
 
 

1 

DIREITO 

Conhecimentos Específicos 
 

1- A Certidão de Dívida Ativa pode ser emendada ou 
substituída assegurando-se ao executado o prazo 
novo prazo para embargos. Pergunta-se : Até quando 
é possível a emenda ou substituição da Certidão de 
Dívida Ativa. 
 

A) até a decisão de segunda instância 

B) a qualquer tempo 

C) até a interposição de embargos 

D) até a decisão de primeira instância 
 

2- Para que a Fazenda Pública produza novas provas 
durante o processo.... 
 

A) independe de requerimento na petição inicial 

B) é necessário que haja requerimento na petição 
inicial 

C) deve haver requerimento na defesa prévia 

D) deve ser requerida no momento em que 
apresentados embargos 
 

3- O executado, após ser citado poderá pagar a dívida 
em : 

 

A) 10  dias 

B) 3    dias 

C) 30  dias 

D) 5    dias 
 

4- A penhora ou arresto de bens obedece uma ordem 
legal. Qual o primeiro bem desta ordem elencada na 
Lei 6.830/80 ? 
 

A) veículos 

B) dinheiro 

C) pedras preciosas 

D) eletrodomésticos 
 

5- Qual o prazo para oferecimento de embargos à 
execução : 
 

A) 60 dias 

B) 45 dias 

C) 30 dias 

D) 5  dias 
 

6- O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 
não for localizado o devedor ou encontrados bens 
sobre os quais possa recair a penhora. Qual o efeito 
dessa suspensão? 
 

A) não correrá o prazo de prescrição 

B) não poderá haver nova penhora 

C) o processo ficará arquivado indefinidamente 

D) mesmo após encontrado o devedor não poderá 
haver desarquivamento 
 
 
 
 

 

 

 

7- Nas execuções fiscais quais são os recursos 
cabíveis das sentenças de primeira instância, onde o 
valor da causa é igual ou superior a 50 ORTNS, ou 
seja, 283,43 UFIRS. 
 

A) Embargos Infringentes e Apelação 

B) Apelação e Agravo 

C) Recurso Especial e Embargos de Declaração 

D) Embargos Infringentes e Embargos de Declaração 
 

8- Após as diligências necessárias para a localização 
do executado, apurou-se que o mesmo se encontra 
ausente do País, é possível a sua citação ? Caso 
entenda cabível, de que forma ? 
 

A) sim, citação por edital com prazo de 30 dias 

B) sim, citação por edital com prazo de 60 dias 

C) sim, citação por edital sem prazo 

D) não, aguarde-se o seu retorno ao País 
 

9- Se antes da decisão de primeira instância, a 
inscrição de dívida for, a qualquer título cancelada, o 
que ocorrerá com o processo de execução fiscal que 
está em andamento? 
 

A) será arquivado durante 1 ano e depois cancelado 

B) será extinta desde que o executado quite as custas 
processuais 

C) o processo prosseguirá normalmente até o 
pagamento das custas processuais 

D) a execução será extinta sem qualquer ônus para as 
partes 
 

10- Na Lei de Execução Fiscal, os embargos 
infringentes devem ser endereçados para : 
 

A) Tribunal Regional Federal 

B) Primeiro Tribunal de Alçada 

C) não é cabível embargos infringentes na Lei 
6.830/80 

D) perante o mesmo juízo de primeira instância  
 

11- Aquele que exige, para si, direta ou indiretamente, 
vantagem indevida ainda que fora da função pública 
ou, antes de assumi-la, mas em razão dela, pratica: 
 

A) corrupção ativa 

B) corrupção passiva 

C) concussão 

D) peculato-furto 
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12- O esquema consistia na aprovação de emendas 
no Congresso Nacional, apresentadas por deputado 
federal, que eram repassadas para o município pela 
União Federal, e, posteriormente, pelo prefeito, eram 
desviadas, em pequena parte, para terceiros, 
inclusive, para o deputado federal, autor das emendas, 
depois de passar pela conta de um dos réus, o 
intermediário. Na hipótese acima, o crime cometido 
pelo Prefeito Municipal é : 
  

A) peculato 

B) prevaricação 

C) concussão 

D) corrupção ativa. 

 

13- Você, funcionário público é procurado por um 
advogado que lhe oferece vantagens em dinheiro para 
não recorrer no processo em que o cliente dele é 
parte. Você não recorre e recebe valor  que é 
depositado em sua conta corrente. Você acaba de 
praticar o crime de : 
 

A) peculato 

B) corrupção ativa 

C) corrupção passiva 

D) concussão 
 

14 - O Delegado de Polícia, ao relatar o inquérito que 
apurava o crime de corrupção ativa praticado pelo 
funcionário da EMDURB, verificou que estavam 
ausentes indícios de autoria e a prova da 
materialidade do crime. Qual a providência correta que 
o Delegado deve tomar : 
 

A) determinar que o inquérito seja arquivado. 

B) terminar o relatório e enviar o inquérito ao Ministério 
Público 

C) determina a extinção da punibilidade. 

D) oferecer a denúncia imediatamente. 
 

15-  A ação penal pública incondicionada é aquela em 
que : 
 

A) o titular da ação é o Ministério Público. 

B) o titular da ação é o ofendido ou seu representante 
legal 

C) o titular da ação é o Ministério Público, mas 
depende de representação. 

D) o titular da ação é o Ministério Público e também o 
particular 
 

16 - Qual das frases abaixo está correta: 
 

A) O Promotor pode, a qualquer tempo, desistir da 
ação penal. 

B) É admitida ação privada nos crimes de ação pública 
quando o Promotor perde o prazo para oferecer a 
denúncia. 

C) É  possível a retratação após a denúncia, nos 
crimes de ação pública incondicionada 

D)  O Ministério Público não pode aditar a queixa 
crime e nem intervir nos termos do processo. 
 

17- Se não houver regra específica na Lei de 
Execuções Fiscais, a execução judicial para cobrança 
da Dívida Ativa do Município será regida, 
subsidiariamente, pelo : 
 

A) Código Civil 

B) Código Tributário Brasileiro 

C) Código Tributário Municipal 

D) Código de Processo Civil 
 

18- A casa é asilo inviolável do indivíduo, contudo 
podem nela penetrar : 
 

A)  durante a noite, por determinação judicial 

B)  em caso de desastre 

C)  sem consentimento do morador, a qualquer hora 

D)  jamais é possível o ingresso, mesmo em caso de 
flagrante delito. 
 

19- Faz parte dos direitos e garantias fundamentais do 
indivíduo : 
 

A)  a garantia ao direito de livre manifestação do 
pensamento e também do anonimato.   

B) a garantia à prisão perpétua 

C) a garantia ao direito de herança 

D) a garantia a pena de morte 
 

20- Assinale a afirmativa correta sobre os direitos e 
garantias fundamentais : 
 

A) A prática do racismo é inafiançável mas prescritível. 

B) Não haverá pena de morte, mesmo em caso de 
guerra declarada 

C) É assegurado a todos o acesso à informação, mas 
a fonte que revelou a informação deve ser exposta. 

D) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que 
a lei estabelecer. 
 

21- Pela nossa Constituição, não são direitos sociais 
do trabalhador: 
 

A) O fundo de garantia do tempo de serviço 

B) o seguro-desemprego, em caso de desemprego 
involuntário 

C) remuneração do trabalho noturno superior ao 
diurno 

D) retenção dolosa do salário pelo empregador, na 
forma descrita em lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 

22 - O conceito de repristinação é : 
 

A) A lei posterior revoga a anterior, quando 
expressamente o declare ou quando seja com ela 
incompatível. 

B) Salvo disposição em contrário, a lei revogada não 
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 

C) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou 
especiais a par das já existentes, não revoga nem 
modifica a lei anterior. 

D) A lei posterior revoga a anterior, quando 
expressamente o declare ou quando regule 
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 
 
 

23- Assinale a afirmativa incorreta: 
 

A) Salvo disposição em contrário, a lei começa a 
vigorar em todo o país, quarenta e cinco dias depois 
de oficialmente publicada. 

B) Não se destinando à vigência temporária, a lei terá 
vigor até que outra a modifique ou revogue. 

C) Quando a lei for omissa, o juiz não poderá decidir 
utilizando a analogia, os costumes e os princípios 
gerais do direito. 

D) Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais 
a que ela se dirige. 

 

24- Ainda sobre a Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro, podemos afirmar que : 
 

A) É possível escusar-se do cumprimento da lei, se 
alegar que não a conhece. 

B) A lei respeitará apenas o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada. 

C) Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado 
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. 

D) A LINDB não ampara o direito adquirido, pois, a lei 
não tem efeito imediato e geral. 
 

25- Com qual idade a pessoa fica habilitada a todos 
atos da vida civil : 
 

A) 21 anos 

B) 16 anos 

C) 18 anos 

D) 17 anos 
 

26- São absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente, os atos da vida civil : 
 

A) excepcionais, sem desenvolvimento mental 
completo. 

B) os menores de 16 anos 

C) pródigos 

D) ébrios habituais 
 
 
 
 
 
 
 

27- São incapazes, relativamente a certos atos, ou à 
maneira de os exercer : 
 

A) enfermos que não tiverem discernimento para a 
prática desses atos. 

B) deficiente mental que não tiver discernimento para 
a prática desses atos. 

C) os que, mesmo por causa transitória, não puderem 
exprimir sua vontade. 

D) os maiores de 16 e os menores de 18 anos. 
 

28- Sobre a jurisdição, no processo civil, podemos 
afirmar que : 
 

A) O juiz pode prestar a tutela jurisdicional de ofício. 

B) A jurisdição não é inerte 

C) A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, será 
exercida pelos juízes em todo território nacional. 

D) O juiz não deve tentar conciliar as partes. 
 

29- É possível pleitear, em nome próprio, direito 
alheio, quando : 
 

A) quando as partes convencionarem no processo. 

B) quando autorizado por lei. 

C) quando as partes pactuarem o acordo, com 
homologação. 

D) a todo momento. 
 

30- Para propor ação ou contestar será necessário: 
 

A) apenas ser parte legítima 

B) ser autor ou réu, legítimo ou ilegítimo  

C) basta ser autor da ação, independente das 
condições da ação 

D) ter interesse e legitimidade 

 
 




