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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do TJPA; 

2 – A prova contém 50 itens que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais dos concursos; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora CESPE, com alternativas certo/errado 

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 no canal do 
Estratégia Concursos no YouTube. Eles resolverão todos os itens das questões. Aproveite para assisti-la AO 
VIVO e corrigir os erros, pois o vídeo ficará disponível apenas na área do aluno. 

8 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados durante a transmissão da 
correção da prova. 
 

 

 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-TJ-PA-Auxiliar-07-12   
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PORTUGUÊS 

 
TEXTO I 

 

Incidência da privação de sono no Brasil 
 

 No Brasil, estudo realizado pelo Instituto 
Datafolha, em parceria com o Instituto do Sono, mostrou 
que 23% da população no Estado de São Paulo têm queixas 
de sono insuficiente, sendo a faixa etária entre 35 e 44 anos 
a maior acometida (27%).  5 

O Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran-SP) relata que 20% de todos os acidentes de 
trânsito estão associados à sonolência. A pesquisa ainda 
mostra que 40% dos entrevistados referem já ter 
ziguezagueado na estrada devido à sonolência e 61% 10 
assumiram que costumam dirigir no dia seguinte a uma 
péssima noite de sono.  

Estudo nacional envolvendo pilotos de aeronaves 

comerciais mostrou a prevalência de 57,8% de cochilo não 
intencional durante o trabalho, estando o sono insuficiente 15 
como um dos fatores associados. 

Consoante dados da Associação Brasileira de 
Sono, mais de 60% das pessoas relatam dormir menos de 7 
horas por dia durante a semana e 25% dormem menos de 6 
horas por dia. Além disso, aproximadamente 18% das 20 
mulheres e 26% dos homens economicamente ativos são 
trabalhadores que atuam em turnos e com privação crônica 

de sono. 

https://www.einstein.br/especialidades/medicina-do-sono/doencas-

sintomas/privacao-de-sono 

 
01. Assinale a opção que melhor representa o tema 

central do texto I. 

a) A pesquisa ainda mostra que 40% dos 
entrevistados referem já ter ziguezagueado na 

estrada  

b) 23% da população no Estado de São Paulo têm 

queixas de sono insuficiente 

c) 61% assumiram que costumam dirigir no dia 

seguinte a uma péssima noite de sono 

d) aproximadamente 18% das mulheres e 26% dos 

homens economicamente ativos são trabalhadores 
que atuam em turnos e com privação crônica de 

sono 

e) Estudo nacional envolvendo pilotos de aeronaves 
comerciais mostrou a prevalência de 57,8% de 

cochilo não intencional durante o trabalho 
 

02. De acordo com o texto,  

a) A privação de sono é um fenômeno mundial que 

assola diferentes faixas etárias e profissões.  

b) Pesquisas recentes mostram que há uma epidemia 

de privação de sono entre os brasileiros. 

c) 61% das pessoas que ziguezaguearam na estrada 

não relataram acidentes graves. 

d) Os adolescentes são os que menos experimentam 

efeitos da privação de sono. 

e) A maior parte dos entrevistados em pesquisa do 

Detran SP confessou já ter dirigido após dormir mal.  

 

03. Depreende-se do texto que 

a) A qualidade do sono do brasileiro é uma 

preocupação das autoridades públicas.  

b) O brasileiro é capaz de ser eficiente no âmbito 

profissional a despeito da sonolência.  

c) Há diversos estudos, públicos ou privados, sobre a 

insuficiência de sono no Brasil.  

d) cerca de 18% das mulheres e 26% dos homens 

trabalham em turnos e com sono. 

e) A maior causa de acidentes de trânsito no Brasil é a 

sonolência frequente. 
 

04. De acordo com sua organização e tipologia, o 

texto deve ser classificado como predominantemente 

a) descritivo 

b) dissertativo 

c) narrativo 

d) injuntivo 

e) preditivo 

 

05. Considerando o contexto em que foi empregada, a 

palavra “acometida” (L.3) poderia ser substituída 

adequadamente por 

a) adoecida 

b) contaminada 

c) prejudicada 

d) representada 

e) comovida 

 
06. Sem prejuízo à correção gramatical, poderia ser 

suprimida do texto a vírgula 

a) após “Datafolha” (l.1) 

b) após “Sono” (l.1) 

c) após “Brasil” (l.1)  

d) após “trabalho” (l.8)  

e) após “insuficiente” (l.2)  
 

07. Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos 
originais do texto I, o termo “Consoante”, no trecho 

“Consoante dados da Associação Brasileira de Sono” 

(ℓ.9), poderia ser substituído por  

a) como 

b) Assim. 

c) Enquanto. 

d) Conforme. 

e) Ainda que. 

 

https://www.einstein.br/especialidades/medicina-do-sono/doencas-sintomas/privacao-de-sono
https://www.einstein.br/especialidades/medicina-do-sono/doencas-sintomas/privacao-de-sono


 
 

 

 
08. Sem prejuízo à correção gramatical ou às ideias 

originais do texto, a forma verbal “referem” (l.5) 

poderia ser substituída por 

a) confessou 

b) alegam 

c) descrevem 

d) admitiu 

e) referem-se a 
 

 
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

09. Acerca da ética e da moral, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) Existem diferenças entre os conceitos morais de um 

grupo e de outro, sendo a moral influenciada por 

fatores sociais. 

b) A ética é um ramo da filosofia que busca o constante 

questionamento, é especulativa e propicia a quebra de 

paradigmas e a evolução do pensamento. 

c) A moral decorre exclusivamente de atitudes 

exteriores e que são tipicamente atemporais. 

d) A moral coloca sempre em ação os indivíduos como 

tais. 

e) A ética é a parte da filosofia e ciência que se ocupa 

do comportamento moral do homem. 
 

10. Julgue as assertivas abaixo: 

I. Servidores públicos são orientados a agir de 
forma involuntária no exercício de suas 

funções, porque estão subordinados ao 
conjunto das leis e normas que regulam as 

funções públicas; portanto, suas ações, 

especialmente as que sejam relativas ao uso de 
recursos públicos, não podem ser pautadas nos 

princípios da ética aristotélica. 
II. O Servidor Público que deixa qualquer pessoa à 

espera de solução que compete ao setor em 
que exerça suas funções, permitindo a 

formação de longas filas, causa um ato de 

desconforto, mas não é considerado pela lei 
grave dano moral aos usuários dos serviços 

públicos. 
III. O Servidor Público tem que observar as regras 

quanto as vestimentas no local de trabalho, 

contudo é um direito do Servidor se apresentar 

de forma adequada ao exercício de sua função. 

Assinale a alternativa que indica as assertivas acima que 

estão corretas: 

a) I e II  

b) I e III.  

c) II e III  

d) todas estão corretas 

e) nenhuma está correta. 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 E PODER JUDICIÁRIO 

 

11. A transportadora ABV, voltada para o transporte de 

peças de automóveis, ao perceber a necessidade de 
se posicionar de forma mais efetiva no setor, 

desenvolve uma análise de cenário por meio da 
ferramenta Matriz SWOT. Esta análise apontou uma 

falta de motoristas capacitados atuando na empresa 

no momento. Qual seria o fator apontado? 

a) Oportunidade. 

b) Ameaça. 

c) Força. 

d) Fraqueza. 

e) Dependência. 

 
12. A prefeitura de Serra do Oeste enviou um 

questionário para seus principais servidores, visando 
construir seu planejamento estratégico para o período 

2020-2014. De acordo com Kunsch, temos quatro 

tipos de comunicação que compõem uma 
comunicação integrada. Qual delas está envolvida no 

caso citado: 

a) institucional. 

b) hierárquica. 

c) administrativa. 

d) mercadológica. 

e) interna. 

 
13. O governo do estado XYZ está preocupado com as 

políticas púbicas do setor de educação locais. Para ele, 

muitas das ações não geram impacto real na vida da 
população. O secretário está preocupado com qual 

dimensão da avaliação da política pública?  

a) eficiente. 

b) efetividade. 

c) eficácia. 

d) economicidade.   

e) excelência.   

 

14. O controle exercido pela sociedade civil, muitas 
vezes representada por ONGs, sindicatos e 

associações, representa que tipo de accountability? 

a) vertical. 

b) horizontal. 

c) diagonal. 

d) societal.   

e) gerencial.   

 

 
 

 



 
 

 

 
15. A _________ é uma adaptação da teoria da 

hierarquia das necessidades de Maslow. Seu autor 

procurou adequar os estudos de Maslow para que a 
teoria pudesse refletir os dados empíricos. A primeira 

diferença entre as duas teorias é o fato de que ele 
“condensou” os níveis hierárquicos. Para ele, são 

apenas três os níveis de necessidades: de existência, 

de relacionamento e de crescimento.  

a) Teoria das Relações Humanas. 

b) Teoria ERC de Alderfer. 

c) Teoria da Liderança Carismática. 

d Teoria X e Y. 

e) Teoria da Equidade. 

 
16. O _________ é o processo de proteção do núcleo 

técnico do Estado contra a interferência oriunda do 

público ou de outras organizações intermediárias.  

a) Insulamento Burocrático. 

b) Fortalecimento corporativo. 

c) Treinamento constante. 

d) Clientelismo. 

e) Corporativismo. 

 
 

LEGISLAÇÃO 

 

17. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Pará, o Órgão do Tribunal de Justiça do 

Estado competente para eleger o Presidente, o Vice-

Presidente e os Corregedores da Justiça é o:    

a) Câmaras Criminais 

b) Órgão Especial 

c) Tribunal Pleno 

d) Câmaras Cíveis   

e) Tribunal Especial Reunido 

 
18. Sobre o Tribunal Pleno, conforme o Regimento 

Interno do TJPA, assinale a alternativa correta: 

a) O Tribunal Pleno compõe-se apenas dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará.  

b) O Tribunal Pleno funcionará, com a maioria simples 
de seus membros, sob a direção do Desembargador 

Presidente ou de quem o estiver substituindo. 

c)  Para a composição de quórum poderá ser feita a 

convocação de Desembargadores, exceto os 
afastados em virtude de licenças, férias e a serviço da 

Justiça Eleitoral.  

d) Juízes convocados poderão funcionar nas sessões do 
Tribunal Pleno apenas nos processos sobre matéria 

judiciária, na qualidade de relator ou de revisor, 

quando houver. 

 
e) Em alguns casos o quórum mínimo para instalação 

da sessão de julgamentos é de 3/4 dos seus membros.  

 

19. Compete ao Relator, exceto: 

a) Homologar, quando for o caso, autocomposição das 

partes 

b) Apreciar as medidas urgentes nos recursos e nos 
processos de competência originária do Tribunal, 

inclusive se houver sido arguido sua suspeição, mas 

não nos casos de impedimento 

c) Requisitar os autos originais, quando julgar 

necessário 

d) Determinar as diligências necessárias à instrução do 
pedido de revisão criminal, quando entender que o 

defeito na instrução não se deve ao próprio 

requerente 

e) Propor de ofício ou a requerimento da parte, do 

Ministério Público ou da Defensoria Pública, assunção 

de competência 
 

20. De acordo com o Regimento do TJPA, não 
atenderão à ordem cronológica de conclusão para 

proferir julgamento, EXCETO:  

a) o julgamento de processos em bloco para aplicação 
de tese jurídica firmada em julgamento de casos 

repetitivos 

b) o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente 

de resolução de demandas repetitivas 

c) as decisões proferidas em sede de apelação 

d) o julgamento de embargos de declaração e de agravo 

interno ou regimental 

e) as preferências legais, as metas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça e as causas que exijam 

urgência no julgamento, assim reconhecida por 

decisão fundamentada 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
21. Com relação aos poderes e deveres administrativos, 

assinale a afirmativa correta. 

a) no poder vinculado, o administrador possui ampla 
margem de liberdade para o seu exercício, nos casos 

em que a lei não conseguir prever as situações que se 

apresentam no caso concreto. 

b) as decisões baseadas no poder discricionário estão 
em desuso, tendo em vista a constitucionalização dos 

princípios e a crescente sobreposição do princípio da 

legalidade. 

c) com base no poder hierárquico, um superior pode 

organizar as funções de seus órgãos subordinados e 
rever a atuação de seus agentes, observados os 

limites legais para tanto. 

d) a hierarquia entre os poderes estatais justifica a 
possibilidade de controle dos atos uns dos outros, 

tanto no que diz respeito ao controle de ofício quanto 

ao exercício da autotutela. 

e) a aplicação de punições baseadas no poder 
disciplinar alcança apenas os servidores públicos, 

excluídos os particulares, ainda que possuam algum 
tipo de vínculo com a administração. 

 
22. Os atos administrativos são dotados de atributos ou 

características que os diferem dos atos privados, 

submetendo-se a regime jurídico de direito público. O 
atributo que gera como consequência a necessidade 

de cumprimento do ato, até que declarada sua 
invalidade, e a inversão do ônus da prova quanto à 

sua validade é o da 

a) legalidade. 

b) tipicidade. 

c) imperatividade. 

d) presunção de veracidade e legitimidade. 

e) auto executoriedade. 
 

23. No que diz respeito aos contratos administrativos, 
assinale a opção correta: 

a) o contrato verbal assinado com a administração é 

válido, desde que reduzido a termo e que seu valor 
não ultrapasse 5% (cinco por cento) do limite 

estabelecido para a modalidade tomada de preços. 

b) o contrato deve mencionar o nome das partes e os 
de seus representantes, dispensada a menção quanto 

à necessidade de cumprimento da legislação e das 
cláusulas contratuais, informação já implícita no 

momento da assinatura do termo. 

c) a publicação resumida do instrumento de contrato na 
imprensa oficial é condição indispensável de validade, 

e seu descumprimento causa a nulidade total do 

procedimento. 

d) o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de 

concorrência e facultativo na tomada de preços, assim  

 
como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços 

estejam compreendidos nos limites destas duas 

modalidades de licitação. 

e) considerando a regulamentação aplicável, a 

administração está autorizada a firmar contratos 

verbais com valor não superior a R$ 8,8 mil (oito mil 
e oitocentos reais), correspondente a 5% (cinco por 

cento) do limite estabelecido para a modalidade 
convite. 

 

24. Com relação à responsabilidade civil estatal, de 
acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, 

é correto afirmar que 

a) o Estado responde objetivamente pelos atos dos 
tabeliões e registradores oficiais que, no exercício de 

suas funções, causem danos a terceiros, assentado o 
dever de regresso contra o responsável, nos casos de 

dolo ou culpa, sob pena de improbidade 

administrativa. 

b) há responsabilidade civil subjetiva de pessoa jurídica 

prestadora de serviço público em razão de dano 

decorrente de crime de furto praticado em posto de 
pesagem, considerada a omissão no dever de 

vigilância e falha na prestação e organização do 

serviço. 

c) a ação por danos causados por agente público deve 

ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de 
direito privado, prestadora de serviço público, sendo 

também parte legítima o agente público autor do ato, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável 

nos casos de dolo ou culpa. 

d) em caso de inobservância de seu dever específico de 

proteção relativo aos presos, o Estado responde 
objetivamente pela morte de detento, a partir da 

teoria do risco integral. 

e) tratando-se de ato omissivo do poder público, a 
responsabilidade civil por tal ato é objetiva, pelo que 

exige dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, 

negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, 
entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode 

ser atribuída ao serviço público, de forma genérica. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
25. Com base nas normas relativas à organização da 

administração pública direta e indireta, assinale a 

opção correta. 

a) as entidades administrativas subordinam-se ao ente 

instituidor por uma relação de hierarquia com o órgão 

da administração direta da área correspondente, nos 

limites estabelecidos pela lei criadora da entidade. 

b) o controle finalístico exercido sobre as entidades da 

administração indireta ocorre nos limites 

expressamente previstos em lei. 

c) o controle hierárquico não pode ser considerado 

presumido e nem permanente, pois depende de 

expressa previsão legal para ser exercido plenamente. 

d) a administração direta é formada pelas entidades 

subordinadas diretamente aos governos nos âmbitos 
federal, estadual e municipal, com personalidade 

jurídica própria e de direito público, portanto. 

e) as entidades administrativas, sejam de direito público 

ou privado, são criadas diretamente pela lei e passam 
a existir com a sua publicação na imprensa oficial, 

devendo o texto legal conter os mecanismos de 
controle hierárquico e vinculado aos quais se 

submetem. 
 

26. Acerca das normas constitucionais relativas ao 

controle da administração pública, analise: 

I. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das 

entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle 

externo, e pelo sistema de controle interno de 

cada Poder. 

II. Em relação ao auxílio que presta ao Congresso 

Nacional no exercício do controle externo, 
compete ao Tribunal de Contas da União 

apreciar as contas prestadas anualmente pelo 

Presidente da República, mediante parecer 
prévio, que deverá ser elaborado em sessenta 

dias a contar de seu recebimento. 

III. Ao controle interno cabe a prestação de 
informações solicitadas pelo Congresso 

Nacional, por qualquer de suas casas, ou por 
qualquer das respectivas comissões, sobre a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial e sobre resultados de 

auditorias e inspeções realizadas. 

Está correto o que se afirmar apenas nos itens: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

 
e) I, II e III. 

 

27. Com relação ao disposto na Lei nº 10.520/2002, 
que institui a modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, 

assinale a opção correta: 

a) na fase preparatória, a autoridade competente 

designará o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, 
servidores ou não, cujas atribuições incluem, dentre 

outras, o recebimento das propostas e lances. 

b) a equipe de apoio do pregão deverá ser integrada 
preferencialmente por servidores ocupantes de cargo 

efetivo ou emprego da administração, em sua maioria 

pertencentes ao quadro permanente do órgão ou 

entidade promotora do evento. 

c) cabe ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito 

da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro 

lugar, quanto ao objeto e ao valor. 

d) se a oferta vencedora não for aceitável ou se o 

licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro declarará encerrado o procedimento, 

determinando a abertura de novo prazo para 

habilitação e apresentação de documentos. 

e) a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 

vencedor poderá ser feita mesmo antes de decididos 

os recursos. 
 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
28. Acerca da composição do Conselho Nacional de 

Justiça, julgue os próximos itens e, a seguir, assinale 

a alternativa correta:  

(I) O mandato dos membros do CNJ é de dois 

anos, sendo permitida apenas uma recondução. 

(II) Não há membros natos no CNJ, uma vez que 

todos deverão ser nomeados pelo Presidente da 
República, sendo tal escolha submetida à 

aprovação do Senado. 

(III) O Presidente do STF presidirá o Conselho e o 
do STJ o substituirá, nas suas ausências e 

impedimentos. 

(IV) O STJ ficará responsável pela indicação dos 

conselheiros oriundos da Justiça Federal. 

(V) O CNJ é composto por membros dos três 

Poderes da Federação, mas não do Ministério 

Público. 

a) Apenas I e IV estão corretas. 

b) Apenas II, III e V estão incorretas. 

c) Apenas III, IV e V estão incorretas. 

d) Apenas I está correta. 

e) II, IV e V estão corretas. 

 
 



 
 

 

 
29. Considere que um grupo de alunos, ao adentrarem 

as dependências de uma Universidade Pública, se 

deparem com um novo procedimento de segurança, 
com instalação de catracas na recepção. Indignados 

com a medida, imediatamente iniciam uma 
manifestação na rua que dá acesso à instituição, 

bloqueando o trânsito de veículos e pedestres. Diante 

dessa situação, as autoridades locais: 

a) Devem, obrigatoriamente, providenciar as condições 

para que o evento aconteça de forma tranquila, 

garantindo a segurança das pessoas e o direito de 
expressão dos manifestantes, sem interferir na 

reunião dos alunos. 

b) Poderão impedir que a manifestação cause distúrbios 
ao fluxo na via pública, já que não foram avisadas 

sobre a ocorrência espontânea da reunião. 

c) Poderão impedir a manifestação dos alunos, já que 
sequer justificaram o motivo nem delimitaram o 

espaço e a duração do evento.  

d) Nada poderão fazer, já que o direito de reunião é 
irrestrito e representa direito individual fundamental, 

relacionado à liberdade de expressão. 

e) Poderão suspender a reunião, até que seja 
comprovada sua finalidade lícita e expedida a 

correspondente autorização para que seja realizada. 

 
30. Caso uma pessoa, em virtude de forte crença ou 

convicção, considere-se impedida de acatar 
determinada prescrição legal, a Constituição Federal 

estabelece que: 

a) Ela estará livre do cumprimento de qualquer 

obrigação, tendo em vista que o Estado não deve 

interferir na liberdade de pensamento. 

b) Ela deverá cumprir a obrigação imposta pela lei, caso 

o Estado não tenha estabelecido regra alternativa. 

c) Ela poderá alegar objeção de consciência, desde que 

relacionada a convicção religiosa, e não política. 

d) Caso seja alegado motivo de convicção política e a 

prestação alternativa não for adimplida, ela poderá ser 

privada de seus direitos políticos. 

e) Em caso de convicção religiosa, deverá ser 

respeitado o direito à escusa de consciência, ao 
contrário da assistência religiosa, que não pode ser 

prestada pelo Estado, sob pena de grave violação ao 
princípio da laicidade. 

 

31. A Constituição Federal prevê a contratação por 
tempo determinado, em certas situações. A respeito 

das características e condições para que ela ocorra, 

assinale a alternativa verdadeira:  

a) Trata-se de cargos demissíveis ad nutum, que não 

exigem a aprovação em concurso público.  

b) Apenas em caso de excepcional interesse público a 

contratação poderá ser por tempo indeterminado. 

 

 
c) Por destinar-se ao preenchimento de cargos públicos, 

o agente contratado nessas condições estará sujeito 

ao regime jurídico estatutário. 

d) O regime previdenciário desses agentes públicos é o 

que se aplica aos empregados de empresas públicas e 

sociedades de economia mista. 

e) Não há necessidade de estrita observância aos tetos 
remuneratórios constitucionais, nesse caso, já que 

não se trata de cargo ou emprego público. 
 

32. Considerando o modelo de repartição de 
competências estabelecido pela Constituição Federal, 

é possível afirmar, a respeito da previdência social, 

que: 

a) Compete privativamente à União legislar sobre o 
assunto, sem possibilidade de delegação aos demais 

entes federados. 

b) A competência para legislar sobre previdência social 
inclui-se entre as atribuições exclusivas da União, à 

qual incumbe disciplinar as regras relativas à 

seguridade, de forma geral. 

c) Os municípios poderão editar normas gerais 

relacionadas à matéria, em caso de inércia da União, 
no exercício de sua competência legislativa 

suplementar. 

d) Os Estados poderão editar normas gerais 

relacionadas à matéria, em caso de inércia legislativa 

por parte da União. 

e) Os municípios não possuem competência legislativa 

concorrente e, sendo assim, não poderão tratar de 
temas pertinentes à previdência social. 

 
33. Levando em consideração o regramento 

constitucional do Poder Legislativo, pode-se dizer que, 

caso venha a ser criado um Território Federal no 

Brasil, nas próximas eleições gerais: 

a) O número de deputados eleitos pelo Território será 

proporcional à sua população. 

b) O Território elegerá três deputados. 

c) O Território elegerá quatro deputados e nenhum 

senador. 

d) A eleição do Governador será realizada de acordo 

com o sistema majoritário, para um mandato de 

quatro anos. 

e) O Território elegerá três senadores. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
34. Suponha que o Procurador-Geral de Justiça do 

Ministério Público do Pará tenha sido nomeado, pelo 

Governador do Estado, para o seu segundo mandato 
consecutivo, dispensando a aprovação do Poder 

Legislativo respectivo.  Um ano depois, o chefe do 
Poder Executivo decide destituí-lo do cargo e, mais 

uma vez, o faz sem consultar a Assembleia Legislativa. 
Nessas condições, considerando-se respeitadas as 

demais exigências constitucionais, pode-se dizer que: 

a) Não há qualquer irregularidade no procedimento 

descrito.  

b) O Procurador-Geral de Justiça sequer poderia ter sido 

reconduzido ao cargo, em qualquer hipótese. 

c) Não há qualquer impedimento às sucessivas 

reconduções ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, 
mas a nomeação e a destituição mencionadas 

submetem-se ao crivo do Poder Legislativo Estadual. 

d) A nomeação se deu de maneira regular, mas a 
destituição do Procurador-Geral de Justiça deveria ter 

sido precedida da deliberação da maioria absoluta dos 

membros do Poder Legislativo. 

e) A nomeação do chefe de qualquer Ministério Público, 

tendo em vista o princípio da unidade, cabe ao 
Presidente da República, e não ao Governador. 

 

 
DIREITO CIVIL 

 

35. Assinale a alternativa correta. 

a) São absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 
anos e os que, mesmo por causa transitória, não 

puderem exprimir sua vontade. 

b) O art. 1º do CC/02 diz que toda pessoa é capaz de 
direitos e deveres na ordem civil. Essa capacidade é 

uma capacidade de fato. Toda pessoa tem essa 

capacidade. 

c) Segundo a maioria da doutrina e a jurisprudência do 
STJ, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria 

concepcionista para o início da personalidade jurídica 

da pessoa humana. 

d) Com a emancipação, o menor deixa de ser incapaz, 

passando a ser capaz, e deixando de ser considerado 
menor.  

e) A existência da pessoa natural termina com a morte; 

presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em 
que a lei autoriza a abertura de sucessão provisória. 

 
36. Assinale a alternativa correta quanto ao tema 

Prescrição e suas causas suspensivas ou impeditivas, 

conforme o Código Civil. 

a) Os prazos de prescrição podem ser alterados por 

acordo das partes. 

b) Não corre a prescrição contra os absoluta ou 

relativamente incapazes. 

 
c) Não corre a prescrição entre os ascendentes e os 

descendentes, ainda que extinto o poder familiar. 

d) Quando a ação se originar de fato que deva ser 
apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição 

antes da respectiva sentença definitiva. 

e) A renúncia da prescrição somente pode ser expressa, 

e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, 
antes que a prescrição se consumar. 

 
37. Sobre as pessoas jurídicas assinale a alternativa 

INCORRETA. 

a) As pessoas jurídicas de direito privado têm sua 
existência legal com a inscrição do ato constitutivo no 

registro respectivo, sendo que o direito de anular essa 

constituição por defeito ao ato decai em três anos, 
contato o prazo da publicação de sua inscrição no 

registro. 

b) Constituem espécies de pessoas jurídicas 
reconhecidas pelo Código Civil unicamente as pessoas 

jurídicas de direito público, interno ou externo. 

c) Regem-se pelo Código Civil, quanto ao seu 
funcionamento, as pessoas jurídicas de direito público 

a que se tenha dado estrutura de direito privado, salvo 

disposição em contrário. 

d) As pessoas jurídicas de direito público interno são 

civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que 

nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado 
direito regressivo contra os causadores do dano, se 

houver, por parte destes, culpa ou dolo. 

e) Obrigam a pessoa jurídica os atos dos 
administradores, exercidos nos limites de seus 

poderes definidos no ato constitutivo. 
 

38. Sobre interpretação do negócio jurídico, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir 
o sentido que for confirmado pelo comportamento das 

partes posterior à celebração do negócio. 

b) A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir 
o sentido que for mais benéfico à parte que não 

redigiu o dispositivo, se identificável. 

c) A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir 
o sentido que corresponder a qual seria a razoável 

negociação das partes sobre a questão discutida, 
inferida das demais disposições do negócio e da 

racionalidade econômica das partes, consideradas as 

informações disponíveis no momento de sua 

celebração. 

d) As partes poderão livremente pactuar regras de 

interpretação, de preenchimento de lacunas e de 
integração dos negócios jurídicos diversas daquelas 

previstas em lei.  

e) Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia 
interpretam-se extensivamente. 

 



 
 

 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 
39. Considerando as disposições do Código de Processo 

Civil acerca das intimações, assinale a alternativa 

correta: 

a) As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

carta com aviso de recebimento. 

b) É facultado aos advogados promover a intimação do 

advogado da outra parte por meio dos Correios, 
juntando aos autos cópia do ofício de intimação e do 

aviso de recebimento. 

c) Ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 
Advocacia Pública é facultada a manutenção de 

cadastro nos sistemas de processo em autos 
eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e 

intimações. 

d) Os advogados possuem o dever de promover a 
intimação do advogado da outra parte por meio do 

correio, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício 

de intimação e do aviso de recebimento. 

e) A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em 
carga pelo advogado, por pessoa credenciada a 

pedido do advogado ou da sociedade de advogados, 
pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou 

pelo Ministério Público implicará intimação de 
qualquer decisão contida no processo retirado, salvo 

se pendente de publicação. 

 
40. Em um processo foi requerida a citação do réu, que 

se encontra na Argentina. Encaminhada carta 
rogatória para citação, seu cumprimento foi recusado 

pelo país de destino. Segundo as disposições do CPC, 

é correto afirmar que, nessa hipótese: 

a) será possível citar o réu por edital, com prazo entre 

20 e 60 dias, a ser fixado pelo juiz. 

b) será obrigatória a reiteração da carta rogatória por 

duas vezes para, após, realizar a citação por edital. 

c) será possível citar o réu por edital, com prazo entre 

30 e 60 dias, a ser fixado pelo juiz. 

d) caso o autor tivesse requerido a citação por edital 

alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias 
autorizadoras para sua realização, incorreria em multa 

de 10 vezes o salário-mínimo. 

e) será possível citar o réu por edital, sendo obrigatória 
a divulgação da notícia de sua citação pelo rádio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Em determinado processo apenas um dos 
devedores solidários de uma obrigação foi citado. 

Nesse caso, o réu poderá se utilizar do instituto 

conhecido como: 

a) denunciação à lide, a fim de convocar os demais 

devedores solidários, devendo requerer sua citação na 

contestação, a qual deve ser promovida no prazo de 

30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. 

b) chamamento ao processo, a fim de convocar os 

demais devedores solidários, devendo requerer sua 
citação na contestação, a qual deve ser promovida no 

prazo de 15 dias, sob pena de ficar sem efeito o 

chamamento. 

c) denunciação à lide, a fim de convocar os demais 

devedores solidários, devendo requerer sua citação na 
contestação, a qual deve ser promovida no prazo de 

15 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. 

d) assistência simples, a fim de convocar os demais 

devedores solidários, devendo requerer sua citação na 
contestação, a qual deve ser promovida no prazo de 

30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. 

e) chamamento ao processo, a fim de convocar os 
demais devedores solidários, devendo requerer sua 

citação na contestação, a qual deve ser promovida no 
prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o 

chamamento. 

 
42. No que concerne as disposições do Código de 

Processo Civil acerca das partes e dos procuradores, 

assinale a alternativa correta: 

a) A sociedade ou associação sem personalidade 

jurídica poderá opor a irregularidade de sua 

constituição quando demandada. 

b) Proferida sentença com fundamento em desistência, 

em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as 

despesas e os honorários serão pagos pelo autor. 

c) Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juiz 

condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa, vedada a responsabilização 

solidária.  

d) O gerente de filial ou agência presume-se autorizado 

pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para 

qualquer processo. 

e) A herança jacente ou vacante será representada em 

juízo pelo administrador judicial. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
DIREITO PENAL 

 
43. Paul, americano, em viagem à Argentina, agride o 

cidadão brasileiro José, causando-lhe lesão corporal 

gravíssima. 

Neste caso, em relação ao crime praticado: 

a) Será aplicável a lei penal brasileira, pelo princípio da 

nacionalidade passiva, sendo esta uma hipótese de 

extraterritorialidade hipercondicionada. 

b) Será aplicável a lei penal brasileira ao referido delito, 

pelo princípio da nacionalidade ativa, sendo esta uma 

hipótese de extraterritorialidade incondicionada. 

c) Será aplicável a lei penal brasileira ao referido delito, 

pelo princípio da defesa ou proteção. 

d) Será aplicável a lei penal brasileira, pelo princípio da 

nacionalidade passiva, sendo esta uma hipótese de 

extraterritorialidade condicionada. 

e) Não será aplicável a lei penal brasileira 

 

44. Considera-se o crime tentado: 

a) quando nele se reúnem todos os elementos de sua 

definição legal 

b) quando, uma vez iniciada a preparação, não se 
consuma o delito por circunstâncias alheias à vontade 

do agente 

c) quando, uma vez iniciada a execução, não se 
consuma o delito por circunstâncias alheias à vontade 

do agente 

d) quando o agente voluntariamente desistir de 

prosseguir na execução, e o crime não se consuma 

e) quando o agente não consegue consumar o delito 

pela absoluta ineficácia do meio 

 

45. Considera-se em legítima defesa: 

a) quem repele justa agressão, atual ou iminente, a 

direito próprio, usando moderadamente dos meios 
necessários. 

b) apenas quem repele injusta agressão atual a direito 
próprio, usando moderadamente dos meios 

necessários. 

c) apenas quem repele injusta agressão iminente a 

direito próprio, usando moderadamente dos meios 

necessários. 

d) quem repele injusta agressão, atual ou iminente, a 

direito próprio ou alheio, usando moderadamente dos 

meios necessários. 

e) quem pratica o fato para salvar de perigo atual, 

direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas 
circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

 
46. José e Pedro conversavam num bar quando, de 

repente, José colocou determinada substância no 

copo de refrigerante de Pedro. Pedro, então ficou 

completamente embriagado, em razão da substância  

 
colocada na sua bebida por José. Saindo dali, ambos 

praticaram um crime de furto. No curso do processo, 

restou comprovado que Pedro não tinha, no momento 
da conduta, nenhuma capacidade de entender o 

caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com este entendimento, em razão da embriaguez 

completa, causada pela substância colocada por José 
em sua bebida. José, por sua vez, em perícia médica 

realizada no curso do processo, foi considerado 

portador de doença mental, concluindo-se que, ao 
tempo da conduta, tinha parcial capacidade de 

entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se 

de acordo com este entendimento  

Neste caso, é correto afirmar que: 

a) Pedro será isento de pena, enquanto José não terá 

qualquer benefício em seu favor. 

b) Pedro não será isento de pena, mas José fará jus à 

redução de pena de um a dois terços. 

c) Pedro e José serão considerados isentos de pena, 

pela ausência de imputabilidade penal. 

d) Pedro será considerado isento de pena, pela ausência 
de imputabilidade penal, enquanto José será 

considerado semi-imputável, de forma que 
responderá pelo crime, mas terá sua pena reduzida de 

um a dois terços. 

e) Pedro e José não serão isentos de pena nem farão 

jus à redução de pena. 
 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 
47. Josefina foi vítima de um crime de ação penal 

privada, em tese praticado por José e Pedro, no dia 

15.08.2018. Josefina, porém, só descobriu a autoria 
delitiva no dia 10.02.2019. No dia 05.05.2019 a vítima 

ajuizou queixa-crime em desfavor de ambos. No curso 
do processo, porém, a vítima ofereceu o perdão em 

favor de José e Pedro, mas o primeiro recusou o 

perdão. 

Neste caso, é correto afirmar que: 

a) Houve decadência do direito de queixa 

b) Não houve decadência, mas o perdão deve produzir 

efeitos em relação a ambos, sendo irrelevante a 

recusa de José. 

c) Não houve decadência, mas a renúncia oferecida 

deve produzir efeitos em relação a ambos, sendo 

irrelevante a recusa de José. 

d) Não houve decadência, mas o perdão não produzirá 

efeitos em relação a nenhum dos réus, dada a recusa 

por um deles. 

e) Não houve decadência, mas o perdão gerará a 

extinção da punibilidade em favor de Pedro, que 

aceitou o perdão, prosseguindo o processo apenas em 
desfavor de José. 

 



 
 

 

 
48. De acordo com o Código de Processo Penal, o Juiz 

será considerado suspeito quando: 

a) tiver funcionado seu cônjuge ou parente, 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até 

o terceiro grau, inclusive, como defensor ou 

advogado, órgão do Ministério Público, autoridade 

policial, auxiliar da justiça ou perito. 

b) ele próprio houver desempenhado a função de 

autoridade policial. 

c) tiver funcionado como juiz de outra instância, 
pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a 

questão. 

d) ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo 
ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, 

inclusive, for parte ou diretamente interessado no 

feito. 

e) for credor de qualquer das partes. 

 

49. Sobre o assistente de acusação, é correto afirmar 

que: 

a) o assistente será admitido a qualquer tempo na ação 

penal pública, desde que ainda não tenha havido o 

trânsito em julgado 

b) o corréu poderá se habilitar como assistente de 

acusação 

c) a vítima poderá requerer sua habilitação como 

assistente de acusação durante a fase pré-processual 

d) na ação penal privada, a vítima ou seu representante 

legal poderão requerer sua habilitação como 

assistente de acusação 

e) o despacho que indeferir o requerimento de 

habilitação do assistente será impugnável por meio de 
recurso em sentido estrito 

 

50. José é réu em determinado processo criminal. 
Recebida a denúncia, o Juízo determinou a citação do 

réu, tendo o Oficial de Justiça certificado que José não 
mais residia no local, estando, segundo informações 

de vizinhos, residindo atualmente na Espanha, 

embora não se saiba exatamente seu endereço. 
Neste caso, deverá o Juiz determinar a citação de José 

por: 

a) carta precatória 

b) carta rogatória 

c) edital, com prazo de 15 dias 

d) hora certa 

e) edital, com prazo de 10 dias 
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