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DIREITO CIVIL
01. Analise as assertivas a seguir.
I. O direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, é indivisível até o
julgamento da partilha; depois disso, tal direito fica circunscrito aos bens de seu quinhão.
II. Não estão sujeitas à colação as doações remuneratórias de serviços feitos ao
ascendente.
III. Sucedendo aos avós por representação de seus pais, os netos estão dispensados de
trazer à colação o que os pais teriam de conferir, desde que o hajam herdado.
IV. O valor da colação dos bens doados será aquele que vigorar no momento da abertura
da sucessão.
É correto dizer que são verdadeiras somente as assertivas
(A) I e IV.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) I e II.
02. Assinale a alternativa incorreta.
(A) A transação concernente a obrigações resultantes de delito extingue a ação penal
pública.
(B) O substabelecimento pode se fazer por instrumento particular, ainda que outorgado, o
mandato, por instrumento público.
(C) No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e
danos devidos pelo segurado a terceiro.
(D) Na empreitada, poderá o dono da obra pedir a revisão do preço se ocorrer diminuição
no preço do material ou da mão-de-obra superior a 10% (dez por cento) do preço global
convencionado.
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03. Analise as assertivas abaixo.
I. Quando houver conflito entre o critério hierárquico e o critério cronológico para a solução
de uma antinomia jurídica, estaremos diante de uma antinomia de segundo grau, que se
resolve através da meta-regra de prevalência do critério temporal.
II. Toda interpretação jurídica pressupõe a valoração objetivada na proposição normativa.
III. Os conflitos de leis no espaço relativos aos direitos reais regem-se pelo princípio da
extraterritorialidade.
IV. Deparando com lacuna jurídica, o juiz, para seu preenchimento, deverá se valer da
analogia, do costume e dos princípios gerais do direito.
São corretas apenas as assertivas
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) II e IV.
04. Assinale a alternativa incorreta.
(A) É admissível a alteração do regime de bens do casamento, mediante autorização
judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges.
(B) Qualquer que seja o regime de bens do casamento, a nenhum dos cônjuges é lícito
alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis sem autorização do outro.
(C) No regime legal de bens, não se comunicam as obrigações provenientes de atos
ilícitos, salvo reversão em proveito do casal.
(D) Tratando-se de matrimônio celebrado sob o regime da separação obrigatória de bens,
comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento pelo esforço comum dos
cônjuges.
05. Analise as assertivas abaixo e em seguida assinale a opção correta.
I. No apreciar a coação, para verificação de sua gravidade, o juiz deve levar em conta a
figura do homem médio.
II. O dolo de terceiro enseja a anulação do negócio jurídico ainda que a parte a quem
aproveite dele não tivesse nem devesse ter conhecimento.
III. A ação pauliana pode ser ajuizada contra o devedor insolvente, contra quem com ele
contratou de modo fraudulento e contra terceiros adquirentes, ainda que não hajam
procedido com má-fé.
Pode-se afirmar que
(A) nenhuma das assertivas é verdadeira.
(B) as assertivas I e II são as únicas verdadeiras.
(C) as assertivas I e III são as únicas verdadeiras.
(D) as assertivas II e III são as únicas verdadeiras.
06. Assinale a alternativa incorreta.
(A) Falecido o autor no curso da ação de prova de filiação, os herdeiros poderão continuála, salvo se julgado extinto o processo.
(B) O reconhecimento voluntário do filho havido fora do casamento pode se fazer por
manifestação direta e expressa perante o juiz, desde que esse reconhecimento seja o
objeto único e principal do ato que o contém.
(C) Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por
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fecundação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido.
(D) A relação jurídica de filiação, decorrente do reconhecimento, só pode ser impugnada
pelo próprio perfilhado, no prazo decadencial de quatro anos, após atingir a maioridade.
07. Considere as assertivas a seguir.
I. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito
a exigir a quota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a
obrigação for indivisível.
II. Havendo solidariedade passiva, todos os devedores respondem pelos juros da mora,
ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um deles.
III. Na assunção de dívida, o novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais
que competiam ao devedor primitivo.
Pode-se dizer que são verdadeiras
(A) apenas as assertivas I e III.
(B) apenas as assertivas I e II.
(C) todas as assertivas.
(D) apenas as assertivas II e III.
08. Assinale a opção incorreta.
(A) Enseja aquisição da propriedade imobiliária pela usucapião o exercício da posse
mansa, pacífica e com animus domini por dez (10) anos, independentemente de justo título
e boa-fé, se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual.
(B) São princípios informativos do sistema de registro imobiliário brasileiro: o da
continuidade, o da especialidade e o da prioridade.
(C) Na venda ad mensuram, se o adquirente constatar que o imóvel não corresponde às
dimensões da escritura, tem direito de exigir o complemento de área.
(D) A presunção juris et de jure de domínio é o efeito primordial do registro imobiliário
comum.
09. Analise as seguintes afirmações:
I. A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, e não apenas
exercício de posse qualificada longeva.
II. O dono do prédio serviente tem direito ao cancelamento, pelos meios judiciais, do
registro da servidão, mesmo contra a vontade do dono do prédio dominante, quando para
este houver cessado a utilidade que determinou a constituição da servidão.
III. Os sucessores do devedor podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na
proporção de seus quinhões.
Estão corretas
(A) as afirmações I e II, apenas.
(B) as afirmações I e III, apenas.
(C) as afirmações II e III, apenas.
(D) todas as afirmações.
10. Analise as assertivas abaixo.
I. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.
II. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será ela desde logo
declarada vacante.
III. Abre-se a sucessão no lugar onde situada a maior parte dos bens do de cujus.
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IV. O (a) companheiro (a) sobrevivente terá direito, na sucessão, ao usufruto da metade
dos bens do de cujus, ainda que haja filhos deste ou filhos comuns.
Pode-se afirmar que as únicas assertivas verdadeiras são as dos itens
(A) I e III.
(B) II e IV.
(C) I e II.
(D) II e III.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
11. Analise as proposições.
I. A prova testemunhal é admitida, qualquer que seja o valor do contrato, desde que haja
começo de prova escrita.
II. A complementação de prova, na hipótese de perplexidade probatória, poderá ser feita
em qualquer fase, uma vez que a iniciativa probatória do juiz não se sujeita à preclusão.
III. A parte ou o terceiro que se recusa a exibir o documento ou coisa pratica crime de
desobediência.
IV. O julgamento antecipado da lide pode ocorrer quando houver necessidade somente da
realização de prova pericial.
Está correto o contido somente nas proposições
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) III e IV.
12. Assinale a asserção incorreta.
(A) O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo
Ministério Público.
(B) A parte que aceitar, expressa ou tacitamente, a sentença ou a decisão, não poderá
recorrer.
(C) O recorrente poderá desistir do recurso, a qualquer tempo, se contar com anuência do
recorrido ou dos litisconsortes.
(D) O prazo para interposição de apelação contar-se-á da data da intimação às partes,
quando a sentença não for proferida em audiência.
13. Considere as proposições a seguir.
I. Face ao princípio da adstrição da sentença ao pedido, consagrado pelo Código de
Processo Civil, em ação de manutenção de posse o juiz está impedido de conceder, na
sentença, a reintegração, se demonstrado que, por ocasião do ajuizamento, o autor não
mais conservava a posse do bem em decorrência de esbulho praticado pelo réu.
II. Na ação de consignação em pagamento, se alegar a insuficiência do depósito, o réu
poderá desde logo levantar a quantia ou a coisa depositada, com a conseqüente liberação
parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.
III. Se, prestadas as contas pelo inventariante, pelo tutor, pelo curador ou pelo depositário,
vier ele a ser condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá ordenar
o seqüestro dos bens sob sua guarda para garantia do processo e do credor.
IV. Qualquer que seja o fundamento da ação de despejo, dar-se-á ciência do pedido aos
sublocatários, que poderão intervir no processo como litisconsortes.
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As únicas proposições verdadeiras são as dos itens
(A) I e II.
(B) II e III.
(C) II e IV.
(D) III e IV.
14. Analise as proposições abaixo.
I. Ao beneficiário da Assistência Judiciária é possível a imposição dos ônus da
sucumbência, não se lhe podendo exigir, contudo, o pronto pagamento.
II. No Juizado Especial Cível, contra a decisão proferida pelo Colégio Recursal cabe
recurso especial para o STJ, sob alegação de que foi violada lei federal.
III. O recolhimento da primeira parcela da taxa judiciária será dispensado nas ações de
reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou
seus herdeiros.
IV. Na Comarca da Capital do Estado de São Paulo, compete às Varas Cíveis dos Foros
Regionais processar e julgar as causas cíveis e comerciais até o valor do salário mínimo
vigente na Capital.
As únicas proposições verdadeiras são as dos itens
(A) I e II.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D) III e IV.
15. “F” propõe ação de indenização contra “S”, pedindo a condenação deste ao pagamento
de indenização por danos patrimoniais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Pessoalmente citado, o réu não contestou a ação. Chamado a se manifestar, o autor
requereu aditamento de seu pedido para nele incluir o de condenação do réu à reparação
de dano moral, no valor estimado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O juiz deverá
(A) deferir o aditamento e sanear o processo, designando audiência para permitir, ao autor,
a prova do dano moral alegado.
(B) indeferir o pedido, porquanto não pode haver modificação do pedido após a citação.
(C) deferir o aditamento e, considerando a revelia, julgar desde logo a demanda.
(D) deferir o pedido, determinando nova citação do réu.
16. Analise as proposições e indique a alternativa correta.
I. O juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial caso se convença
da verossimilhança da alegação e estiver caracterizado o manifesto propósito protelatório
do réu.
II. Exigindo prova inequívoca da causa de pedir e da existência de fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, a tutela antecipatória objetiva assegurar a viabilidade da
realização do direito afirmado pelo autor.
III. Em se tratando de ação que verse sobre direito indisponível, o juiz pode conceder de
ofício a antecipação dos efeitos da tutela.
IV. A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, desde que
isso ocorra por decisão fundamentada.
São verdadeiras apenas as proposições da alternativa
(A) I e III.
(B) II e III.
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(C) I e IV.
(D) II e IV.
17. Considere as seguintes proposições:
I. Na ação monitória, decorrido in albis o prazo para embargos, a revelia produz como
efeito material a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o que se
traduz na legitimidade do crédito representado pelo documento que instrui a inicial e na
conseqüente constituição, ex vi legis, de título executivo judicial em favor do credor.
II. Ajuizada, pelo devedor, ação declaratória de inexigibilidade do débito constante de título
executivo, fica o credor inibido de, até o julgamento definitivo dessa ação, promover-lhe
execução fundada nesse título.
III. Podem ser executados no Brasil os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país
estrangeiro, desde que indiquem o Brasil como lugar de cumprimento da obrigação e sejam
homologados pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. Fundada em sentença impugnada mediante recurso recebido no efeito apenas
devolutivo, a execução é provisória, correndo por conta e responsabilidade do exeqüente,
que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os prejuízos que o executado venha
a sofrer.
Está correto o contido apenas nas proposições
(A) I e IV.
(B) I e III.
(C) I e II.
(D) III e IV.
18. Analise as proposições elencadas.
I. A audiência poderá ser adiada por convenção das partes, caso em que só será
admissível duas vezes.
II. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como
custos legis, desde que não tenha havido recurso voluntário das partes ou de terceiro
interessado, ou se tais recursos não ultrapassarem o juízo de admissibilidade.
III. A testemunha que tiver residência certa poderá ser intimada pelo correio, sob registro
ou com entrega em mão própria.
IV. Quem pretender a coisa sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a
sentença, oferecer oposição contra ambos.
São verdadeiras somente as proposições
(A) I e II.
(B) III e IV.
(C) II e III.
(D) I e IV.
19. Analise as seguintes proposições.
I. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em
quádruplo o prazo para contestar e em dobro o prazo para recorrer.
II. Podem as partes, de comum acordo, prorrogar ou reduzir o prazo dilatório, mas a
convenção só terá eficácia se for requerida antes do vencimento do prazo.
III. Suspenso o processo em razão da morte de qualquer das partes, o prazo para a prática
de algum ato pelo de cujus, que estava em curso, será restituído ao sucessor desde o
termo inicial.
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IV. Ainda que todas estejam de acordo, às partes é defeso reduzir ou prorrogar os prazos
peremptórios.
As únicas proposições verdadeiras são
(A) II e III.
(B) I e II.
(C) II e IV.
(D) I e IV.
20. Assinale a alternativa incorreta.
(A) Em se tratando de relação jurídica continuativa, a superveniência de modificação no
estado de fato permite que a parte peça a revisão do que foi estatuído na sentença.
(B) Quando a lei prescreve determinada forma, sem comi-nação de nulidade, o juiz
considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
(C) Nos procedimentos de jurisdição voluntária, o juiz não é obrigado a observar critério de
legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente
ou oportuna.
(D) Na hipótese de substituição processual ativa, o réu só poderá reconvir para postular
direito que julgue ter contra o substituído processual.

DIREITO PENAL
21. Assinale a alternativa correta.
(A) Nos delitos de auto-acusação falsa e nos de falso testemunho ou falsa perícia, a
retratação antes da sentença extingue a punibilidade.
(B) Nos delitos de falso testemunho ou falsa perícia, ocorrerá extinção da punibilidade se o
agente se retratar antes da sentença.
(C) Somente no delito de auto-acusação falsa ocorrerá extinção da punibilidade, se o
agente se retratar antes da sentença.
(D) Nos delitos acima, a retratação não extingue a punibilidade.
22. “C”, funcionário encarregado pelo sistema de informática da Secretaria de Segurança
Pública, anotou no banco de dados referente à condenação de seu amigo “G”, em acidente
de trânsito, sua absolvição. Com isso, foi expedida, em favor de “G”, certidão negativa de
antecedentes, porquanto a mesma se prestava a fins meramente civis. Logo após, “G”
acabou absolvido do delito em questão, em revisão criminal, determinando o Tribunal o
cancelamento da referida anotação então adulterada por “C”. Cometeu “C” infração penal?
Em caso positivo, qual?
(A) Sim. Inserção de dados falsos em sistema de informação.
(B) Sim. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações.
(C) Sim. Falsidade ideológica.
(D) Não. A conduta é atípica, em face da decisão judicial posterior de cancelamento.
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23. “B” locou de “C” uma residência mobiliada. No fim do contrato, devidamente notificado,
“C” deixou o imóvel levando consigo os móveis que o guarneciam. Pode a ele ser atribuído
algum delito? Em caso afirmativo, qual?
(A) Sim. Furto qualificado por abuso de confiança, em face do contrato.
(B) Não. O fato é atípico, de natureza civil.
(C) Sim. Furto simples.
(D) Sim. Apropriação indébita.
24. O emitente de um cheque, para não cumprir com o pagamento nele estampado, subtrai
do credor o título e o destrói. Cometeu o emitente o crime de
(A) furto simples.
(B) apropriação indébita.
(C) supressão de documento.
(D) exercício arbitrário das próprias razões.
25. Mônica conseguiu um documento do hospital que declarava que ela teria dado à luz a
um recém-nascido gerado por Maria e, com a concordância desta, registrou-o em seu
nome. No ato estava presente seu marido. Poderá ser atribuída a Mônica a prática de
delito? Em caso afirmativo, qual?
(A) Sim. Falsidade ideológica.
(B) Sim. Parto suposto.
(C) Sim. Falso registro de nascimento.
(D) Não. A conduta é atípica, em face da anuência da genitora.
26. “J” telefonou para a gerência de determinado supermercado, dizendo que havia
colocado em várias prateleiras produtos alimentícios adulterados e exigindo quantia em
dinheiro para indicar os locais onde eles se encontravam. Como o estabelecimento já havia
sofrido essa prática, os responsáveis iniciaram negociações. Quando do pagamento da
quantia pedida, “J” foi preso e descobriu-se que ele não havia introduzido na loja os
referidos produtos. Que crime foi cometido por “J”?
(A) Falsificação ou adulteração de substância alimentícia, tentada.
(B) Extorsão consumada.
(C) Estelionato tentado.
(D) Extorsão, em conatus.
27. “K” teve apreendida sua carta de motorista pelo órgão competente. Antes, porém,
sabedor de que este fato poderia ocorrer, obteve uma cópia que se assemelhava ao
original, elaborada por um amigo através de sistema gráfico computadorizado. Detido em
uma barreira policial, apresentou o documento copiado, aceito inicialmente pelo agente
policial que, todavia, resolveu consultar a Central para cientificar-se da documentação do
carro, quando foi informado da apreensão da habilitação de “K”. Foi o motorista, então,
preso em flagrante porque cometeu o crime de
(A) uso de documento falso.
(B) falsificação de documento público.
(C) falsidade ideológica.
(D) estelionato.
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28. Segundo a Teoria Finalista da ação, o dolo genérico e a culpa são integrantes da
(A) antijuridicidade, cuja ausência gera as dirimentes.
(B) culpabilidade, juntamente com a imputabilidade e a consciência da ilicitude e a
exigibilidade de conduta diversa.
(C) tipicidade, inserida na ação, como elemento subjetivo do tipo penal.
(D) punibilidade, cuja ausência gera as causas de exclusão de pena.
29. Considere as condutas abaixo:
I. o anestesista que durante o pós-operatório e antes de estabilizar a situação do paciente
deixa-o aos cuidados de enfermeira ou auxiliar de enfermagem;
II. o médico que aplica determinado medicamento a paciente cardiopata, sem prévio teste
de sensibilidade;
III. o médico que atesta o óbito em caso de morte aparente, com erro de diagnóstico;
IV. o médico que, para fins científicos, experimenta no paciente substância química,
sabendo que pode ser letal, vindo a ocorrer o óbito.
Trata-se, respectivamente, de
(A) imprudência, negligência, negligência e imprudência.
(B) imperícia, imprudência, dolo eventual e negligência.
(C) negligência, negligência, imperícia e imprudência.
(D) negligência, imprudência, imperícia e dolo eventual.
30. “A” produz uma gazua e a vende para “B”, que estava em liberdade vigiada e tinha
ciência da natureza do objeto destinado à prática de furto. Preso com a gazua, pode “B”
responder por infração penal? Em caso positivo, qual?
(A) Sim. Prática contravencional de posse não justificada de instrumento de emprego usual
na prática de furto.
(B) Não. A conduta é atípica, por tratar-se de ato preparatório.
(C) Sim. Receptação dolosa.
(D) Sim. Receptação culposa.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
31. O protesto por novo júri é admitido nas hipóteses de
(A) condenação a pena superior a vinte anos, em crime único ou em concurso material.
(B) condenação a pena igual ou superior a vinte anos, em crime único ou em concurso
formal.
(C) condenação a pena superior a vinte anos, em crime único ou em concurso material ou
formal.
(D) condenação a pena igual ou superior a vinte anos, em crime único ou continuado e em
concurso material ou formal.
32. Em relação à formação do Conselho de Sentença, é correto afirmar que
(A) se na sessão seguinte, o jurado substituído comparecer, justificando a ausência
anterior, será admitido a funcionar durante o restante da sessão periódica.
(B) poderão atuar como jurados os brasileiros natos, os naturalizados e os estrangeiros,
residentes em caráter permanente no país, desde que maiores de vinte e um anos e de
notória idoneidade.
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(C) não haverá necessidade de jurados suplentes quando o juiz verificar haver o número
legal de quinze para a instalação da sessão.
(D) o serviço do júri será obrigatório, compreendendo os cidadãos maiores de vinte e um
anos, isentos os maiores de sessenta, que poderão solicitar sua dispensa, se convocados.
33. Com relação ao inquérito policial, é correto afirmar que
(A) o inquérito policial é procedimento obrigatoriamente escrito, destinado a fornecer
elementos ao titular da ação penal.
(B) os vícios do inquérito policial afetam a ação penal.
(C) o inquérito policial obedece aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
(D) a instauração do inquérito pelo Delegado de Polícia é obrigatória nas hipóteses de
requisição da autoridade judiciária e do Ministério Público e facultativa, de ofício, quando
toma conhecimento da prática de infração penal.
34. É correto afirmar, com relação ao interrogatório do réu, que
(A) é vedado ao advogado efetuar reperguntas durante o interrogatório, por se tratar de
meio de defesa e não de prova.
(B) é válido o interrogatório realizado antecipadamente, sem a ciência do advogado do réu,
porque sua presença é facultativa.
(C) o interrogatório por precatória do réu preso não é nulo porque não vigora no processo
penal o princípio da identidade física do juiz.
(D) o acusado, acompanhado de advogado, deve responder obrigatoriamente, no
interrogatório, as reperguntas da defesa.
35. No processo criminal promovido contra Ricardo, o Ministério Público juntou depoimento
prestado por uma testemunha em inquérito que investigava a eventual participação de
Carlos na mesma ocorrência criminosa, requerendo recebimento como prova emprestada.
Com relação à juntada, é correto afirmar que
(A) é válida como prova emprestada, porque o Promotor de Justiça pode juntar qualquer
documento que se preste para a certeza do crime.
(B) não é válida como prova emprestada, porque não foi produzida em processo, sob o
crivo do contraditório.
(C) é válida como prova emprestada, porque colhida em inquérito, obedecidos os princípios
constitucionais e com o fim de apurar os mesmos fatos.
(D) é válida como prova emprestada, porque produzida para apuração de cometimento de
delito por terceira pessoa, não constante da denúncia.
36. Com relação aos processos de crimes de responsabilidade dos funcionários públicos,
pode-se afirmar que
(A) há obrigatoriedade de resposta preliminar, inclusive quando o funcionário já deixou o
cargo.
(B) não é obrigatória a resposta preliminar quando o funcionário é aposentado.
(C) a resposta preliminar deve ser apresentada no máximo em três dias após o
interrogatório.
(D) a resposta preliminar não suspende o prazo para recebimento da denúncia.
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37. O Ministério Público pode apelar de sentença absolutória proferida em processo por
crime de ação penal privada?
(A) Sim, quando nas razões finais pediu a condenação.
(B) Sim, porque como fiscal atua para a aplicação exata da lei.
(C) Sim, como forma supletiva da vontade do querelante.
(D) Não, porque lhe falta titularidade do jus accusationes.
38. “J”, condenado por crime de latrocínio na Comarca de Niterói, Estado do Rio de
Janeiro, e por furto qualificado, na Comarca de Santarém, Estado do Pará, após cumprir
2/3 da pena na Comarca de Santarém, foi transferido desta para o Estado de São Paulo,
onde atualmente cumpre pena na Comarca da Capital. Qual o Juiz competente para
processar seu pedido de livramento condicional?
(A) A competência é da Vara das Execuções Criminais de Niterói, local onde “J” cometeu o
crime mais grave.
(B) A competência para apreciar o pedido é concorrente entre as Varas das Execuções
Criminais de Niterói e Santarém, onde foram cometidos os delitos.
(C) É competente o Juiz das Execuções Criminais de São Paulo, local onde “J” cumpre
atualmente a pena.
(D) A competência é da Vara das Execuções Criminais de Santarém, onde “J” iniciou o
cumprimento da pena.
39. Sobre a expedição de carta precatória para oitiva de testemunha fora da comarca, é
lícito afirmar que
(A) é obrigatória a intimação das partes quanto à sua expedição.
(B) sua expedição suspende obrigatoriamente a instrução criminal.
(C) a inquirição da testemunha dispensa qualquer formalidade pelo juízo deprecante.
(D) é obrigatória, para sua inquirição, a presença de advogado constituído pelo réu.
40. Assinale a alternativa que contém uma afirmativa correta relativamente ao habeas
corpus.
(A) É competente o juiz para apreciar habeas corpus contra coação proveniente de
autoridade jurisdicional de igual jurisdição.
(B) É possível ao magistrado apreciar habeas corpus contra sua própria decisão.
(C) Cabe habeas corpus substitutivo de recurso em habeas corpus.
(D) Antes de decidir o pedido de habeas corpus impetrado pelo co-réu, é obrigatório ouvir o
outro réu, não impetrante.
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DIREITO CONSTITUCIONAL
41. Alienígena obteve naturalização. Depois, envolveu-se em tráfico de entorpecentes
internacional, sendo condenado. O Poder Executivo pretende retirá-lo do território pátrio. A
providência que deve adotar é
(A) expulsá-lo durante o cumprimento da pena.
(B) retirar-lhe a nacionalidade e extraditá-lo sem o cumprimento da pena privativa de
liberdade.
(C) revogar-lhe a cidadania e deportá-lo imediatamente.
(D) expulsá-lo após a cassação da naturalização e do cumprimento da pena.
42. Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado ao Poder Legislativo fixa as metas
de despesas e receitas a serem administradas pelo Poder Executivo. Aproxima-se o
encerramento do semestre sem tempo para qualquer outra votação. A providência adotada
pela Constituição para solucionar o impasse está expressa na alternativa:
(A) O projeto ficará prejudicado.
(B) A sessão legislativa ficará interrompida até sua aprovação.
(C) A votação poderá ser adiada para o período posterior ao recesso.
(D) Será adotada a lei de diretrizes do ano anterior.
43. Brasileiro residente no estrangeiro adota outra nacionalidade, tendo como objetivo
assegurar-lhe permanência naquele país. Ao retornar ao território pátrio, quanto à
nacionalidade de origem como será tratado?
(A) Será tratado como estrangeiro até que se restabeleça sua cidadania.
(B) Terá a nacionalidade brasileira automaticamente cancelada.
(C) Sofrerá a suspensão de seus direitos políticos.
(D) Manterá dupla nacionalidade, mesmo tendo adquirido outra por conveniência de
permanecer residindo no exterior.
44. Ato normativo municipal apresenta-se contrário a preceito da Constituição Federal. O
Chefe do Poder Executivo, pretendendo adotar medida para se exonerar do cumprimento
da obrigação cobrada judicialmente, deverá
(A) opor argüição de inconstitucionalidade difusa do ato perante Juízo de primeiro grau.
(B) requerer ação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado.
(C) ingressar com ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal.
(D) revogá-lo administrativamente.
45. Ocupante de cargo público grava magneticamente ligação telefônica contendo ameaça
de seqüestro de familiar seu, caso impeça determinada empresa de participar de
concorrência que envolve interesse econômico. Assinale a alternativa aplicável.
(A) Poderia ser praticada com autorização do Ministério Público.
(B) A atitude dependia de autorização judicial.
(C) Inexistiu ilicitude no seu procedimento.
(D) Todas as alternativas estão incorretas.
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46. Morador de comunidade constata que terceira pessoa está praticando ato danoso ao
interesse público, sem que a Administração Pública contra ela tenha adotado providências.
Para interromper tal prática e responsabilizar o autor do dano, a Constituição assegura-lhe
(A) o mandado de segurança reclamando adoção de providências.
(B) o direito de petição.
(C) o mandado de injunção perante a autoridade competente, questionando as razões da
omissão.
(D) o habeas-data.
47. Ato administrativo realizado de conformidade com legislação anterior ficou pendente de
cumprimento. Superveniente Constituição estabelece-lhe novos parâmetros, surgindo,
então, divergência relativamente à sua eficácia. Submetido o litígio ao crivo do Poder
Judiciário, a solução a ser aplicada é a seguinte:
(A) o ato será declarado inconstitucional, já que seu cumprimento dar-se-á sob a vigência
de nova Constituição.
(B) o ato será considerado nulo porque inexiste direito contrário à norma constitucional
vigente.
(C) o ato será considerado perfeito e acabado com base na Constituição vigente à época
do seu aperfeiçoamento.
(D) o ato será considerado inexistente.
48. Entidade estatal decreta a indisponibilidade do patrimônio do particular a pretexto de
garantia da ordem pública. O princípio constitucional violado foi o
(A) da legalidade.
(B) do devido processo legal.
(C) da moralidade.
(D) da ampla defesa.
49. Veio ao conhecimento público notícia de ato lesivo à Fazenda de determinado
Município, o que enseja ação popular. Os cidadãos ali residentes permaneceram inertes.
No caso, a legitimação para exercê-la é
(A) de qualquer morador, ainda que não seja eleitor.
(B) de associação de classe regularmente instituída e sediada no local.
(C) da entidade pública integrante da Administração direta.
(D) de eleitor residente em município diverso.
50. O Chefe do Poder Executivo Municipal, diante de situação de urgência e relevância,
visando discipliná-la imediatamente, poderá editar
(A) medida provisória prevista na Lei Orgânica do Município.
(B) decreto-lei com base na Constituição Estadual.
(C) medida provisória amparada nos termos da Constituição Federal.
(D) nenhuma das alternativas acima.
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DIREITO ADMINISTRATIVO
51. O agente de prestadora de serviço público fora de suas atividades causa dano a
terceiro, que reclama ressarcimento. Ao decidir o litígio contra ele movido, aplica-se
(A) a teoria da culpa, prevista no Código Civil.
(B) a teoria do risco administrativo.
(C) a teoria da responsabilidade contratual.
(D) a teoria da responsabilidade objetiva.
52. Servidor titular de cargo público passou a exercer outro melhor remunerado durante
anos e naquele período recebeu gratificação de serviço. Voltando a exercer o cargo
primitivo, teve redução de vencimentos. O que poderá postular?
(A) Poderá requerer a incorporação da gratificação ou de décimos correspondentes aos
anos trabalhados, independentemente de lei.
(B) Tem direito a pleitear a efetivação no novo cargo, por tê-lo exercido por prazo superior
a cinco anos.
(C) Deve demandar reclassificação no novo cargo com direito ao recebimento das
vantagens correspondentes.
(D) Nada, porque inexistiu violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
53. Ato desapropriatório é realizado com base no interesse público. Após a publicação do
decreto, surgem indícios de favorecimento, ocorrendo, assim, plausibilidade de ato danoso
ao erário. Para desconstituir o ato, o vício a ser alegado é o
(A) da ilegalidade por insubsistência do interesse público.
(B) do desvio de finalidade.
(C) do excesso de poder por contrariar o princípio da moralidade.
(D) da violação ao princípio da eficiência.
54. O Poder Público retarda a concessão de aposentadoria a servidor público, cujo pedido
preenche os requisitos legais, deferindo-o após o decurso do prazo previsto na lei, sem ter
feito qualquer exigência. Constatada a omissão, aquele poderá pleitear
(A) ressarcimento relativo a lucros cessantes, pois tinha a expectativa de novo ganho.
(B) reparação de dano moral a ser estimado pelo interessado.
(C) indenização salarial baseada no inadimplemento obrigacional.
(D) nada, pois inexiste prejuízo a ser reparado no período, já que, enquanto aguardava a
decisão, o servidor recebeu seus vencimentos.
55. O Estado descobre sítio arqueológico com achados de valor histórico em poder de
particular, sujeito à exploração econômica. Pretende preveni-lo de possível dano ou
modificação, sem ônus. A alternativa a ser adotada é
(A) decretar sua afetação no interesse público, vedando-lhe a alienação.
(B) impor-lhe servidão administrativa sem anuência do dono.
(C) efetuar o tombamento, deixando-o em poder do proprietário, com as restrições legais.
(D) estabelecer limitação administrativa de natureza permanente.
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56. A Administração faz publicar edital para construção de obra pública e, após o término
do processo licitatório, constata que o dinheiro disponível deverá ser gasto em outras
prioridades de maior urgência. Para exonerar-se da celebração do contrato, a providência a
ser adotada é
(A) suspender a assinatura do contrato até o surgimento de momento oportuno.
(B) anular o certame licitatório, alegando ilegalidade em sua instauração.
(C) contratar, obrigatoriamente, a empresa vencedora, inserindo no contrato cláusula
modificativa do prazo de pagamento.
(D) revogar a licitação, assegurando ao ganhador direito de defesa e indenização pelas
despesas suportadas.
57. Dependendo a lei de regulamentação para sua entrada em vigor, a quem compete
adimplir aquela condição?
(A) A regulamentação é da competência do Poder Executivo.
(B) É privativa do Poder Legislativo que aprovou a lei.
(C) É da competência do Poder Judiciário em julgamento de Mandado de Injunção.
(D) A regulamentação dar-se-á pelo decurso do prazo assinalado na lei.
58. Servidor de empresa de economia mista admitido mediante concurso público comete
desfalque patrimonial, cuja materialidade e autoria estão apuradas. Para interromper o
contrato de trabalho, a solução a ser adotada pela empregadora é
(A) mantê-lo no emprego, pois o empregado goza das garantias da estabilidade e da
efetividade.
(B) instaurar, obrigatoriamente, processo administrativo, visando a apurar a falta cometida,
assegurando ao empregado direito de defesa e demitindo-o a posteriori.
(C) aguardar o resultado do processo crime, para então tomar providências.
(D) dispensá-lo com base na justa causa, independentemente de processo administrativo.
59. O ato administrativo produz efeitos de imediato e independentemente da anuência dos
demais Poderes. O que lhe garante aplicabilidade é o princípio
(A) da presunção de legalidade.
(B) da auto-executoriedade.
(C) da indisponibilidade do interesse público.
(D) da supremacia do interesse público.
60. Empresa concessionária de transporte coletivo municipal tem sua prestação de
serviços comprometida, ocasionando prejuízo ao atendimento da população. O ente
público concedente é obrigado a adotar uma solução emergencial, que é
(A) suspender o contrato de concessão com base no descumprimento de seu objeto.
(B) decretar a intervenção na concessionária, assumindo a administração dos
equipamentos utilizados na prestação de serviços, sob pálio de autorização judicial.
(C) proceder à encampação mediante lei, invocando interesse público.
(D) rescindir a concessão, revertendo em seu favor os serviços concedidos.

15

DIREITO TRIBUTÁRIO
61. A respeito da obrigação tributária, assinale a alternativa correta.
(A) A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em
principal relativamente à penalidade aplicada.
(B) A obrigação acessória depende da prévia existência da obrigação principal.
(C) A obrigação principal tem por fato gerador qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato.
(D) A obrigação principal decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
62. A alíquota máxima de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é definida por
(A) lei ordinária municipal.
(B) emenda constitucional.
(C) lei complementar federal.
(D) lei complementar municipal.
63. Extingue-se o crédito tributário por
(A) parcelamento, moratória, prescrição ou decadência.
(B) moratória, prescrição ou decadência.
(C) parcelamento, prescrição ou decadência.
(D) transação, prescrição ou decadência.
64. Assinale a afirmativa correta.
(A) O lançamento, após regularmente notificado ao sujeito passivo, não pode ser alterado
em virtude de iniciativa de ofício da autoridade administrativa.
(B) O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei
vigente, mesmo que posterior
(C) -mente modificada ou revogada.
(C) A revisão do lançamento, pela autoridade administrativa, só pode ser iniciada após
extinto o direito da Fazenda Pública.
(D) A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, na forma da legislação
tributária, é admissível independentemente de comprovação do erro em que se funde,
desde que antes de notificado o lançamento.
65. Sobre a delegação constitucional das competências tributárias, é correto afirmar que
(A) uma vez instituído o tributo, cabe ao chefe do Poder Executivo do ente político
tributante majorar ou minorar a carga tributária.
(B) os tributos previstos para cada ente público devem, obrigatoriamente, ser instituídos,
sob pena de responsabilidade fiscal.
(C) cabe à lei ordinária instituir e determinar hipótese de incidência tributária dos impostos
de competência residual da União.
(D) poderá a União instituir impostos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, em caso de guerra externa ou de sua iminência.
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66. O crédito tributário
(A) é definitivamente constituído e regularmente inscrito na dívida ativa quando,
transcorrido o prazo sem o pagamento do tributo, houver expirado o prazo previsto na
notificação ou no auto de infração, devidamente recebido.
(B) prescreve, se não for ajuizada a cobrança no prazo de 5 anos, contados a partir do fato
gerador.
(C) uma vez definitivamente constituído, não pode ser excluído pela anistia ou pela
isenção.
(D) corresponde ao valor devido em cada operação, acrescido do cobrado na operação
imediatamente anterior.
67. Excluem o crédito tributário:
(A) apenas a anistia.
(B) apenas a isenção.
(C) a isenção e a anistia.
(D) a anistia, ainda que pela prática de atos qualificados em lei como crimes ou
contravenções.
68. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações
tributárias:
(A) os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas, quando resultantes de
quaisquer atos praticados, ainda que não resultantes de excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto.
(B) os mandatários, prepostos e empregados, quando resultantes de atos praticados, com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
(C) os sócios de pessoa jurídica, em qualquer circunstância.
(D) apenas os sócios de pessoa jurídica que, cumulativamente, exerçam o cargo de
administrador.
69. A constituição do crédito tributário pelo lançamento
(A) é da competência privativa de autoridade administrativa, apurado por meio de
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
(B) é da competência delegada pela autoridade administrativa, apurado por meio de
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
(C) é da competência delegada para a autoridade administrativa, apurado por meio de
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
(D) é da competência delegada pela autoridade administrativa para o agente fiscal, que irá
apurá-lo por meio de procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido e identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.

17

70. A lei tributária aplica-se a ato ou fato pretérito
(A) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
ainda que tenha sido fraudulento e tenha faltado o pagamento do tributo.
(B) tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando o define como infração.
(C) quando for expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração
dos dispositivos interpretados.
(D) quando lhe comine penalidade mais severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática.

DIREITO COMERCIAL
71. Considere as seguintes afirmações a respeito da sociedade limitada, segundo as
disposições do Código Civil em vigor (Lei n.o 10.406, de 11 de janeiro de 2002).
I. Qualquer sócio poderá se retirar de uma sociedade por prazo indeterminado mediante
notificação aos demais sócios com 60 (sessenta) dias de antecedência.
II. A administração da sociedade compete exclusivamente a quem dela for sócio.
III. A nomeação do administrador deverá, obrigatoriamente, constar do instrumento de
contrato social.
IV. A maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, poderá excluir
um ou mais sócios que estejam pondo em risco a continuidade da sociedade, em virtude
de atos de inegável gravidade, mediante alteração do contrato social, ainda que não haja
previsão para tanto.
Está integralmente correto o contido em
(A) I, somente.
(B) I e II, somente.
(C) I, III e IV, somente.
(D) I, II, III e IV.
72. Considere as seguintes afirmações a respeito das sociedades por ações, segundo as
disposições da Lei n.o 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
I. O administrador de uma sociedade por ações não responderá solidariamente por atos
ilícitos de outros administradores se fizer consignar sua divergência em ata de reunião do
órgão de administração.
II. A ação de responsabilidade civil contra o administrador compete exclusivamente à
companhia.
III. A renúncia do administrador torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o
momento em que a comunicar por escrito, podendo o renunciante, para ter igual eficácia
em relação a terceiros de boa-fé, promover o arquivamento da comunicação no registro de
comércio e a respectiva publicação, se a companhia se omitir de tais providências.
IV. O conselho de administração não é obrigatório nas companhias de capital autorizado.
Pode-se dizer, quanto às afirmações, que
(A) nenhuma delas está integralmente correta.
(B) somente I e III estão integralmente corretas.
(C) somente III está integralmente correta.
(D) somente I, II e IV estão integralmente corretas.
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73. A exclusividade da representação comercial
(A) não é permitida.
(B) decorre da ausência de outro representante na mesma região de atuação.
(C) dá-se em qualquer circunstância.
(D) não se presume na ausência de ajuste expresso.
74. A desconsideração da pessoa jurídica, para estender, aos bens particulares dos
administradores ou seus sócios, os efeitos de certas e determinadas obrigações, exige que
seja constatado
(A) o encerramento da liquidação da pessoa jurídica.
(B) o estado de insolvência da pessoa jurídica, caracterizado pela absoluta ausência de
bens.
(C) o uso abusivo da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
(D) o decreto da falência da pessoa jurídica.
75. A cláusula del credere no contrato de representação comercial
(A) é vedada.
(B) é presumida.
(C) é permitida.
(D) aplica-se quando o representante comete infração.
76. Considere as seguintes afirmações a respeito da proteção do consumidor, regida pela
Lei n.o 8.078, de 11 de setembro de 1990.
I. A responsabilidade do comerciante, em face do consumidor, ocorre quando o fabricante
não puder ser identificado.
II. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do
produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir da entrega do produto ou
da efetiva conclusão do serviço.
III. A responsabilidade das sociedades integrantes dos grupos societários é subsidiária, e
não solidária, em relação às obrigações decorrentes da Lei n.o 8.078/90.
IV. A cláusula resolutiva é permitida em contratos de adesão, desde que alternativa,
cabendo ao Juiz fixar a solução mais favorável ao consumidor.
Está integralmente correto somente o contido em
(A) III.
(B) I e III.
(C) I, II e III.
(D) I, III e IV.
77. Os efeitos do arquivamento de um contrato social ou sua alteração
(A) operam-se apenas após a publicação do extrato do documento arquivado.
(B) verificam-se apenas no momento do arquivamento, desde que apresentado o
instrumento à Junta Comercial dentro de 30 dias, contados de sua assinatura.
(C) operam-se apenas entre as partes se apresentado à Junta Comercial após 30 dias,
contados de sua assinatura.
(D) retroagem ao momento da assinatura se apresentado à Junta Comercial dentro de 30
dias, contados de sua assinatura.
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78. Qual dos elementos ou qualidades de uma empresa ajusta-se à idéia de “projeção
patrimonial da empresa”?
(A) Estabelecimento.
(B) Fundo de comércio.
(C) Ativo imobilizado.
(D) Clientela.
79. Assinale a afirmativa incorreta.
(A) Para efeitos legais, os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis.
(B) A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se dá, entre outras
circunstâncias, pela repressão à concorrência desleal.
(C) A invenção é considerada patenteável quando atende aos requisitos da novidade,
atividade inventiva, aplicação industrial e utilidade inédita.
(D) A ação de nulidade de patente será sempre ajuizada no foro da Justiça Federal, ainda
que o INPI não figure como autor.
80. Depende de protesto prévio e necessário para o processo de execução por título extrajudicial:
(A) a nota-promissória.
(B) o contrato de câmbio.
(C) o cheque.
(D) a duplicata.

CONHECIMENTOS GERAIS E LÍNGUA PORTUGUESA
81. Assinale a alternativa correta no que concerne a fato com repercussão internacional.
(A) O primeiro ministro Ariel Sharon deverá obrigatoriamente demolir o muro, na
Cisjordânia, conforme imposição da Assembléia Geral da ONU, endossando parecer da
Corte Internacional de Justiça sobre a ilegalidade dessa construção.
(B) O primeiro ministro Ariel Sharon reafirmou que a União Européia não se qualifica para
assumir papel diplomático no processo de paz na região, portanto não demoliria o muro
que constrói na Cisjordânia, o que foi recomendado pela Assembléia Geral da ONU.
(C) O muro que está sendo construído, na Cisjordânia, em razão da necessidade de
segurança em face de atentados terroristas, não foi considerado ilegal pela ONU, por se
tratar de decisão soberana de Israel.
(D) O primeiro ministro de Israel deverá acatar, obrigatoriamente, a recomendação da
Assembléia Geral da ONU, uma vez que a construção do muro, na Cisjordânia, foi
considerada ilegal pela Corte Nacional de Justiça.
82. Assinale a alternativa correta.
(A) Não foi permitida, nas Olimpíadas de Atenas, a representação da Palestina, por uma
mulher nascida na Grécia, que já havia sido campeã em arremesso de dardo.
(B) Três homens representarão a Palestina nas Olimpíadas de Atenas, uma vez que é
proibida a participação de atletas do sexo feminino.
(C) Três homens e uma mulher, todos palestinos, representarão a Palestina nas
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Olimpíadas de Atenas.
(D) Como símbolo da paz entre os homens, pela primeira vez, uma atleta representará a
Palestina nas Olimpíadas de Atenas, embora nascida na Grécia.
83. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, aos autores das obras abaixo
discriminadas.
O Contrato Social – O Direito como Experiência – Instituições de Direito Processual Civil –
Teoria do Ordenamento Jurídico
(A) Jean Jacques Rousseau – Miguel Reale – Giuseppe Chiovenda – Norberto Bobbio.
(B) Miguel Reale – Jean Jacques Rousseau – Norberto Bobbio – Giuseppe Chiovenda.
(C) Jean Jacques Rousseau – Giuseppe Chiovenda – Miguel Reale – Norberto Bobbio.
(D) Norberto Bobbio – Jean Jacques Rousseau – Giuseppe Chiovenda – Miguel Reale.
84. Assinale a alternativa correta.
(A) A Revolução Constitucionalista de 1934, por representar forte significado democrático,
culminou na elaboração, por Getúlio Vargas, da Constituição de 1946.
(B) O movimento constitucionalista de 1932, que é comemorado em 9 de julho, representou
um acentuado sentimento democrático, culminando na Constituição de 1937.
(C) O movimento revolucionário constitucionalista de 1932, que se comemora em 9 de
julho, representou um forte sentimento democrático, culminando na elaboração da
Constituição de 1934.
(D) A Revolução Constitucionalista de 1932, iniciada em São Paulo, representou forte
sentimento nacionalista, culminando na elaboração, por Getúlio Vargas, da Constituição de
1937.
85. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, os espaços,
observando as formas verbais e o emprego dos pronomes e advérbios relativos.
Quando ______ na discussão perante o juiz, o estagiário prejudicou o escritório,
______sérias conseqüências para defesa dos interesses do cliente, razão ______ foi
demitido. Isto não ocorreria, se ______ sua posição.
(A) interviu – advindo – por que – revesse
(B) interveio – advindo – por que – revisse
(C) interveio – advido – porque – revesse
(D) interviu – advindo – por que – revisse
86. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, os espaços,
observando a correta regência dos verbos.
Para favorecer ______ cliente, o escrevente tentou obstar ______ andamento do processo,
______ o juiz se reportou ontem. Esta atitude implicou ______ instauração de
procedimento administrativo.
(A) ao – ao – a que – a
(B) o – o – que – na
(C) ao – ao – o qual – na
(D) o – ao – que – a
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87. Assinale a alternativa correta, em relação à grafia das palavras.
(A) sub-rogação, apreenção, supressão, rescindibilidade, perquirição, precindível.
(B) subrogação, apreensão, supressão, rescindibilidade, perquirissão, precindível.
(C) sub-rogação, apreensão, supressão, recindibilidade, perquirição, prescindível.
(D) sub-rogação, apreensão, supressão, rescindibilidade, perquirição, prescindível.
88. Assinale a alternativa que completa os espaços com os homônimos e parônimos
adequados ao contexto jurídico em que se inserem.
Na impossibilidade de ______ o contrato que lhe foi prejudicial, a parte conseguiu o
______.
(A) elidir – distrato
(B) ilidir – destrato
(C) ilidir – distrato
(D) elidir – destrato
89. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação.
(A) É certo que um acordo, embora, às vezes, possa haver condições não almejadas pelas
partes, torna-se mais vantajoso, após anos de litigância, do que a expectativa de uma
decisão desfavorável.
(B) É certo, que um acordo, embora às vezes possa haver condições, não almejadas, pelas
partes, torna-se mais vantajoso após anos de litigância, do que a expectativa de uma
decisão, desfavorável.
(C) É certo, que um acordo, embora, às vezes, possa haver, condições não almejadas
pelas partes, torna-se, mais vantajoso, após anos de litigância, do que a expectativa de
uma decisão desfavorável.
(D) É certo que um acordo, embora, às vezes, possa haver, condições não almejadas,
pelas partes, torna-se mais vantajoso após anos de litigância do que a expectativa de uma
decisão desfavorável.
90. Assinale a alternativa correta, no que concerne à concordância verbal.
(A) É possível que hajam dúvidas referentes ao comportamento dos estagiários nas
audiências, mas trata-se de problemas que poderão ser resolvidos por meio de palestras.
(B) É possível que haja dúvidas referentes ao comportamento dos estagiários nas
audiências, mas trata-se de problemas que poderão ser resolvidos por meio de palestras.
(C) É possível que possa haver problemas referentes ao comportamento dos estagiários
nas audiências, mas tratam-se de problemas que poderão ser solucionados por meio de
palestras.
(D) É possível que possam haver problemas referentes ao comportamento dos estagiários
nas audiências, mas trata-se de problemas que poderão ser solucionados por meio de
palestras.
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GABARITO
01 - D 02 - A 03 - D 04 - B 05 - A 06 - B 07 - C 08 - D

09 - A

10 - C

11 - A 12 - C 13 - B 14 - B 15 - D 16 - C 17 - A 18 - B

19 - C

20 - D

21 - B 22 - A 23 - D 24 - C 25 - B 26 - B 27 - A 28 - C

29 - D

30 - A

31 - B 32 - D 33 - A 34 - C 35 - B 36 - A 37 - D 38 - C

39 - A

40 - C

41 - D 42 - B 43 - D 44 - A 45 - C 46 - B 47 - C 48 - B

49 - D

50 - A

51 - A 52 - D 53 - B 54 - C 55 - C 56 - D 57 - A 58 - D

59 - B

60 - C

61 - A 62 - C 63 - D 64 - B 65 - D 66 - A 67 - C 68 - B

69 - A

70 - C

71 - A 72 - B 73 - D 74 - C 75 - A 76 - B 77 - D 78 - A

79 - C

80 - B

81 - B 82 - A 83 - A 84 - C 85 - B 86 - A 87 - D 88 - C

89 - A

90 - B

23

Prova Escrita (2º Fase)
DIREITO CIVIL – DISSERTAÇÃO
“Equilíbrio nos contratos: mecanismos para sua realização na Lei 10.406, de 10 de janeiro
de 2002.”.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – QUESTÃO
Em que hipóteses ocorre a preclusão lógica e qual sua conseqüência?

DIREITO PENAL – DISSERTAÇÃO
“Dolo eventual e culpa consciente”

DIREITO PROCESSUAL PENAL – QUESTÃO
A Promotoria de Justiça apresentou denúncia por delito de competência estadual, cuja
pena in abstrato é de 1 (um) a 2 (dois) anos de detenção, ofertando sursis processual.
Rejeitando a proposta, a defesa requereu a transação penal, na forma das Leis Federais
10.259, de 12.07.2001 (art. 2º, parágrafo único) e 9.099, de 26.09.1995 (art. 61), pedido
rejeitado pela acusação, que entendeu inaplicável a Lei nº 10.259/2001, tendo em vista o
que dispõe seu art. 20. Prolate a decisão que daria como juiz do processo.

DIREITO CONSTITUCIONAL – QUESTÃO
Analise a Lei nº 9.307, de 23.09.1996 (Lei da Arbitragem) sob o prisma da
constitucionalidade, tendo em vista a garantia de acesso ao Judiciário prevista no artigo 5º
da Constituição Federal.

DIREITO ADMINISTRATIVO – QUESTÃO
Distinga empresa pública da sociedade de economia mista segundo os seguintes aspectos:
constituição, natureza jurídica, controle administrativo e limite da responsabilidade.
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DIREITO COMERCIAL – QUESTÃO
O contrato de leasing conserva sua natureza jurídica quando prevê a antecipação do
pagamento do valor residual garantido?

DIREITO TRIBUTÁRIO - QUESTÃO
Qual o meio de se oferecer, antes de garantido o Juízo, defesa exoneratória da
responsabilidade do sócio de pessoa jurídica, em execução fiscal? Qual o fundamento
dessa defesa? Em que hipótese deverá o juiz rejeitá-la?
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