especial, o fato jurídico pode ser provado, entre 
outras formas, mediante: 

 

I. confissão. 

II. documento. 

III. perícia. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) III, apenas. 
 

 
18. Acerca do processo civil, sobre processo cautelar, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) O procedimento cautelar pode ser instaurado 
antes do processo principal. 

(B) O procedimento cautelar pode ser instaurado 
no curso do processo principal. 

(C) O procedimento cautelar é totalmente 
independente do processo principal. 

(D) Os autos do procedimento cautelar serão 
apensados aos do processo principal. 

 

 
19. Considerando o disposto no artigo 736, do Código 

Processual Civil, o executado, independentemente 
de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 
execução por meio de 

 

(A) embargos. 

(B) confissão. 

(C) reclamação. 

(D) tutela. 
 

 
20. De acordo com a Lei de Execução Fiscal, a Dívida 

Ativa da União será apurada e inscrita no(a) 
 

(A) Departamento de Polícia Civil. 

(B) Promotoria da Justiça. 

(C) Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(D) Ministério Público. 
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21. Conforme disposto no Código Civil, é correto afirmar 
que o título de crédito que não contenha indicação 

de vencimento, será considerado 

 

(A) a prazo, no caso, de 15 dias. 

(B) a prazo, no caso, de 90 dias. 

(C) sem valor. 

(D) à vista. 

 

 
22. Proposto pela Conferência Rio 92, o princípio, 

relacionado ao Direito Ambiental, teve a seguinte 
definição: “é a garantia contra os riscos potenciais 
que, de acordo com o estado atual do conhecimento, 
não podem ser ainda identificados”. É correto afirmar 
que tal definição trata-se do princípio do(a) 

 

(A) livre arbítrio. 

(B) precaução. 

(C) valor original. 

(D) legalidade. 
 

 
23. Assinale a alternativa que não apresenta uma 

espécie de cédula de crédito. 
 

(A) Industrial. 

(B) Comercial. 

(C) Rural. 

(D) Teatral. 
 

 
24. Nos casos de entrada ou estada irregular de 

estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do 
território nacional no prazo fixado em Regulamento, 
será promovida sua 

 

(A) dupla cidadania. 

(B) deportação. 

(C) prisão. 

(D) naturalização. 
 

 
25. É correto afirmar que a efetivação da prisão do 

extraditando, por determinação do Ministro da 
Justiça, compete ao(à) 

 

(A) Departamento de Polícia Militar. 

(B) Departamento de Polícia Civil. 

(C) Departamento de Polícia Federal. 

(D) Guarda Municipal. 
 

 
26. O artigo 45 da Lei Complementar nº 80/1994 

estabelece os deveres dos membros da Defensoria 
Pública da União. Dentre esses deveres, está(ão): 

 

I. residir na localidade onde exercem suas 
funções. 

II. desempenhar com zelo os serviços a seu 
cargo. 

III. desempenhar com presteza os serviços a seu 
cargo. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) III, apenas. 

 

 
27. É correto afirmar que a unidade, a indivisibilidade e a 

independência funcional são 
 

(A) deveres da Defensoria Pública. 

(B) princípios institucionais da Defensoria Pública. 

(C) funções da Defensoria Pública. 

(D) obrigações da Defensoria Pública. 
 

 
28. Dos benefícios previdenciários, assinale a alternativa 

que apresenta aquele que será devido, nas mesmas 
condições da pensão por morte, aos dependentes do 
segurado recolhido à prisão, que não receber 
remuneração da empresa nem estiver em gozo de 
auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de 
permanência em serviço. 

 

(A) Auxílio-acidente. 

(B) Salário-maternidade. 

(C) Salário-família. 

(D) Auxílio-reclusão. 
 

 
29. O trabalhador que presta serviço na casa de outra 

pessoa ou família, desde que essa atividade não 
tenha fins lucrativos para o empregador, é 
denominado 

 

(A) empregado doméstico. 

(B) contribuinte individual. 

(C) segurado especial. 

(D) segurado facultativo. 
 

 
30. A assistência à saúde do preso e do internado de 

caráter preventivo e curativo, segundo a Lei de 
execução penal, compreenderá atendimento 

 

(A) médico, apenas. 

(B) unicamente farmacêutico. 

(C) médico, farmacêutico e odontológico. 

(D) unicamente odontológico. 
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REDAÇÃO  
 

 

TEMA: Em relação às pessoas jurídicas que integram a Administração Pública indireta, no âmbito federal, discorra 

em, no mínimo, 10 e, no máximo, 15 linhas, sobre as principais características das autarquias, das empresas públicas 
e das sociedades de economia mista, citando pelo menos um exemplo de cada uma. 

 

 
FOLHA PARA RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




