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Simulado Exclusivo para Assinantes 
2º Simulado p/ Tribunais (AJAJ) 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no Ciclo Básico para Tribunais, específico aos cargos de 
Analista Judiciário área Judiciária; 

2 – A prova contém 80 questões que abordam conhecimentos que são normalmente cobrados em 
concursos da área de tribunais; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora FCC, com alternativas A, B, C, D e E; 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do 
Estratégia Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO na área do 
aluno APENAS para os alunos assinantes. Eles resolverão todos os itens das questões. Aproveite para 
assisti-la AO VIVO e corrigir os erros. 

8 – A Correção do Simulado é EXCLUSIVA aos alunos assinantes que adquiriram uma das nossas 
Assinaturas Ilimitadas* e será transmitida na área do aluno. 

9 – Apenas os assinantes terão acesso ao Gabarito do Simulado e ao Ranking Classificatório que serão 
divulgados na área do aluno após a correção da prova. 
 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK – https://estr.news/Simulado-Tribunais-02  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO I 

 
5 ideias (bem) falsas sobre vocação 

profissional 

 

Para grande parte dos jovens, os primeiros passos na 

trajetória de carreira podem ser hesitantes. “Será que entrei na 5 
trilha certa”, perguntam-se muitos universitários ainda incertos 

sobre o caminho a percorrer. 

Porém, muito deste dilema tão comum e presente no 

começo da carreira é causado por algumas ideias erradas que 

as pessoas têm em relação à sua vocação de carreira. 10 
EXAME.com consultou Maurício Sampaio, especialista em 

orientação profissional para saber quais os principais mitos que 

rondam este tema e que só adiam ou atrapalham a tomada de 

decisões: 

 15 
Mito 1: Vocação é um chamado e é preciso esperar por 

ele 

 

Derivada do verbo “vocare” (chamar) do latim, a 

palavra vocação significa, etimologicamente, um chamado. O 20 
problema é que muitas pessoas levam esta origem ao pé-da-

letra na hora de escolher uma profissão, segundo Maurício 

Sampaio. “Ficam esperando a chegada desse chamado. 

Contudo, vocação não é um chamado, é algo que se desenvolve, 

que se trabalha, até descobrir”, diz o especialista. Ou seja, não 25 
é que um belo dia, sem aviso, você vai escutar uma voz o 

chamando para determinada profissão. Não há evento mágico 

neste processo, diz o especialista, só é possível descobrir a 

vocação investindo em autoconhecimento. “É preciso prestar 

atenção em talentos, habilidades, valores pessoais, missão e 30 
propósito de vida. Parece piegas falar dessas coisas. Mas é 

incrível como as pessoas não se conhecem e não pensam nisso”, 

diz Sampaio. 

 

Mito 2: Vocação se descobre “na marra” 35 
 

Muitas pessoas partem logo para a prática, querem 

descobrir sua vocação “na marra” e, para isso, navegam por 

cursos e empresas ao sabor do vento. Resultado: mudam de 

cursos universitários, de estágios, e futuramente de emprego, 40 
como quem troca de roupa. E o pior: nunca estão satisfeitas. 

“Muita gente aposta nesta tática do tentar e errar. Vai fazendo 

qualquer coisa, achando que uma hora vai achar a verdadeira 

vocação. Para eles, o que importa é não ficar parado”, diz 

Sampaio. 45 
Só que esta estratégia é cara. “Custa tempo e dinheiro. 

Imagina pagar nove meses de uma mensalidade de 2,5 mil reais 

em uma faculdade, mudar de curso, fazer mais uns meses, e 

mudar de novo”, diz Sampaio. 

 50 

Mais uma vez: escolhas acertadas são aquelas que 

levam em conta talentos, habilidades, valores, propósito e 

missão de vida. Pensar nisso é o primeiro passo. Não pule esta 

etapa. 

 55 
Mito 3 Só há uma profissão certa para cada um 

 

Há mais de uma opção de carreira ou profissão certa, 

garante Sampaio. “Pesquisas mostram que um jovem hoje da 

Geração Y vai percorrer 14 ocupações diferentes até o fim da 60 
carreira”, diz Sampaio. De acordo com ele, o que deve ser 

avaliado na hora decidir o rumo profissional são as atmosferas 

de trabalho mais adequadas a cada um. Existe quem prefira 

lidar com uma atmosfera mais lógica, de profissões na área de 

matemática, estatística, economia. Há quem, por outro lado, 65 
prefira uma atmosfera de trabalho ligada à comunicação, aí são 

carreiras na publicidade, jornalismo, marketing, recursos 

humanos. “A vocação de uma pessoa é para uma atmosfera de 

trabalho, não para apenas uma profissão”, afirma Sampaio. 

 70 
Mito 4 É melhor continuar só estudando até a vocação 

aparecer 

 

“Vejo muita gente que não sabe o que vai fazer e que, 

por isso, vai emendando um curso em outro, fazendo três, até 75 
quatro pós-graduações, sem nunca ter trabalhado”, diz 

Sampaio. Segundo ele, são frequentes os casos de jovens que 

adiam a hora de pensar sobre sua vocação profissional e, para 

isso, usam o estudo como principal justificativa. Os cursos 

ajudam nas decisões sobre rumos de carreira, mas experiências 80 
profissionais não devem ser preteridas. Lembre-se: a fase de 

estágio também traz importantes subsídios para quem está em 

busca de sua vocação. 

 

Mito 5 Há pessoas que não têm vocação para nada 85 
 

Nada disso. De acordo com Maurício Sampaio, 

qualquer pessoa tem um talento, qualquer pessoa tem uma 

vocação. “Não existe quem não sirva para nada”, garante o 

especialista. É questão de ser honesto consigo mesmo, de se 90 
autoavaliar para descobrir. Não sabe por onde começar a 

investigar sua vocação? Sampaio dá a dica: “a pessoa deve se 

perguntar em que atividades ela simplesmente não vê a hora 

passar.” É um começo, não é? Só não vale responder: dormir. 

 
https://exame.abril.com.br/carreira/5-ideias-

falsas-sobre-vocacao-de-carreira/2/ 
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01. Sobre a estruturação e as ideias do texto, é correto 

afirmar que: 

a) Cada pessoa possui um talento e uma vocação, mas 
muitos nunca descobrem qual é aquela profissão única 

compatível com suas características pessoais.  

b) Segundo Maurício Sampaio, a vocação não é algo que 
se deve esperar; portanto, recomenda frequentes 

mudanças de cursos universitários, de estágios, e 

futuramente de emprego, até encontrá-la.  

c) O especialista argumenta que todas as pessoas 
possuem algum talento e devem, portanto, estudar o 

tempo que for necessário para desenvolvê-lo.  

d) Experiências profissionais não devem ser preteridas, 
razão por que Sampaio desaconselha a dedicação a 

cursos.   

e) O autor constrói o texto predominantemente baseado 
na opinião de uma autoridade no assunto, que 

apresenta contrapontos a convicções comuns, mas 
equivocadas sobre carreira. 

 

02. De acordo com as opiniões expressas no texto, o 
elemento central a ser considerado na busca pela 

vocação poderia ser expresso, em síntese, pelo 
vocábulo:  

a) empatia 

b) autoconhecimento 

c) talento 

d) proatividade 

e) preparação 

 

03. Embora o especialista consultado não defina 

categórica e detalhadamente o que é vocação, pelos 

sentidos gerais do texto é possível associar mais 
precisamente o conceito a 

a) uma área de interesse profissional compatível com a 

personalidade da pessoa 

b) uma atividade remunerada única e extremamente 
prazerosa  

c) uma profissão alinhada especificamente aos dons 

inatos dos jovens 

d) um talento que cada um passa a ter pelo 
autoconhecimento 

e) um dom que se desenvolve apenas pelo treinamento e 

pela repetição 
 

04. Considerando-se o contexto, traduz-se 

adequadamente o sentido de um segmento do texto 
em: 

a) Para grande parte dos jovens (1º parágrafo) = No caso 

de quase todos os jovens 

b) perguntam-se muitos universitários ainda incertos 
sobre o caminho (1º parágrafo) = questionam-se 

muitos estudantes ainda equivocados sobre a trilha 

c) muito deste dilema tão comum e presente no começo 

da carreira (2º parágrafo) = muito deste imbróglio tão 

regular no começo da vida adulta 

d) é que muitas pessoas levam esta origem ao pé-da-letra 

(3º parágrafo) = é que muitos interpretam esta 

etimologia literalmente 

e) querem descobrir sua vocação “na marra” (4º 
parágrafo) = querem perscrutar seus dons 

violentamente. 
 

05. Há presença de forma verbal na voz passiva e pleno 
atendimento às normas de concordância na seguinte 

frase: 

a) Existe quem prefira lidar com uma atmosfera mais 

lógica 

b) Houveram jovens que nunca foram adequadamente 

orientados vocacionalmente 

c) Contudo, vocação não é um chamado, é algo que se 

desenvolve 

d) perguntam-se muitos universitários ainda incertos 

e) São as dimensões da vocação humana que deve ser 

considerada prioritariamente. 

 
06. Vai fazendo qualquer coisa, achando que uma hora 

vai achar a verdadeira vocação./ Para eles, o que 
importa é não ficar parado” (4º parágrafo) 

 
Considerando os sentidos do texto e também eventuais 

ajustes, a relação semântica entre os períodos 

separados pela barra poderia ser  
expressa pelo conectivo:  

 

a) não obstante 

b) conquanto 

c) por conseguinte 

d) porquanto 

e) posto que 

 

07. Está clara e correta a redação deste livre comentário 
sobre o texto: 

a) Os talentos são raros quando são descobertos desde 

pequeno em um autoconhecimento de carreira da 
pessoa prévio das possibilidades dela. 

b)  A vocação não é algo que se deva ficar esperando; 

contudo, não se recomenda também alternar dezenas 
de atividades, sem qualquer critério de seleção, apenas 

para “não ficar parado”.  

c) Os estudos são importante demais, mas nunca deve-
se prescindir as experiências profissionais práticas. 

d) Os jovens atuais consideram demasiadamente 

relevante os aspectos financeiros das carreiras, cujo 

valor lhes são intangíveis. 

e) Mesmo jovens que vem obtendo sucesso na profissão, 

podem um dia questionar qual é a verdadeira motivação 

disso.  
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08. “a pessoa deve se perguntar em que atividades ela 
simplesmente não vê a hora passar.” (9º parágrafo) 

  Assinale a opção com uma possibilidade correta de 
substituição da expressão sublinhada: 

a) onde 

b) nas quais 

c) em quais 

d) quais 

e) que 
 

09. É plenamente aceitável a articulação estabelecida 
entre os tempos e os modos verbais na frase: 

a) Muitos não entenderão como um jovem inexperiente, 

como os da geração Y, tivesse a dizer coisas que 

parecessem ser tão relevantes. 

b) Segundo especialistas, nada será mais difícil, numa 

carreira, do que se enfrentássemos o desprazer do dia 

a dia da profissão incompatível. 

c) Muitas dúvidas sérias haverão de surgir quando 
profissionais experientes forem questionar-se sobre 

sua verdadeira vocação. 

d) Não deveriam jamais ter esquecido uma verdadeira 
vocação aquelas pessoas que vierem a trabalhar ao 

longo da vida. 

e) Se nos lembrássemos sempre do valor de uma vocação 
verdadeira, houvéssemos de estabelecer um maior 

critério na escolha de carreiras. 
 

10. Há correta flexão das formas verbais e plena 

observância das normas para emprego do sinal de crase 
em: 

a) É à custa de muita dedicação que preservaremos o 

prazer no trabalho, sobretudo se não conhecermos 
nossos verdadeiros talentos. 

b) Ele acabará se desfazendo dos empregos a medida que 

eles virem a contrariar seus ímpetos originais. 

c) Uma vocação resiste à toda prova quando, em 
qualquer das ocasiões da vida profissional, se manter 

verdadeira. 

d) Se aprouviesse a alguém trabalhar apenas com o que 
dá muito prazer, teria de renunciar à maioria das 

carreiras. 

e) Nada poderão fazer em reparo a fragilidade de uma 

atividade que não advir de uma real vocação. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11. O produto de dois números naturais A e B é igual a 

1.071. Se A é um número primo maior do que 7, então 

a diferença B – A é igual a 

a) 42 

b) 43 

c) 44 

d) 45 

e) 46 

 
12. Considerando a sequência numérica (0, 2, 4, 6, 12, 

14, 28, 30, ...), o número seguinte ao 30 é: 

a) um múltiplo de 7. 

b) um número primo. 

c) um quadrado perfeito. 

d) um cubo perfeito. 

e) um múltiplo de 12. 

 

13. Durante um campeonato de futebol com 36 partidas, 
uma equipe ganhou 10 partidas a mais do que perdeu 

e empatou uma partida a mais do que ganhou. Se essa 
equipe ganha 3 pontos por cada vitória, perde 1 ponto 

por derrota e nem ganha nem perde pontos pelos 

empates, então a pontuação final dessa equipe foi: 

a) 30 

b) 35 

c) 40 

d) 45 

e) 50 

 
14. O coach Dudu está cada dia mais descontrolado com 

seus hábitos alimentares. Na última segunda-feira, 

Dudu comprou certa quantidade de pudins e colocou 
todos em um pote. Na manhã de terça, Dudu comeu 

dois pudins e levou para o Estratégia a metade do que 
restou no pote. Na manhã de quarta, Dudu comeu três 

pudins e levou para o Estratégia a metade do que restou 
no pote. Ao voltar para casa na quarta à noite, Dudu 

comeu o único pudim que havia no pote. Sabendo que 

somente Dudu retirou os pudins do pote, a quantidade 
de pudins que ele comprou na segunda-feira é um 

divisor de: 

a) 50 

b) 57 

c) 60 

d) 65 

d) 70 
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15. Daqui a 3 dias vence meu cartão de crédito em que 

paguei minha assinatura ilimitada do Estratégia. A 

fatura do cartão de crédito chegou 12 dias antes do 
vencimento. Se hoje é 5 de abril, então a fatura chegou 

no dia: 

a) 26 de março. 

b) 27 de março. 

c) 28 de março. 

d) 29 de março. 

e) 30 de março. 

  
16. O ano de 2018 teve um dia que caiu exatamente no 

“meio do ano”, ou seja, as quantidades de dias do ano 

de 2018 antes e depois dessa data são iguais. Essa data 
foi 

a) 29 de junho. 

b) 30 de julho. 

c) 1 de julho. 

d) 2 de julho. 

e) 3 de julho. 
 

17. Eduarda é mãe de Antônio e Daniela é filha única e é 

mãe de Guilherme. Guilherme é filho de José e primo de 
Antônio. João é pai de Antônio e é filho único. Conclui-

se que 

a) Eduarda é irmã de José. 

b) Daniela é irmã de José. 

c) José é primo de Antônio. 

d) Antônio não tem irmãos. 

e) Guilherme é filho de Eduarda. 

 
18. Na tabela abaixo, os sinais de “+”, “-“ e “=” significam 

que cada pessoas indicada na linha é, respectivamente, 

maior, menor, ou da mesma altura que a pessoa 
indicada na coluna.  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

Ao analisar a tabela, conclui-se que: 

a) Décio é o mais alto. 

b) Eduardo da Rocha é o mais alto. 

c) Brunno é o mais baixo. 

d) Ricardo Vale é o mais baixo. 

e) Abelardo tem a mesma altura de Brunno. 

 

 

19. O ano de 2015 começou em uma quinta-feira. Se 

durante esse ano não existissem domingos, as semanas 

teriam apenas 6 dias. Dessa forma, se janeiro 
continuasse a ter 31 dias, o dia 1 de fevereiro de 2015 

não teria caído em um domingo e sim em uma 

a) segunda-feira. 

b) terça-feira. 

c)quarta-feira. 

d) quinta-feira. 

e) sexta-feira. 

 
20. Adinoél, Felipe Luccas e Heber moram nas casas 

amarela, branca e cinza, cada um em uma casa 

diferente, não necessariamente na ordem dada. Três 
afirmativas são feitas abaixo, mas somente uma é 

verdadeira. 

I - Adinoél mora na casa cinza. 

II - Heber não mora na casa cinza. 

III – Felipe Luccas não mora na casa amarela. 
 

É correto afirmar que: 

a) Adinoél mora na casa amarela. 

b) Adinoél mora na casa branca. 

c) Felipe Luccas mora na casa amarela. 

d) Felipe Luccas mora na casa cinza. 

e) Heber mora na casa branca. 

 
INFORMÁTICA 

 

21. Sobre internet e redes de computadores, assinale a 
alternativa incorreta: 

a) Uma rede tipicamente WAN é a própria Internet pelo 

fato de abranger uma área geográfica global, 

interligando países e continentes. Por outro lado, a LAN 
se refere a redes pequenas restritas a uma pequena 

área geográfica, normalmente é a rede em um prédio 
comercial, em um escritório ou em uma residência que 

abriga dispositivos que compartilham dados e recursos 
entre si. 

b) A internet é um exemplo típico e clássico de uma rede 

de computadores do tipo WAN (Wide Area Network). 

c) O modelo de referência de rede TCP/IP, se comparado 
ao modelo OSI, não contempla a implementação das 

camadas física, de sessão e de apresentação. 

d) Se as redes locais das unidades da empresa estiverem 

interligadas por redes de operadoras de 
telecomunicação, então elas formarão a WAN (Wide 

Area Network) da empresa. 

e) Em redes de comunicação de dados, existem três 
modos de transmissão: o simplex, em que os dados 

circulam em apenas um sentido; o half-duplex, em que 
os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo; 

e o full-duplex, em que os dados circulam nos dois 

sentidos simultaneamente e de forma síncrona. 
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22. Existe uma forma de se interconectar de forma física 

e lógica os dispositivos de uma rede de computadores 

em layouts denominados: 

 a)  roteamentos. 

 b)  cabeamento. 

 c)  protocolos. 

 d)  arquiteturas. 

 e)  topologias. 

 
23. As afirmações abaixo apresentam utilidades comuns 

de intranets, exceto: 

a) Aumentar o tempo produtivo, utilizando o 
compartilhamento de documentos comuns (Ex: 

manuais de treinamento, modelos de documentos, 

formulários e políticas internas, etc); 

b) Reduzir distâncias, tirando proveito de reuniões 

virtuais, acesso remoto, listas de discussão, colaboração 

de documentos e trabalhos em grupo; 

c) Permitir a transferência de conhecimento pela 
reutilização de documentos eletrônicos e estratégicos 

armazenados que foram utilizados com sucesso; 

d) Permitir o acesso rápido de gerentes e responsáveis 
pela tomada de decisão aos relatórios necessários no 

tempo oportuno; 

e) Permitir o acesso a informações públicas de interesse 
da sociedade em geral com o intuito de aumentar a 

transparência. 
 

24. Os protocolos de correio eletrônico POP3 e SMTP são 

responsáveis pelas seguintes atividades, 

respectivamente: 

a) Envio de mensagens; e Download de mensagens.  

b) Download de mensagens; e Envio de mensagens. 

c) Leitura de mensagens sem transferência do servidor; 

e Envio de mensagens.  

d) Organização da ordem cronológica de mensagens; e 
Envio de mensagens. 

e) Envio de mensagens; e leitura de mensagens sem 

transferência ao servidor. 
 

25. A aba “Layout” do Word 2016 oferece recursos de 
edição de texto muito usados por seus usuários. A 

respeito dessa aba, analise as seguintes afirmativas. 

 

I. Não é possível alterar o tamanho do papel de 
edição, sendo o tamanho A4 o padrão utilizado pelo 

Microsoft Word. 

II. A opção “Quebras”, presente na guia em 
questão, possui a opção de inserir quebras de 

seção e quebras de página.  

III. Permite inserir marca d’água nas páginas. 

 
 

 

Esta(ao) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) Todas estão erradas. 
 

26. Assinale a alternativa que não apresenta uma 

característica essencial da computação em nuvem: 

a) Infraestrutura como Serviço. 

b) Elasticidade Rápida. 

c) Amplo Acesso à Rede. 

d) Agrupamento de Serviços. 

e) Autosserviço sob Demanda. 

 
27. Um tipo de código malicioso que torna inacessíveis 

os dados armazenados em um equipamento, 

geralmente utilizando criptografia, e que exige 
pagamento de um resgate para restabelecer o acesso 

ao usuário – trata-se de uma espécie de extorsão 

virtual. 
 

O conceito acima pode ser atribuído a que tipo de 
Malware? 

 

a) Worms 

b) Vírus Stealth 

c) Keyloggers 

d) Ransomware 

e) Rootkit 
 

28. As cópias de segurança – também chamadas de 

becape – podem ser realizadas de diversas maneiras 
diferentes. A maneira que copia todos os dados todos 

os dias, mesmo que não tenham sido alterados, é 

chamada de: 

a) Becape Evolutivo. 

b) Becape Diferencial. 

c) Becape Completo. 

d) Becape Final. 

e) Becape Incremental 
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29. É muito comum, ao redigir um texto, que o autor 

necessite de outras palavras que tenham o mesmo 

significado do que pretende dizer, para que o texto fique 
bem redigido. Assim, o Microsoft Word possui a 

ferramenta Dicionário de Sinônimos, que serve 
justamente para sugerir outra maneira de expressar o 

que o autor deseja dizer.  

O atalho correto para acessar automaticamente o 
Dicionário de Sinônimos é o: 

a) F7 

b) ALT + SHIFT + K 

c) SHIFT + F7 

d) ALT + CRTL + F 

e) SHIFT + D 

 
30. A função utilizada na planilha abaixo para contar a 

quantidade de funcionários do sexo masculino é: 

 

  

a) =CONT.SES(D1:D15;”M”) 

b) = CONT(B6:B15;”M”) 

c) =CONT.SE(D6:D15;”m”) 

d) =CONT.VAZIO(B6:D15; “M”) 

e) =CONT.SE(B6:D15;”M”) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

31. As autarquias são entidades administrativas, 
integrando a chamada administração pública indireta. 

Sobre o regime jurídico das autarquias, marque a 
alternativa correta: 

a) Os seus servidores submetem-se ao regime 

estatutário, exceto quando se tratar de cargo em 
comissão. 

b) Os bens das autarquias são considerados bens 

públicos, salvo quando a entidade não exercer atividade 
exclusiva de Estado. 

c) As agências reguladoras são espécies de autarquias, 

porém sujeitas a um regime jurídico especial, 

notadamente pela maior autonomia, decorrente do 
mandato fixo de seus membros. 

d) A criação das autarquias efetiva-se mediante o registro 

do ato constitutivo no órgão competente. 

e) As autarquias submetem-se ao controle estatal, em 
especial por meio de auditorias e inspeções realizadas 

pelo tribunal de contas e por meio do controle 
hierárquico exercido pela administração direta. 

 
 

32. Os poderes administrativos são prerrogativas 

concedidas aos agentes públicos para que possam 
defender o interesse da coletividade. Sobre este tema, 

marque a opção correta: 

a) O poder hierárquico fundamenta o controle de 
legalidade realizado pelo superior sobre os atos dos 

subordinados, mas não permite a realização de controle 

de mérito. 

b) O poder de polícia é custeado pela cobrança de taxas 
de polícia, que dependem da realização de visita in loco 

para a sua implementação. 

c) O poder disciplinar trata da aplicação de sanções aos 
servidores públicos, enquanto a aplicação de sanções 

em contratos de concessão, pelo descumprimento das 
regras contratuais, decorre do poder de polícia. 

d) O poder discricionário manifesta-se no elemento 

competência do ato administrativo, uma vez que a 

autoridade competente poderá exercer o seu juízo de 
conveniência e oportunidade para definir o conteúdo do 

ato. 

e) Ainda que o poder normativo seja caracterizado pelo 
seu caráter secundário, ele poderá inovar na ordem 

jurídica em casos excepcionais, como na edição dos 
decretos autônomos, cabíveis nas estritas hipóteses 

constitucionais. 
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33.   A administração pública submete-se a um conjunto 

de normas, que se subdividem em regras e princípios. 

A respeito dos princípios administrativos, marque a 
opção correta: 

a) o princípio da razoabilidade insere-se na limitação da 

discricionariedade administrativa, em especial na 
aplicação de restrições e sanções, que somente serão 

legítimas quando praticadas no estrito limite do 
necessário para a preservação do interesse público, sem 

a ocorrência de excessos. 

b) o princípio da proteção à confiança justifica a 
preservação de atos administrativos ilegais, sob o 

argumento da estabilidade das relações jurídicas, ainda 

que em violação aos princípios constitucionais. 

c) o princípio da continuidade dos serviços públicos 
impede a suspensão da prestação de serviços públicos 

essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, 
ainda que o usuário esteja inadimplente no pagamento 

da fatura do serviço. 

d) o princípio da indisponibilidade do interesse público 
impede que os bens públicos sejam alienados, em 

qualquer hipótese. 

e) o princípio da motivação é um princípio absoluto, 
inadmitindo-se, no Estado Democrático de Direito, a 

prática de atos sem a indicação de seus pressupostos de 

fato e de direito. 
 

34.  Carla apresentou um requerimento, encaminhando 

ao órgão público competente todos os documentos que 
comprovavam que ela atendia às exigências legais para 

exercer determinada atividade profissional. Nesse caso, 
o ato da autoridade competente para deferir o pedido 

de Carla será: 

a) uma autorização, que constitui ato administrativo 

bilateral, precário e discricionário. 

b) uma licença, que é um ato administrativo unilateral, 

permanente e vinculado, que concede um direito 

subjetivo. 

c) um contrato administrativo, dada a coincidência do 
interesse de Carla e do interesse da administração. 

d) uma licença, constituindo ato administrativo unilateral, 

precário e discricionário. 

e) uma homologação, que é ato administrativo unilateral, 
permanente e discricionário. 

 

35.     A administração pública deseja realizar a aquisição 
de produtos de escritório, que serão utilizados ao longo 

de determinado ano. Nesse caso, para realizar a 
contratação, uma solução juridicamente viável será:  

a) a realização de licitação pública, na modalidade 

tomada de preços, independentemente do valor 
estimado da contratação. 

b) a contratação direta, por inexigibilidade, desde que o 

valor do contrato não exceda a R$ 33.000,00 (trinta e 
três mil reais). 

c) a adoção do sistema de registro de preços, que permite 

a adoção das modalidades concorrência ou pregão. 

d) a utilização do sistema de registro de preços, cuja 

validade da ata será de até um ano, prorrogável uma 

vez por igual período. 

e) a dispensa do procedimento licitatório, por expressa 

previsão na legislação para dispensar a licitação na 

aquisição de produtos de escritório. 
 

36. Jorge é servidor público e utilizou, em sua obra 

particular, um trator que estava à disposição do órgão 
público em que trabalhava. Por sua vez, Maria, que é 

ocupante de cargo em comissão, ordenou a realização 
de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 

Considerando as disposições da Lei Federal nº 

8.429/1992, marque a alternativa correta a respeito das 
situações hipotéticas descritas acima. 

a) Jorge cometeu ato de improbidade administrativa, que 

importa enriquecimento ilícito, independentemente de 

dolo ou culpa. 

b) Maria cometeu ato de improbidade administrativa, que 

importa lesão ao erário, sendo que a ação de 

ressarcimento será, em qualquer caso, imprescritível. 

c) Jorge e Maria cometeram ato de improbidade que 
atenta contra os princípios da administração, podendo 

sofrer a pena de cassação dos direitos políticos. 

d) A conduta de Jorge configura ato de improbidade que 
importa enriquecimento ilícito, manifestando-se apenas 

de forma dolosa, sendo que, se houver dano ao erário, 
este será imprescritível neste caso. 

e) Maria cometeu ato decorrente da concessão de 

benefício financeiro ou tributário indevido, conduta que 
independe de dolo ou culpa. 

 

37.   Uma empresa pública resolveu realizar a aquisição 
de bens considerados comuns. Para tanto, adotou a 

modalidade de licitação conhecida como pregão. 

Sobre este tema, marque a opção correta a respeito do 
pregão: 

a) a Lei 10.520/2002 não se aplica diretamente às 

aquisições de bens e serviços comuns realizadas por 
empresas estatais, devendo ser aplicado o 

procedimento específico de contratação constante na 

Lei 13.303/2016, que trouxe normas próprias de 
licitação para bens e serviços comuns para as empresas 

estatais. 

b) a modalidade pregão admite apenas o tipo de menor 
preço, sem exceções. 

c) no pregão, o pregoeiro encerra a sua atuação após a 

fase de habilitação, sendo que a adjudicação e a 
homologação são atos privativos e originários da 

autoridade competente, independentemente de 
ocorrência de recursos. 

d) A garantia de proposta, no pregão, é limitada a 1% 

(um por cento) do valor estimado da contratação.  

e) Após a fase de habilitação, o pregoeiro convocará os 

licitantes remanescentes para a fase de julgamento e 
classificação das propostas. 
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38.   O município X pretende realizar a delegação de um 

serviço público. Após os estudos iniciais, o órgão técnico 

competente propôs que a delegação fosse efetuada a 
uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Para 

tanto a administração pública poderá: 

a) promover licitação pública, na modalidade 
concorrência, para delegar o serviço público mediante 

permissão. 

b) promover licitação pública, seguindo a modalidade 
compatível com o valor estimado da contratação, para 

delegar o serviço público mediante concessão. 

c) licitar ou dispensar o procedimento, desde que o caso 
se enquadre em alguma hipótese de dispensa prevista 

na Lei de Licitações. 

d) promover licitação pública, na modalidade 
concorrência, para delegar o serviço público mediante 

concessão. 

e) promover a contratação diretamente, sem licitação, 

quando o valor estimado do contrato for inferior a R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). 

 

39.  Rosenval Telésforo Júnior é conhecido por ser uma 

pessoa simpática e, com base em seu carisma, foi eleito 
vereador no município de Nova Iorque, localizado no 

estado do Maranhão. Porém, Telésforo já é servidor 
efetivo do mesmo município.  

Nessa situação, considerando as disposições 

constitucionais, Telésforo: 

a) se houver compatibilidade de horários, acumulará o 
cargo efetivo e o mandato de vereador, percebendo 

cumulativamente a remuneração do cargo efetivo e o 
subsídio do mandato. 

b) será, em qualquer caso, afastado do cargo efetivo, 

podendo optar pela remuneração que lhe for mais 

vantajosa. 

c) terá que pedir exoneração do cargo efetivo caso opte 
por assumir o mandato de vereador. 

d) se houver compatibilidade de horários, acumulará o 

cargo efetivo e o mandato de vereador, mas não poderá 
acumular o subsídio e a remuneração. 

e) será automaticamente exonerado do cargo efetivo, 

uma vez que o exercício de atividade política é 
incompatível com o desempenho das atribuições do 

cargo público. 
 

40.  Jonas é motorista de caminhão e foi parado pela 

concessionária da rodovia em que trafegava para 
realizar a pesagem do seu veículo. Restou comprovado 

que Jonas estava com uma carga acima do peso. Por 

esse motivo, os funcionários da concessionária 
determinaram que Jonas estacionasse o veículo no pátio 

da área de fiscalização, enquanto ele teve que se dirigir 
ao escritório localizado ao lado para preencher os 

documentos que registraram o fato. Ao retornar ao 

pátio, o caminhão de Jonas não estava mais no local, 
pois foi furtado por alguns meliantes. 

Nessa situação: 

a) não haverá responsabilidade civil da concessionária, 

uma vez que o Estado não é um assegurador universal 
de todo o tipo de dano que possa ocorrer. 

b) a responsabilidade civil será do poder concedente, que 

é responsável por prover a segurança pública. 

c) a responsabilidade civil será da concessionária, de 
forma subjetiva, com base na teoria da culpa 

administrativa, em virtude da omissão em cuidar do 

veículo que estava estacionado em seu pátio. 

d) não haverá responsabilidade civil da concessionária 
nem do poder concedente, uma vez que o veículo 

somente estava estacionado no local porque Jonas 
excedeu o limite de peso aplicável à rodovia. 

e) a concessionária será responsável por indenizar Jonas, 

de forma objetiva, aplicando-se a teoria do risco 
administrativo decorrente da omissão específica em 

cuidar do veículo estacionado em seu pátio. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
41. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, 

assinale a única opção correta. 

a) É certo que a CF/88 assegura a liberdade de religião, 

contudo, tendo em vista que Deus está de maneira 
expressa no preâmbulo, não se permite que o ensino 

religioso seja facultativo, sobretudo, nas instituições 

públicas de ensino.  

b) A legalidade aplicável aos particulares tem o mesmo 

sentido e extensão da legalidade aplicável à 
Administração Pública.  

c) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer. Esta é uma norma de eficácia contida.  

d) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 

assegurada ao proprietário indenização prévia, justa e 

em dinheiro.  

e) Como existe o imposto estadual ITCMD, não podemos 

falar que a CF/88 garantiu o direito à herança. 
 

42. Assinale a opção correta 

a) No direito constitucional brasileiro, os limites materiais 
ao poder de reforma constitucional são os expressos no 

artigo 60, § 4°, da Constituição, rejeitada pela doutrina 
majoritária a existência dos chamados limites materiais 

implícitos. 

b) Inicialmente prevista apenas no artigo 3° do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, a revisão 

constitucional acabou incorporada ao corpo da 
Constituição como mecanismo permanente de reforma, 

mediante edição de emendas de revisão. 

c) O rito de aprovação das emendas é o mesmo daquele 
usado para as reformas, nos termos do art.3º, do ADCT. 

d) Não há limite temporal para a reforma constitucional. 

e) A emenda constitucional possui a mesma hierarquia de 

uma lei, por isso, pode ser arguida ADI contra ela.  
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43. Assinale a opção correta. 

a) embora o controle repressivo de constitucionalidade 

seja, em regra, exercido pelo Judiciário, existem 
exceções, uma delas correspondente ao juízo sobre a 

constitucionalidade das medidas provisórias que cada 

uma das Casas do Congresso Nacional realiza antes de 
deliberar sobre o seu mérito. 

b) de acordo com a jurisprudência do STF, têm 

legitimidade para a impetração de mandado de 
segurança com o objetivo de impedir desvios 

institucionais na elaboração dos atos normativos os 
mesmos legitimados pelo artigo 103 da Constituição 

para a propositura de ação direta de 

inconstitucionalidade. 

c) embora o controle preventivo de constitucionalidade 
seja exercido, em regra, como fase própria do processo 

legislativo, existe também previsão constitucional de 
seu exercício por órgão jurisdicional, em via 

mandamental ou de ação direta de 
inconstitucionalidade. 

d) de acordo com a jurisprudência do STF, o mandado de 

segurança pode ser utilizado para impedir a tramitação 

de projeto de lei ou proposta de emenda constitucional 
que contenha vício de inconstitucionalidade formal ou 

material. 

e) o conceito de legalidade não corresponde 
exclusivamente à lei em sentido formal, mas abrange 

também os preceitos normativos da própria Constituição 
e aqueles editados com base nela, como as emendas 

constitucionais, as leis complementares, as leis 

delegadas , mas não as medidas provisórias. 
 

44. Conforme o disposto na Constituição Federal, se o 
Judiciário, durante a execução orçamentária do 

exercício, pretender realizar despesas ou assumir 

obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias, 

a) não poderá fazê-lo, uma vez que essa conduta é 

expressamente vedada pelo texto constitucional. 

b) poderá fazê-lo, se consideradas urgentes, mas, 
oportunamente, deverá fazer a devida compensação 

com o corte no seu orçamento. 

c) poderá fazê-lo, desde que previamente autorizadas, 
mediante a abertura de créditos suplementares ou 

especiais. 

d) poderá realizar despesas, desde que urgentes, mas 
não poderá assumir obrigações além dos limites já 

estabelecidos para o respectivo exercício. 

e) poderá fazê-lo, em caráter excepcional, mas terá que 
obter a aprovação do Poder Legislativo para a 

ratificação das despesas realizadas ou das obrigações 

assumidas. 
 

 
 

 
 

45. Assinale a alternativa correta a respeito do Supremo 

Tribunal Federal. 

a) Compete processar e julgar, originariamente, os 
mandados de segurança e os habeas data contra ato de 

Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. 

b) Poderá, pela manifestação absoluta de seus membros, 
recusar a admissão de recurso extraordinário em que 

não restou comprovada a repercussão geral das 

questões constitucionais discutidas no caso. 

c) É sua competência processar e julgar, originariamente, 

nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do 
Distrito Federal. 

d) Compete julgar, em recurso ordinário, as causas em 

que forem partes Estado estrangeiro ou organismo 
internacional, de um lado, e, do outro, Município ou 

pessoa residente ou domiciliada no País. 

e) É da sua competência julgar, em recurso ordinário, o 

habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data 
e o mandado de injunção decididos em única instância 

pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
 

46. Sobre as CPI´s, assinale a opção correta.  

a) Com base no seu poder geral de cautela, as CPIs 
podem decretar a indisponibilidade de bens do 

indiciado. 

b) As CPIS têm poderes para quebrar sigilo bancário, 

fiscal e de dados, inclusive telefônico do indiciado. 

c) As CPIs têm poderes para impor medida judicial 
determinando a proibição do indiciado deixar o território 

nacional. 

d) É garantido ao indiciado o direito de contar com a 

presença de seu advogado durante seu interrogatório 
na CPI, mas o causídico não pode intervir no curso do 

depoimento. 

e) A decretação de prisão pelas CPIs somente se admite 
no caso de crime em estado de flagrância. 

 

47. Leia as assertivas a seguir.  

I. São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância e a assistência aos 
desamparados. O transporte não é direito social.  

II. É direito do trabalhador urbano e rural um 
salário-mínimo fixado em lei, nacionalmente 

unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 

higiene, transporte e previdência social, com 
reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim.  

III. É vedada a dispensa do empregado 

sindicalizado a partir do registro da candidatura a 
cargo de direção ou representação sindical e, se 

eleito, ainda que suplente, até um ano após o final 
do mandato, salvo se cometer falta grave nos 

termos da lei.  
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Está correto o que se afirma em: 

a) I e III, apenas. 

b) II e III, apenas. 
c) I e II, apenas. 

d) nenhuma das assertivas. 
e) todas as assertivas. 

 
48. Assinale a correta. 

a) Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

publicarão anualmente os valores do subsídio e da 

remuneração dos cargos e empregos públicos. 

b) Somente os servidores organizados em carreira 

deverão ter remuneração fixada exclusivamente por 

subsídio em parcela única, vedado acréscimo de 
qualquer natureza. 

c) Para os servidores de cargo efetivo, veda-se o 

pagamento de décimo terceiro salário em forma de 
subsídio, instituído na forma da lei. 

d) Os subsídios dos servidores de cargo eletivo não 

poderão incluir o pagamento de décimo terceiro salário 
ou vantagem de qualquer natureza. 

e) É vedada a publicidade dos vencimentos dos servidores 

públicos de cargo efetivo, nomeados mediante concurso 
público. 

 

49. Quanto aos direitos trabalhistas do servidor ocupante 
de cargo público, indique um direito previsto na 

Constituição Federal. 

a) Fundo de garantia por tempo de serviço. 

b) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 
do trabalho. 

c) Relação de emprego protegida contra despedida 

arbitrária ou sem justa causa. 

d) Salário-família pago em razão do dependente do 
trabalhador de baixa renda. 

e) Aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo, 

no mínimo, de trinta dias. 
 

50. Assinale a alternativa que contempla sanção 

constitucionalmente prevista para a prática do ato de 
Improbidade Administrativa. 

a) Pagamento de multa civil. 

b) Apenas a Lei especial de Improbidade Administrativa 

(Lei n° 8.429/92) prevê sanção correspondente à 
prática do ato. 

c) Proibição de contratar com o Poder Público. 

d) Ressarcimento ao erário. 

e) Proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios. 

 
 

 
 

 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
DIREITO PENAL 

 
51. Analise as assertivas a seguir: 

I –   Entrar o agente no território nacional; 
II – Ser o fato punível também no país em que foi 

praticado; 

III – Estar o crime incluído entre aqueles pelos 
quais a lei brasileira autoriza a extradição; 

IV – Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro 
ou não ter aí cumprido a pena 

V – Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro 

ou, por outro motivo, não estar extinta a 
punibilidade, segundo a lei mais favorável 

São condições que devem ser preenchidas para a 
aplicação da lei penal brasileira, nas hipóteses de 

extraterritorialidade condicionada, aquelas 
indicadas em: 

a) I, II, III, IV e V 

b) Apenas II, III e IV 

c) Apenas II e IV 

d) Apenas III, IV e V 

e) Apenas I, II e V 

 
52. José praticou determinado delito, tendo sido 

definitivamente condenado. Na sentença, o Juízo 
condenou José, ainda, ao pagamento de R$ 20.000,00 

a título de indenização à vítima em razão dos prejuízos 

causados pelo crime, sendo este um efeito civil da 
condenação. Durante o cumprimento da pena privativa 

de liberdade, surge nova lei penal, descriminalizando a 
conduta em razão da qual José havia sido condenado. 

Neste caso, é correto afirmar que: 

a) a nova lei retroage, fazendo cessar a pena privativa de 
liberdade, e José não estará mais obrigado ao 

pagamento da indenização. 

b) a nova lei retroage, fazendo cessar a pena privativa de 
liberdade, mas não afeta a indenização fixada, que é 

efeito extrapenal da condenação. 

c) a lei nova não retroage, vez que já houve sentença 

transitada em julgado. 

d) a lei nova não retroage, pois não existe retroatividade 
em direito penal.  

e) a lei nova poderá retroagir, desde que haja pedido 

expressamente formulado pela defesa de José. 
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53. Quando o agente pratica o fato em situação de 

coação moral irresistível: 

a) não há crime, em razão da exclusão da culpabilidade. 

b) não há crime, em razão da exclusão do fato típico. 

c) não há crime, em razão da exclusão da ilicitude. 

d) há crime, mas será aplicada circunstância atenuante 

e) há crime, mas tal fato poderá ser valorado 
positivamente pelo Juiz como circunstância judicial 

favorável ao acusado 
 

54. “O resultado, de que depende a existência do crime, 
somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-

se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não 

teria ocorrido. ” 
O referido trecho corresponde ao art. 13 do CP, que 

consagra a teoria adotada como regra em relação ao 
nexo de causalidade. Tal teoria é chamada de: 

a) equivalência dos antecedentes causais 

b) causalidade adequada 

c) imputação objetiva 

d) domínio do fato 

e) excepcionalidade do crime culposo 

 
55. Paulo e José combinam a prática de um furto à 

residência de Maria. Paulo ficou encarregado, apenas, 
de obter o automóvel para a prática do delito, enquanto 

José faria todo o resto. No dia combinado, Paulo entrega 
o veículo a José, que vai até a casa de Maria, que ambos 

acreditavam estar viajando, e dá início à subtração dos 

bens. Ao tentar sair da casa, porém, José é 
surpreendido por Maria e seu marido, retornando de 

viagem. Para assegurar a detenção da coisa, José agride 
os proprietários e foge. 

Neste caso, pode-se dizer que: 

a) José e Paulo devem responder pelo crime de roubo 

impróprio, majorado pelo concurso de agentes 

b) José e Paulo devem responder pelo crime de furto 

qualificado pelo concurso de agentes e lesão corporal 

c) José deve responder pelo crime de roubo impróprio, 

majorado pelo concurso de agentes, enquanto Paulo 
responderá apenas por furto qualificado pelo concurso 

de agentes, dada a cooperação dolosamente distinta 

d) Ambos devem responder apenas por furto qualificado 

e) José deve responder pelo crime de roubo próprio, 
majorado pelo concurso de agentes, enquanto Paulo 

responderá apenas por furto qualificado pelo concurso 
de agentes, dada a cooperação dolosamente distinta 

 
56. Tiago, servidor público lotado na Vara de Execuções 

Penais, se depara com um pedido de livramento 

condicional formulado pela defesa de José, seu inimigo 
capital. Tiago, então, por conta da inimizade, não 

cumpre seu dever funcional, não submetendo o pedido 
à apreciação do magistrado competente. 

 

Neste caso, Tiago praticou: 

a crime de condescendência criminosa 

b) crime de corrupção passiva privilegiada 

c) Fato atípico 

d) Sonegação de documento 

e) Prevaricação 
 

57. O advogado que defende na mesma causa, 

simultânea ou sucessivamente, partes contrárias, 
prática: 

a) crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação 

b) crime de patrocínio infiel 

c) infração funcional, mas fato atípico 

d) crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação, desde 
que haja prejuízo para as partes 

e) fraude processual 

 

58. José, sabendo que seu filho estava sendo investigado 
pela prática de um crime de furto, e com medo de que 

seu filho fosse condenado posteriormente, comparece à 
delegacia e assume, perante o delegado, ser o autor do 

referido crime de furto, mesmo sem ter tido qualquer 

participação na empreitada criminosa. 
Neste caso, José praticou o crime de: 

a) denunciação caluniosa 

b) comunicação falsa de crime ou contravenção 

c) autoacusação falsa de crime, mas ficará isento de pena 

d) autoacusação falsa de crime 

e) não praticou crime 
 

59. De acordo com o Código Penal, são circunstâncias 
que sempre agravam a pena, quando não constituem 

ou qualificam o crime, exceto: 

a) a reincidência 

b) ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe 

c) ter o agente cometido o crime para facilitar ou 
assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou 

vantagem de outro crime; 

d) ter o agente cometido o crime contra ascendente, 
descendente, irmão ou cônjuge 

e) ter o agente cometido o crime em estado de 

embriaguez voluntária. 
 

60. “Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 

podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação 
do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 

estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até 
o limite do valor do patrimônio transferido”. 

A referida disposição, prevista no art. 5º da Constituição 

Federal, corresponde ao princípio da: 

a) subsidiariedade 

b) individualização da pena 

c) intranscendência da pena 

d) especificidade da pena 

e) proporcionalidade 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 
61. José, residente em Três Rios-RJ, praticou, na cidade 

de Petrópolis-RJ, um crime de furto simples (pena: 

reclusão de 01 a 04 anos e multa); praticou, ainda, dois 
crimes de furto simples na cidade de Juiz de Fora-MG; 

por fim, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, praticou um 
crime de estelionato (reclusão, de um a cinco anos, e 

multa). 

Considerando que há conexão entre estas infrações 
penais, havendo a reunião dos processos para 

julgamento conjunto, será competente o foro da 

comarca de(o): 

a) Petrópolis-RJ 

b) Rio de Janeiro-RJ 

c) Juiz de Fora-MG 

d) A competência será definida pela prevenção 

e) Três Rios-RJ 

 
62. Maria foi vítima de um crime de ação penal privada, 

praticado por José, Pedro e Paulo. Maria, todavia, 
expressamente renuncia ao direito de queixa em favor 

de Pedro, por ser apaixonada pelo mesmo. Uma semana 

depois, ainda dentro do prazo decadencial de seis 
meses, ajuíza queixa crime em face de José e Paulo. 

Neste caso, o magistrado: 

a) deverá rejeitar a queixa-crime, por ter havido extinção 

da punibilidade pela renúncia em favor de Pedro, que 
beneficia os demais, pelo princípio da indivisibilidade. 

b) deverá rejeitar a queixa-crime, por ter havido extinção 

da punibilidade pelo perdão em favor de Pedro, que 
beneficia os demais, pelo princípio da indivisibilidade. 

c) deverá rejeitar a queixa-crime, por ter havido extinção 

da punibilidade pela perempção. 

d) deverá rejeitar a queixa-crime, por ter havido extinção 
da punibilidade pela decadência. 

e) deverá receber a queixa-crime 

 
63. O inquérito policial é conceituado como um 

procedimento administrativo, de caráter pré-processual, 

cuja finalidade básica é obter elementos de informação 
a respeito da autoria e da materialidade delitivas, de 

forma a subsidiar o futuro ajuizamento da denúncia ou 
da queixa-crime. 

Sobre o inquérito policial, é correto afirmar que não é uma 

de suas características a: 

a) Oficialidade 

b) Oficiosidade 

c) Dispensabilidade 

d) Inquisitorialidade 

e) Disponibilidade 

 
 

 

64. Acerca do procedimento comum, é correto afirmar 

que o rito será: 

a) ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção 
máxima cominada for superior a 4 (quatro) anos de 

pena privativa de liberdade. 

b) ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção 

máxima cominada for igual ou superior a 8 (oito) anos 
de pena privativa de liberdade. 

c) ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção 

máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) 
anos de pena privativa de liberdade. 

d) sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção 

máxima cominada seja igual ou inferior a 4 (quatro) 
anos de pena privativa de liberdade 

e) sumário, quando tiver por objeto infração penal de 

menor potencial ofensivo. 
 

65. A prisão preventiva, em determinados casos, pode 

ser substituída pela prisão domiciliar. 
Assinale a alternativa que não apresenta uma hipótese na 

qual está autorizada a a substituição da preventiva pela 
prisão domiciliar: 

a) ser o agente maior de 70 (setenta) anos. 

b) estar o agente extremamente debilitado por motivo de 

doença grave. 

c) ser o agente imprescindível aos cuidados especiais de 
pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com 

deficiência. 

d) ser a agente mulher com filho de até 12 (doze) anos 
de idade incompletos. 

e) ser o agente homem, caso seja o único responsável 

pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos. 
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DIREITO CIVIL 

 
66. Sobre o bem de família, é correto afirmar que 

a) O bem de família foi criado para proteger a família, 

assim, em caso de dissolução do vínculo conjugal, o 
bem de família também será extinto.  

b) O bem de família somente poderá ser instituído por lei. 

c) É admitida a penhora de bem de família pertencente a 

fiador de contrato de locação inadimplido. 

d) O bem de família consistirá em prédio residencial 
urbano ou rural, não sendo considerado como bem de 

família as suas pertenças e acessórios. 

 
67. Suponha que Julia, 21 anos, estudante de medicina, 

mora com a mãe. Seu pai, mora em outra cidade e 
deixou de prestar alimentos voluntariamente desde que 

Julia completou 18 anos, sem que tenha tido qualquer 
decisão judicial exonerando-o da prestação alimentícia. 

Com base no caso, assinale a opção correta. 

a) Julia poderá cobrar todas as prestações alimentícias 

em atraso de seu pai, pois apesar de maior, Júlia é 
estudante, devendo seu pai prestar alimentos até que 

esta complete 24 anos ou se forme em nível superior. 

b) Julia poderá cobrar somente último ano de prestações 
alimentícias em atraso, visto que o prazo prescricional 

para a cobrança de alimentos é de um ano.   

c) O prazo para cobrar alimentos é decadencial, podendo 
Julia cobrar os dois últimos anos em atraso.  

d) Julia poderá cobrar os alimentos em atraso dos dois 

últimos anos, tratando-se de um prazo prescricional.   
 

68. Sobre provas, é correto firmar que 

a) Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova 

testemunhal é admissível como subsidiária ou 
complementar da prova por escrito. 

b) A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, 

apesar de ser documento dotado de fé pública, não faz 
prova plena. 

c) A confissão é irrevogável, porém é nula se decorreu de 

erro de fato ou de coação. 

d) Os documentos redigidos em língua estrangeira não 
poderão ser utilizados como prova no País. 

 
69. Suponha que, Davi estava em sua casa assistindo 

televisão, então viu uma propaganda de um relógio que 

possuía várias funções, como medidor de batimentos 
cardíacos, controle de queima de calorias, marcador de 

quilometragem, dentre outras. Davi decidiu se dirigir até 
a loja da referida propaganda e ao chegar lá, 

conversando com o vendedor, este afirmou que Davi 
poderia ficar com o relógio para testar e, caso não 

gostasse das funções, poderia devolver sem nenhum 

embaraço, não se efetuando a venda. De acordo com a 
situação narrada, assinale a afirmativa correta.  

 

 

a) A hipótese narrada corresponde ao instituto da 

retrovenda, pelo qual o vendedor se reservou no direito 

de adquirir o objeto novamente, em caso de desistência 
do comprador. 

b) Trata-se de venda feita a contento e, ainda que o 

relógio tenha sido entregue, não se reputará perfeita, 
enquanto Davi não manifestar seu agrado.  

c) Não havendo prazo estipulado para a declaração do 

comprador, este deverá fazer a opção no prazo de 30 
dias, sob pena de interpelação judicial.  

d) Trata-se de venda sujeita a prova, permanecendo a 

condição suspensiva até que as qualidades asseguradas 
pelo vendedor sejam provadas. 

 

70. Suponha que, em um determinado dia, Marcos, 83 
anos, saiu de casa para ir ao mercado. Algumas horas 

depois, sua neta, Priscila, notou a demora de Marcos e 
foi atrás dele sem, contudo, o encontrar. De acordo com 

o caso narrado, assinale a alternativa correta. 

a) Com o desaparecimento de Marcos, o juiz nomeará 
curador para seus bens e será aberta a sucessão 

provisória em 180 dias, após a declaração da ausência.  

b) Decorrido um ano da arrecadação dos bens de Marcos, 
poderão os interessados requerer que se declare a 

ausência e se abra a sucessão definitiva. 

c) A sucessão provisória de Marcos poderá ser requerida 

antes do prazo de dez anos, dado que ele conta com 
mais de oitenta anos de idade e desde cinco anos datam 

as últimas notícias dele. 

d) Antes da partilha dos bens do ausente, o juiz, quando 
julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens 

móveis, sujeitos a deterioração ou a extravio, em 
imóveis ou em títulos garantidos pela União. 

 

71. João, ao dirigir embriagado, colidiu com a casa de 
André, derrubando parte do muro e o portão e atingindo 

um carro que estava estacionado na garagem. No dia 
seguinte, João foi até a casa de André e se 

comprometeu a arcar com o prejuízo. Contudo, após 

esse dia João parou de atender o celular e não falou 
mais com André. Assim, André ingressou com uma ação 

para reaver os danos sofridos, já que João se manteve 
inerte. João foi condenado a pagar pelos danos 

causados à casa e ao carro de André. Com base na 
situação, assinale a alternativa correta.  

a) Os juros de mora serão contados a partir da sentença 

condenatória. 

b) Caso João não tenha cumprido a obrigação de reparar 
os danos, por caso fortuito ou força maior, ficará isento 

da mora.  

c) Os juros de mora serão contados a partir da data do 

fato. 

d) Os juros de mora serão contados a partir da data em 

que João se comprometeu a arcar com os prejuízos, pois 

assumiu uma obrigação de fazer. 
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72. Sobre as espécies de contratos, é INCORRETO 

afirmar que: 

a) O contrato de mútuo é o empréstimo de coisa 
infungível, passando a coisa a ser de propriedade do 

mutuário, desde a tradição. 

b) O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não 

fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto. 

c) Na locação de coisas, caso a obrigação de pagar o 

aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização 

excessiva, o juiz poderá fixá-la em bases razoáveis. 

d) No contrato de prestação de serviços, toda a espécie 

de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode 
ser contratada mediante retribuição. 

 

73. Sobre os filhos, é correto afirmar que:  

a) Não é possível a adoção de maiores de 18 anos, visto 

ser possível somente a adoção de menores.  

b) O reconhecimento do filho pode ser revogado se for 

feito por testamento. 

c) Qualquer pessoa, que justo interesse tenha, pode 

contestar a ação de investigação de paternidade ou 

maternidade. 

d) Os filhos podem ser reconhecidos sem o seu 

consentimento, podendo impugnar o reconhecimento 
nos quatro anos que se seguirem após tal 

reconhecimento. 
 

74. Assinale a alternativa correta quanto aos contratos: 

a)  O contrato preliminar deve conter todos os requisitos 
essenciais ao contrato a ser celebrado. 

b) A proposta feita sem prazo, por telefone, deixa de ser 
obrigatória se a pessoa não aceitar imediatamente. 

c) Em caso de evicção, o preço, seja a evicção total ou 
parcial, será o do valor da coisa, na época em que foi 

adquirida, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso 

de evicção parcial. 

d) Nos contratos de adesão, as cláusulas que estipulem a 

renúncia antecipada do aderente a direito resultante da 
natureza do negócio podem ser estipuladas, pois  os 

direitos, deveres e condições são estabelecidos pelo 

proponente. 
 

75. Mario, menor, quando tinha 14 anos começou a 
cantar profissionalmente, auferindo renda suficiente 

para o seu sustento. Com 15 anos, Mario abriu 
estabelecimento comercial, com economia própria. Aos 

17 anos, Mario se casou com Anita. Sobre a capacidade 

de Mario, é correto afirmar que: 

a) Mario adquiriu capacidade civil com 14 anos, por ter 

relação de emprego com economia própria.  

b) Caso Mario tivesse colado grau em ensino superior, aos 

15 anos, não adquiriria capacidade civil, visto que é 
exigida idade mínima de 16 para se tornar civilmente 

capaz nessa hipótese.  

c) Mario adquiriu capacidade aos 15 anos, ao abrir 
estabelecimento comercial com economia própria.  

d) Apesar de ter economia própria, Mario só adquiriu a 
capacidade aos 17 anos, quando se casou com Anita. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 
76. Ivan ajuizou ação de cobrança contra Cristiano. O 

réu, na sua peça de defesa, alegou a prescrição e que 

já havia efetuado o pagamento do montante devido. Em 
sentença, o juízo acolheu a prescrição e, em face disso, 

não examinou a outra tese defensiva do réu. Na 
hipótese de o tribunal, em sede de recurso, reconhecer 

que a dívida não estava prescrita 

a) poderá acolher a outra tese de defesa não apreciada 
pelo juízo a quo. Para tanto, o réu deverá interpor 

incidente de assunção de competência. 

b) poderá acolher a outra tese de defesa não apreciada 
pelo juízo a quo. Para tanto, o réu deverá interpor 

incidente de resolução de demandas repetitivas. 

c) poderá acolher a tese do pagamento trazida pelo réu e 

não apreciada pelo juízo a quo, caso se trate de causa 
madura. 

d) deverá anular o processo e remeter os autos para juízo 

a quo para exame da outra tese defensiva, sob pena de 
supressão de instância. 

e) não poderá acolher a tese do pagamento, dada a 

adstrição do tribunal à matéria recorrida. 
 

77. Rodrigo move uma ação contra Priscila pleiteando 
indenização por quebra contratual. Na petição inicial, 

Rodrigo requer a gratuidade de justiça, sob alegação de 

hipossuficiência e de não possuir condições de arcar 
com as custas do processo sem prejuízo do próprio 

sustento ou de sua família. Ao efetuar a admissibilidade 
da demanda o juízo concede o requerimento. Em 

preliminar de contestação, Priscila insurge-se contra o 

benefício concedido. 
Sobre o caso, é correto afirmar que: 

a) Rodrigo incorreu em vício de natureza processual ao 

não requerer o benefício em petição autônoma, 
instruída com os documentos que comprovem a 

insuficiência de recursos. 

b) se o juízo revogar a concessão do benefício, Rodrigo 
poderá agravar de instrumento no prazo de 15 dias 

úteis. 

c) o benefício concedido compreende multas impostas ao 
beneficiário em razão do cometimento de atos 

caracterizadores de litigância de má-fé. 

d) a concessão do benefício isenta Rodrigo da obrigação 

de pagar os honorários advocatícios decorrentes de sua 
sucumbência. 

e) se o juízo revogar a concessão do benefício, Rodrigo 

poderá impetrar mandado de segurança, a fim de 
resguardar direito líquido e certo. 
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78. Renato propõe uma ação de cobrança contra Jean. 

Após o trâmite do procedimento em contraditório é 

finalmente julgada procedente. Em sentença, Jean é 
condenado a pagar honorários sucumbenciais ao 

advogado de Renato. Quanto às regras que permeiam 
os honorários advocatícios, assinale a alternativa 

correta.  

a) Serão devidos honorários na reconvenção, no 
cumprimento definitivo de sentença, na execução 

resistida e nos recursos, não se aplicando ao 

cumprimento provisório de sentença e às execuções não 
resistidas. 

b) Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o 

máximo de quinze porcento sobre o valor da 
condenação, do proveito econômico obtido ou, não 

sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 
causa.  

c) O percentual a ser aplicado à título de honorários 

advocatícios variará de acordo com o grau de zelo 
profissional, o local da prestação de serviços, a natureza 

e importância da causa e o trabalho realizado e o tempo 

e serviço exigido.  

d) Serão devidos honorários no cumprimento de sentença 
contra a Fazenda Pública que enseje expedição de 

precatório mesmo quando não tenha sido impugnada. 

e) Os honorários não seriam devidos caso Renato, além 
de parte de direito material, fosse também advogado na 

causa. 
 

79.  Rosenval Jr., advogado da parte autora, em ação de 

indenização por danos decorrentes de acidente 
automobilístico obteve uma decisão liminar em agravo 

de instrumento em curso perante o Tribunal de Justiça 
para que a parte ré seja obrigada a pagar valores 

necessários para a sua subsistência, uma vez que o 

acidente ocasionou a perda da capacidade laboral. Tal 
medida liminar deve ser cumprida por intermédio de 

carta: 

a) de ordem, dirigida ao juízo de origem onde tramita o 
feito principal. 

b) rogatória, por livre distribuição no local onde a medida 

deve ser cumprida. 

c) de cumprimento, por livre distribuição na Comarca 
onde tramita o feito principal. 

d) precatória, dirigida ao juízo de origem onde tramita o 

feito principal. 

e) precatória, que será distribuída no local onde a medida 
deve ser cumprida. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

80. Ao acolher pedido de concessão de medicamento 

contra o Estado do Paraná, o juiz, em tópico autônomo 

da sentença, deferiu a tutela antecipada requerida na 
petição inicial, para determinar a imediata concessão do 

medicamento Xenazine em favor do demandante. 
Esse capítulo do ato decisório é: 

a) impugnável em apelação. 

b) impugnável em agravo de instrumento. 

c) impugnável em recurso extraordinário. 

d) impugnável em agravo interno. 

e) irrecorrível. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 

 

Em razão de fortes chuvas que caíram sobre a cidade, o prédio de determinado Órgão ficou totalmente destelhado, 

colocando em risco a segurança dos funcionários e equipamentos. Diante desse quadro, há necessidade de conserto 
urgente do telhado, cujo custo estimado ultrapassa o valor que autorizaria a dispensa de licitação. O presidente do referido 

Órgão pretende aproveitar a situação para incluir nessa obra a reforma do anexo do Órgão, que não foi atingido pelas 

chuvas. 
 

 
Com base nessa situação, responda, em até 30 linhas, às seguintes questões: 

 

➢ Explique sucintamente o que se entende como licitação e qual os seus principais fundamentos legais 
no nosso ordenamento jurídico. [valor: 12,50 pontos] 

➢ A hipótese narrada enquadra-se em algum caso de contratação direta? Qual? [valor: 12,50 pontos] 

➢ Além da reconstrução do telhado, pode ser incluída a reforma do anexo? Justifique. [valor: 12,50 
pontos] 

➢ A urgência da situação justifica a dispensa da publicação de informações sobre o processo? Justifique. 
[valor: 12,50 pontos] 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Obs.: disponibilizamos um serviço de correção especificamente para este simulado, em conformidade com os critérios 

utilizados pela banca Cebraspe (Cespe). 
 

Link para correção da sua discursiva: 
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/discursivas-para-concursos/  
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FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito! 
 
 

https://estr.news/Simulado-Tribunais-02 
 

 

 
 

 

Não é assinante? 
Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 
gratuitamente dos projetos exclusivos para alunos assinantes. Trilhas, 

Monitorias, Simulados, e muito mais... 
 
 
 

 
 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/ 
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