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Simulado Especial 
2º Simulado PGDF – Analista (Direito e Legislação)  

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PGDF; 

2 – A prova contém 120 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
CEBRASPE/CESPE, com assertivas para serem valoradas como “certo” ou “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; 

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 primeira página deste PDF; 

7 – Esse simulado é uma auto avaliação! Você mesmo (a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área do 
aluno. 

 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK – https://bit.ly/Simulado-PGDF-Analista-23-05  
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PORTUGUÊS 

Felipe Luccas  

TEXTO I 

 

Em 600 a.C., Atenas, a principal cidade grega, 
encontrava-se dividida. Os eupátridas, como eram chamados 
os aristocratas, subjugavam os agricultores com empréstimos 
impagáveis. Encurralados, os pequenos proprietários perdiam 
suas terras e viravam escravos. Muitos deles chegaram a ser 
enviados à África. Isso gerou uma revolta popular, que 
culminou na nomeação de Sólon como legislador (arconte). 
Sólon vinha de uma família aristocrata em decadência e, talvez 
por essa razão, possuía um olhar mais complacente com os 
desvalidos. Reformou as leis, instituindo uma constituição. 
Libertou os pequenos agricultores e aboliu suas dívidas. 
Depois, dividiu os cidadãos conforme a renda em quatro 
classes distintas, o que servia também para redistribuir 
direitos e cargos públicos. 

Pela primeira vez, a divisão de classes não ocorria 
por um critério de nascimento, e sim pecuniário. Na primeira 
classe, ficavam os “pentacosiomedimnos”, donos de terras; 
depois os “hippeis”, ou cavaleiros, que podiam manter um 
cavalo a serviço do governo nas guerras; em seguida, os 
“zeugitas”, que formavam o que se podia chamar de classe 
média; e finalmente os “tetes”, os mais pobres. Funções na 
administração pública, por exemplo, só eram entregues a 
cidadãos das três primeiras classes. Os “tetes”, que não 
possuíam renda fixa, deviam servir ao exército. Porém, todos 
podiam integrar o tribunal popular de Helieia e participar da 
assembleia, a Eclésia, que servia de palco para os debates 
políticos, a promulgação de leis e decretos, além, claro, da 
escolha dos arcontes. Para pôr ordem nas deliberações da 
assembleia, Sólon criou também o Conselho dos 400, formado 
por 400 cidadãos sorteados. 

Apesar do perdão das dívidas dos pequenos 
agricultores, a reforma não gerou grandes mudanças sociais – 
os eupátridas continuaram detendo o poder político e 
econômico. Mas, ao abolir os privilégios de nascimento, o 
arconte deu a chance das classes mais pobres ascenderem 
socialmente com frutos do próprio trabalho. “O pacote de 
reformas de Sólon lançou as bases da democracia que viria a 
se consolidar cem anos depois com o progressista Clístenes”, 
escreveu o professor da Universidade Cambridge Paul 
Cartledge, uma das maiores autoridades em Grécia Antiga. 

 

https://super.abril.com.br/especiais/quem-inventou-a-democracia/ 

 

 
 

 

Considerando os aspectos estruturais e linguísticos do 
texto I, julgue os itens a seguir.  

 

01. De acordo com o texto, as mulheres não 
participavam da democracia grega.  

 

02. Segundo Paul Cartledge, as concepções 
meritocráticas de Sólon revelam a influência de 
Clístenes.  

 

03. Infere-se do texto que os eupátridas faziam 
empréstimos aos agricultores para escravizá-los.  

 

04. No primeiro parágrafo, o autor afirma que Sólon era 
solidário porque descendia de família aristocrática 
decadente.  

 

05. O advérbio “claro” (2º parágrafo) foi usado com 
sentido de “evidentemente”. 

 

06. As aspas no segundo parágrafo indicam ironia crítica 
quanto à divisão social grega.  

 

07. O segmento “a principal cidade grega” (1º parágrafo) 
possui caráter assessório, de modo que as vírgulas que 
o isolam poderiam ser retiradas, sem prejuízo à 
correção gramatical.   

 

08. A partícula “se” em “encontrava-se” (1º parágrafo) 
indica indeterminação do sujeito.  

 

09. Infere-se do vocábulo “Encurralados” (1º parágrafo) 
uma noção de causa.  

 

10. A forma verbal “viravam” (1º parágrafo) indica uma 
noção de estado.  

 

11. O acento indicativo de crase em “à África” (1º 
parágrafo) marca a fusão de preposição exigida pela 
forma “chegaram” com artigo definido feminino diante 
de “África”.  

https://super.abril.com.br/especiais/quem-inventou-a-democracia/
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12. O vocábulo “isso” (1º parágrafo) retoma a 
informação apresentada na oração imediatamente 
anterior.  

 

13. A supressão da vírgula após “popular” (1º parágrafo) 
prejudicaria a correção gramatical, embora mantivesse 
os sentidos originais.  

 

14. Infere-se do texto que “arconte” (1º parágrafo) era 
um cargo com competência legislativa.  

 

15. No primeiro parágrafo, o sujeito expresso das formas 
“possuía”, “Reformou” e “Libertou” é “Sólon”.  

 

16. Manteria a correção gramatical e a coerência do 
texto a substituição de “instituindo” (1º parágrafo) por 
“e instituiu”, desde que a vírgula após “leis” fosse 
suprimida. 

 

17. A oração “ao abolir os privilégios de nascimento” (3º 
parágrafo) expressa noção temporal.  

 

18. A correção gramatical seria prejudicada se o 
segmento “o arconte deu a chance das classes mais 
pobres ascenderem socialmente” (3º parágrafo) fosse 
reescrito da seguinte forma: o arconte deu a chance de 
as classes mais pobres ascenderem socialmente 

 

TEXTO II 
 

Entre os séculos XVI e XIX, milhares de africanos 
foram feitos prisioneiros em suas terras natais e levados para 
servir como mão de obra escrava em diversas regiões do 
mundo, principalmente nas Américas. Tratados como uma 
mercadoria, negociados de feira em feira, aprisionados em 
barracões e em porões de navios negreiros, esses indivíduos 
sofriam com a fome, com a sede e com as inúmeras doenças 
que contraíam, devido à subnutrição e às péssimas condições 
de higiene nas quais eram obrigados a viver. Ao chegarem aos 
seus destinos, em terras muito distantes, eram novamente 
trancafiados em outros barracões. E ali esperavam seus 
compradores, ou seja, os seus novos senhores.  

A sociedade escravista brasileira necessitava de 
mão de obra para a lavoura e a mineração. Para suprir esse  

 

mercado, a maioria dos escravos africanos negociados aqui era 
composta de homens, que tinham entre 15 e 30 anos de idade. 
Um problema que os escravos recém-chegados encontravam 
era saber se comunicar, principalmente para atender às 
ordens que recebiam. Os escravos que ainda não sabiam falar 
o português eram chamados de “boçais”. Os que já tinham 
algum conhecimento da língua eram chamados de “ladinos”. 
Existiam também os “crioulos”, que eram os escravos nascidos 
no Brasil e, portanto, já estavam integrados à cultura local. 

Assim que chegavam aqui, os escravos perdiam o 
direito de usar o seu nome africano e de praticar as suas 
antigas tradições. Eram batizados segundo a fé católica e 
recebiam nomes portugueses, como João, Joaquim, Maria. Por 
isso suas origens acabaram sendo apagadas dos registros 
históricos. Ainda hoje, os pesquisadores têm dificuldade para 
identificar que grupos - das milhares de etnias africanas - 
chegaram ao Brasil, já que recebiam o nome do porto africano 
por onde tinham sido embarcados. Os principais portos eram 
da Costa da Mina, de Luanda, de Benguela e de Cabinda. Assim 
os escravos passavam a ser chamados de Mina, Congo, Angola, 
Benguela, Cabinda. Por exemplo: Maria Mina, José Cabinda... 

 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/escravismo-no-
brasil-a-resistencia-de-africanos-e-descendentes.htm 

 
A respeito das estruturas e sentidos do texto II, julgue os 

itens a seguir.  
 
19. Infere-se do texto que os escravos africanos, 

proibidos de usar seus nomes originais, eram batizados 
com nomes portugueses e sobrenomes indicativos de 
sua cidade natal.  

 
20. A supressão do acento indicativo de crase em “à 

subnutrição” (1º parágrafo) violaria o paralelismo 
existente no segmento.  

 
21. A substituição de “nas quais” (1º parágrafo) por 

“onde” manteria a correção gramatical e os sentidos do 
texto. 

 
22. As vírgulas que isolam a locução “ou seja” (1º 

parágrafo) são facultativas.  
 
23. Na oração “Para suprir esse mercado” (2º parágrafo), 

o vocábulo “Para” poderia ser substituído por “Afim 
de”, sem prejuízo à correção gramatical ou aos sentidos 
do texto.  
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24. Manteria a correção gramatical e os sentidos 

originais a substituição de “era composta” (2º 
parágrafo) por     compunha-se.  

 
25. No segmento “para atender às ordens que recebiam” 

(2º parágrafo), a supressão do sinal indicativo de crase 
prejudicaria a correção gramatical.  

 
 

CONHECIMENTOS SOBRE O DF 
Leandro Signori 

Julgue os próximos itens relativo a aspectos 
antecedentes à construção de Brasília. 

 

26. É atribuída ao Marquês de Pombal uma das menções 
mais antigas sobre a transferência da capital do Brasil 
para o interior. Com alegações de que a capital ficaria 
mais segura e menos vulnerável a ataques marítimos, 
o Marquês sugeriu sua mudança para a cidade de São 
João Del Rey, em Minas Gerais.  

 

27. Entre os principais momentos do ideário mudancista, 
pode-se destacar a defesa da mudança da capital do 
Brasil para o interior, feita pelos inconfidentes 
mineiros, e a inscrição na primeira Constituição 
republicana da tese da mudança da capital para o 
Planalto Central do Brasil.  

 

28. No período da história do Brasil, conhecido como Era 
Vargas, foi criada a Comissão de Estudos para a 
Localização da Nova Capital, presidida pelo general 
Djalma Polli Coelho. A partir de então, começou o 
processo de se colocar em prática a transferência da 
capital. 

 

O Distrito Federal tem 3.015.268 habitantes. É o que 
indica estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), divulgada no Diário Oficial da União desta 
quarta-feira (28/8), com data de referência em 1º de julho de 
2019. 

O levantamento aponta crescimento de 1,36% da 
população do DF no período de um ano, taxa maior que a 
média registrada no Brasil. Entre 2018 e 2019, o número de 
habitantes em todo o país aumentou 0,8%. 

 
Internet <https://g1.globo.com> (com adaptações). 

 
Tendo o texto acima como referência inicial e 

considerando aspectos populacionais do Distrito 
Federal (DF), julgue os itens que se seguem. 

 

29. A queda nas taxas de fecundidade e de mortalidade 
é um fator que aponta para o envelhecimento da 
população do DF, ou seja, nos próximos anos haverá 
um aumento no número de idosos com mais de 60 anos 
e um encolhimento percentual no número de crianças 
em relação ao total da população do Distrito Federal. 

 

30. Em relação à distribuição da população do DF, 
observa-se que, diferentemente do que ocorre nas 
outras Regiões Administrativas, as mulheres que 
residem na RA do Plano Piloto representam a maioria 
do quantitativo populacional. 

 

Com relação à Região Integrada de Desenvolvimento do 
DF e Entorno (RIDE-DF), julgue os itens a seguir, 
conforme a Lei Complementar n.º 94/1998 e suas 
alterações.  

31. A possibilidade da criação da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno advém 
do próprio texto da Constituição Federal, sendo 
responsabilidade dos Estados a elaboração e a 
execução dos planos de desenvolvimento da RIDE. 

 

32. O Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno 
do Distrito Federal, estabelecerá critérios para 
unificação de procedimentos relativos aos serviços 
públicos dos integrantes Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – 
RIDE/DF.  

 
 

LODF 
Rosenval Júnior 

33. O Distrito Federal possui autonomia política, 
administrativa e financeira. 

  
34. O Distrito Federal integra a união indissolúvel da 

República Federativa do Brasil e tem como um de seus 
objetivos prioritários a preservação de sua autonomia 
como unidade federativa. 
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35. De acordo com a LODF, ninguém será discriminado 

ou prejudicado por ter cumprido pena. 
 
 
36. Estão entre os objetivos prioritários do Distrito 

Federal dar prioridade ao atendimento das demandas 
da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, 
transporte, segurança pública, moradia, saneamento 
básico, lazer e assistência social. 

 
37. É um objetivo prioritário do Distrito Federal 

assegurar, por parte do Poder Público, a proteção 
individualizada à vida e à integridade física e 
psicológica das vítimas e das testemunhas de infrações 
administrativas e de seus respectivos familiares. 

 
38. São símbolos do Distrito Federal a bandeira, o hino, 

as armas e o selo nacionais. 
 
39. Conforme dispões a LODF, é assegurado o exercício 

do direito de petição ou representação, dependendo 
de pagamento de taxas ou emolumentos. 

 
 

LC 840/2011 
Herbert Almeida 

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da 
administração direta, autárquica e fundacional e dos 
órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, 
julgue os próximos itens. 

 
40. Servidor público distrital que tenha ocupado 

mandato eletivo e tenha sido considerado inelegível 
fica proibido de exercer função de confiança, durante o 
prazo estabelecido na legislação eleitoral. 

 
41. Situação hipotética: João foi aprovado em concurso 

público para cargo no Distrito Federal, sendo 
devidamente nomeado para a vaga. Contudo, por 
motivos pessoais, não estará possibilitado de assumir o 
cargo imediatamente. Assertiva: nessa situação, João 
poderá solicitar seu reposicionamento para o final da 
lista de classificação, tendo direito à nomeação assim 
informar à administração que está disponível para 
assumir o cargo. 

 
 

 
42. No caso de um servidor distrital ser aprovado para 

um novo cargo público distrital e estar em gozo de 
licença-paternidade, o prazo para tomar posse no novo 
cargo poderá ser prorrogado para após o término do 
impedimento. 

 
43. A avaliação especial de desempenho necessária à 

aquisição da estabilidade será realizada pela chefia 
imediata do servidor, quatro meses antes de terminar 
o estágio probatório. 

 
José foi demitido e ingressou com processo judicial para 

revisão quanto à legalidade da aplicação da 
penalidade, bem como do procedimento 
administrativo que resultou em sua aplicação. 

 
Considerando a situação hipotética acima, julgue os itens 

seguintes acerca da Lei Complementar nº 840/2011. 
 
44. Caso invalidada a penalidade de demissão aplicada, 

José será reinvestido, mediante reintegração, em seu 
cargo ou no resultante de sua transformação, e terá 
direito ao ressarcimento de todos os direitos que 
deixou de auferir no período em que estava demitido. 

 
45. Caso o cargo tenha sido extinto ou esteja provido, 

João ficará em disponibilidade remunerada. 
 
 

Legislação Específica  
Marcos Girão / Paulo Guimarães  

Julgue os itens a seguir, a respeito da Lei Complementar 
nº 395/2001. 

 

46. Não está errado afirmar que compete ao Procurador-
Corregedor julgar os processos administrativos 
disciplinares instaurados contra Procuradores do 
Distrito Federal e propor as medidas cabíveis, 
ressalvados os casos de competência do Governador 
do Distrito Federal. 

 

47. Os membros eleitos para o Conselho Superior da 
Procuradoria-Geral do Distrito Federal terão mandato 
de dois anos, permitida a reeleição por uma vez. 
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No que diz respeito ao Decreto Distrital nº 37.297/2016, 
julgue os seguintes itens.  

 

48. Configura conflito de interesse e conduta antiética, 
dentre outros comportamentos, o investimento em 
bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por 
decisão ou política governamental a respeito da qual a 
autoridade pública tenha informações privilegiadas em 
razão do cargo ou função e o custeio de despesas por 
particulares de forma a influenciar nas decisões 
administrativas. 

 

49. A autoridade pública que mantiver participação 
superior a 10% do capital de sociedade de economia 
mista, de instituição financeira, ou de empresa que 
negocie com o Poder Público, tornará público este fato. 

 

Acerca do Decreto Distrital nº 36.756/2015, julgue o 
item. 

 

50. A assinatura cadastrada é aquela baseada em 
certificado digital emitido por autoridade certificadora 
credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileiras (ICP – BRASIL). 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO  
Herbert Almeida 

Acerca do conceito, objeto e fontes do direito 
administrativo, julgue os itens a seguir. 

 
51. Em virtude do caráter hierarquicamente superior 

conferido ao princípio da legalidade, a jurisprudência e 
os costumes não são considerados fontes do direito 
administrativo. 

 
52. O direito administrativo é ramo do direito público 

que estuda as relações internas e externas da 
administração, seja de direito público ou de direito 
privado, incluídas as funções políticas, normativas e 
jurisdicionais dos três poderes. 

 
A administração pretende lançar edital de licitação para 

a alienação de bens imóveis de seu acervo patrimonial. 

 
Considerando o caso acima, julgue os itens a seguir 

acerca das licitações públicas. 
 
53. Nessa situação, a fase de habilitação se limita ao 

recolhimento de quantia equivalente a cinco por cento 
do valor definido em avaliação. 

 
54. Caso o imóvel a ser alienado tenha derivado de 

procedimento judicial ou de dação em pagamento, a 
alienação dependerá de licitação, nas modalidades 
concorrência ou leilão, precedida da avaliação dos bens 
e da comprovação da necessidade ou utilidade da 
alienação. 

 
Sobre o pregão, julgue o item a seguir. 
 
55. A empresa X saiu vitoriosa em procedimento de 

pregão realizado pela administração pública para a 
aquisição de bens de natureza comum. Após a 
homologação do certame, foi convocado para assinar o 
contrato. Nesse caso, nos termos da legislação, se a 
empresa X não comparecer para celebrar o contrato, 
sofrerá a penalidade de impedimento de licitar e 
contratar pelo prazo de até cinco anos, além do 
pagamento de multas e demais cominações previstas 
em lei e no edital. 

 
José é servidor federal comissionado e praticou, 

culposamente, ato de improbidade administrativa ao 
ordenar ou permitir a realização de despesas não 
autorizadas em lei ou regulamento. 

 
Considerando a situação acima, julgue os itens a seguir 

acerca dos atos de improbidade administrativa 
previstos na Lei nº 8.429/1992. 

 
56. Nesse caso, a ação de ressarcimento ao erário será 

imprescritível. 
 
57. A ação destinada a levar a efeitos as sanções 

previstas na lei de improbidade devem ser propostas 
em até três anos após o término do exercício do cargo 
em comissão. 

 
 
 
 
 



8 
2º Simulado – PGDF – Analista (Direito e Legislação) – 23/05/2020 

 

 
58. José praticou ato de improbidade administrativa que 

causa prejuízo ao erário, razão pela qual poderá sofrer, 
entre outras, as cominações de perda da função 
pública e pagamento de multa civil de até três vezes o 
valor do acréscimo patrimonial eventualmente 
percebido. 

 
Em relação à responsabilidade civil estatal, julgue os 

itens a seguir. 
 
59. Após sofrer danos materiais em virtude de um 

tumulto provocado por uma multidão durante uma 
manifestação, previamente comunicada à 
administração, José ajuizou ação para obter a 
reparação de danos em face do Estado. Nessa situação, 
o Estado será responsabilizado objetivamente, ou seja, 
independentemente da comprovação da ocorrência de 
dolo ou culpa na ação ou omissão dos agentes públicos. 

 
60. Havendo culpa exclusiva do particular na ocorrência 

do evento danoso, o Estado se exime da 
responsabilidade, desde que comprove que não 
concorreu para o dano. 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL  
Ricardo Vale 

61. Um traço característico comum ao direito de reunião 
e à liberdade de associação diz respeito à sua 
provisoriedade, já que não se pode obrigar alguém a se 
reunir, tampouco a manter-se associado.  

 
62. A natureza civil do mandado de segurança impede 

sua utilização na esfera penal. 
 
No que concerne às funções essenciais à justiça, julgue 

as afirmações abaixo: 
 
63. Entende o STF que a nomeação dos chefes das 

Procuradorias-Gerais dos Estados não precisa, 
necessariamente, seguir o modelo adotado pela 
Constituição Federal para a nomeação do Advogado-
Geral da União. 

 
64. O chefe do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios, por ser uma ramificação do Ministério  
 

 
Público da União, será nomeado pelo Presidente da 

República, e não pelo governador do Distrito Federal. 
 
Julgue o que segue, sobre os direitos sociais presentes na 

Constituição Federal: 
 
65. É assegurada, nas empresas com mais de 100 

empregados, a eleição de um representante destes 
com a finalidade de promover o entendimento direto 
com os empregadores. 

 
Considerando-se as regras relativas ao controle de 

constitucionalidade no Brasil, julgue o que segue:  
 
66. A legitimidade para propor mandado de segurança, 

no âmbito do controle judicial-preventivo de 
constitucionalidade, é exclusiva do Parlamentar, único 
que possui o direito de garantia estrita aos rituais 
previstos para a aprovação e deliberação legislativas. 
Assim, o cidadão não poderá invocar a condição de 
destinatário da futura norma legal para provocar o 
Poder Judiciário e interpelar seu processo de 
elaboração. 

 
Julgue o que se estatui a seguir, acerca do procedimento 

de reforma constitucional: 
 
67. O princípio da irrepetibilidade, no que toca às 

emendas constitucionais, não comporta exceções. 
 
A respeito do Poder Judiciário, julgue a afirmação a 

seguir: 
 
68. Os Tribunais Superiores não se sujeitam à regra do 

Quinto Constitucional, destinada à escolha de parte 
dos membros dos Tribunais de segundo grau, apenas. 

 
Julgue o próximo item, com base no que determina a 

atual Constituição acerca do Poder Executivo: 
 
69. O Presidente da República não será responsabilizado 

pelo cometimento de crimes que não apresentam 
qualquer conexão com o exercício do mandato. 

 
No que se refere ao Poder Legislativo, julgue o que se 

afirma a seguir: 
 
 



9 
2º Simulado – PGDF – Analista (Direito e Legislação) – 23/05/2020 

 

 
70. A Constituição Federal veda a cassação do mandado 

parlamentar, permitindo, por outro lado, nas situações 
expressamente previstas em seu texto, sua extinção 
por declaração do órgão ao qual pertence o membro 
desse Poder. 

 
 

DIREITO AMBIENTAL  
Rosenval Junior  

71. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 
obrigatório para cidades com mais de dez mil 
habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana. 

 
72. A servidão ambiental é instrumento da Política 

Nacional de Meio Ambiente. O prazo mínimo da 
servidão ambiental temporária é de 25 anos.     

 
73. Aquele que possuir como sua área urbana de até 

cinquenta metros quadrados, por cinco anos ou menos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para 
sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural.  

 
74. As usinas que operem com reator nuclear deverão 

ter sua localização definida em decreto federal, sem o 
que não poderão ser instaladas. 

 
75. O princípio da prevenção vai trabalhar dentro de uma 

lógica de insegurança científica. A lógica desse princípio 
hoje em dia leva a considerar que o meio ambiente 
deve ser sempre protegido, inclusive, no caso de 
dúvida sobre o real impacto ambiental de uma dada 
atividade humana. É uma presunção “in dubio pro 
ambiente”, na dúvida do dano não se deve permitir que 
a atividade seja realizada.  

 
 

DIREITO CIVIL  
Paulo Sousa 

76. Conforme as disposições do Código Civil acerca do 
direito das obrigações, julgue o item que se segue. 

Situação hipotética: Renato foi contratado por Pedro 
para arrumar um vazamento generalizado na 
residência deste. Contudo, em razão do aumento do 
número de casos de coronavírus confirmados na  

 
cidade, Renato informou a Pedro que não seria possível 

cumprir a obrigação assumida. Assertiva: Nesse caso, 
Renato deverá indenizar Pedro por perdas e danos. 

 
77. Quanto aos negócios jurídicos, julgue o item 

subsequente. 
Situação hipotética: Mariana, por inexperiência, firma 

obrigação de compra de uma kitnet cujo valor é 
claramente desproporcional.  Assertiva: Nesse caso, 
resta caracterizada a coação como defeito do negócio 
jurídico. 

 
78. Acerca do tratamento conferido às pessoas jurídicas 

pelo Código Civil, julgue o item a seguir. 
A anulação da constituição de associação privada em 

virtude de defeito em seu ato constitutivo pode ocorrer 
a qualquer tempo. 

 
79. Considerando as disposições da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, julgue o item a seguir. 
Salvo disposição em contrário, a lei entrará em vigor no 

primeiro dia útil posterior a sua publicação no Diário 
Oficial da União. 

 
80. Acerca das associações, julgue o item a seguir. 
Na associação, os associados não são sujeitos de direitos 

e obrigações recíprocas, porém, devem observar a boa-
fé objetiva, sob pena de exclusão da associação nos 
casos de inobservância. 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL  
Ricardo Torques 

Sobre as normas fundamentais do processo civil, julgue 
os itens abaixo: 

 

81. O Código de Processo Civil de 2015 permite 
expressamente a arbitragem, na forma da lei. O 
Superior Tribunal de Justiça entende, no entanto, que 
é válida cláusula compromissória que retire do juízo 
arbitral a decisão sobre determinadas situações, 
cabendo apenas ao Judiciário decidir. 
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82. As decisões judiciais, por expressa previsão 
constitucional, devem ser fundamentadas e, desse 
modo, entende-se que o julgador está obrigado a 
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 
ainda que já tenha encontrado razões suficientes para 
proferir a decisão. Não o fazendo, a parte deverá 
apresentar embargos de declaração. 

 

Quanto ao julgamento da causa sem resolução do 
mérito, julgue a assertiva. 

 

83. O juiz não resolverá o mérito quando o autor 
abandonar a causa por mais de 30 (trinta dias), 
independentemente de requerimento do réu. 

 

De acordo com a "Ordem dos Processos nos Tribunais" e 
o posicionamento dos Tribunais Superiores, analise os 
itens: 

 

84. A reclamação pode ser proposta fundada em risco de 
desrespeito ao teor de súmula vinculante. 

 

85. O preparo deve ser comprovado no ato de 
interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso 
seja interposto sem a efetiva comprovação, ainda que 
antes do término do prazo recursal, o recurso será 
considerado deserto. 

 
 

DIREITO DO TRABALHO  
Antônio Daud 

Tomando por base o regramento celetista e a 
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), julgue as quatro assertivas que se 
seguem.  

 

86. O adicional noturno calculado à razão de 20% sobre 
o valor da hora diurna de trabalho e a duração da hora 
noturna de 52 minutos e 30 segundos constituem 
regras aplicáveis exclusivamente à jornada 
compreendida entre as 22 horas de um dia e as 5 horas 
do dia seguinte, excluindo-se as prorrogações do 
trabalho noturno. 

 

87.  O pagamento da remuneração das férias, com pelo 
menos um terço a mais, deve ser efetuado até dois dias 
antes do início do respectivo período. 

 

88. Por força do supraprincípio da dignidade da pessoa 
humana, a proteção ao trabalhador derroga preceitos 
da supremacia do interesse público sobre o privado, 
inerente ao regime jurídico administrativo, de sorte 
que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos 
empregados de empresa contratada pelo Poder 
Público transfere automaticamente à Administração a 
responsabilidade pelo seu pagamento. 

 

89. Desde que tenha havido o pagamento da 
indenização, a cessação da atividade da empresa exclui 
o direito do empregado ao aviso prévio. 

 
 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO  
Priscila Ferreira 

90. Acerca do acordo extrajudicial perante a Justiça do 
Trabalho, julgue o item a seguir: 

(...) O processo de homologação de acordo extrajudicial 
tem início por petição conjunta, não sendo obrigatória 
a representação das partes por advogado. Entretanto, 
em caso de representação por advogados, as partes 
poderão ter advogado comum. 

 
91. A respeito dos honorários advocatícios nos processos 

trabalhistas, julgue o item a seguir: 
(...) Os honorários advocatícios são devidos nas ações 

contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte 
estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua 
categoria.   

 
92. Com relação as custas processuais na Justiça do 

Trabalho, julgue o item: 
(...) Nos dissídios coletivos, as custas serão pagas, de 

forma solidária, pelas partes vencidas nos dissídios 
coletivos, e serão calculadas sobre o valor arbitrado na 
decisão, ou pelo Presidente do Tribunal. 

 
93. No que tange a execução no processo do trabalho, 

julgue o item: 
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(...) Na fase de execução, rejeitado o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, o 
exequente, devidamente intimado da decisão, deverá 
interpor embargos à execução, no prazo de cinco dias 
úteis.  

 
 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL  
Renan Araújo 

 

94. Acerca da aplicação da lei penal no tempo, julgue o 
item a seguir: 

A lei penal mais grave será aplicável ao crime 
permanente caso sua vigência seja anterior à cessação 
da permanência. 

 

TEXTO-BASE para os itens 95 a 97 

 

José, Policial Rodoviário Federal, abordou o 
motorista Pedro, durante blitz de rotina. Ao perceber que teria 
seu veículo rebocado por conta de irregularidades diversas, 
Pedro prometeu R$ 3.000,00 ao Policial, a fim de que este não 
realizasse a apreensão do veículo. O Policial aceitou a 
promessa, liberou o veículo e acertou o pagamento para uma 
semana depois. Pedro, todavia, não pagou o que havia 
prometido ao policial. 

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 

95. Assertiva: nesse caso, Pedro praticou o crime de 
corrupção ativa, em sua forma tentada. 

 

96. Assertiva: José praticou o crime de corrupção 
passiva, consumada no momento em que liberou o 
veículo, infringindo seu dever funcional. 

 

97. Assertiva: A pena de José será aumentada de um 
terço, tendo em conta a efetiva infração de dever 
funcional. 

 

98. Acerca do inquérito policial, julgue o item a seguir: 

Como regra, o inquérito policial deverá se encerrar em 
10 dias, caso esteja preso preventivamente o indiciado,  

 

 

contado esse prazo a partir do dia em que se executar a 
ordem de prisão. 

 

99. Acerca do exame de corpo de delito e perícias em 
geral, julgue o item a seguir: 

O exame de corpo de delito, direto ou indireto, será 
indispensável nos crimes que deixam vestígios, mas 
poderá ser suprido pela confissão do acusado, por 
força do princípio da persuasão racional. 

 

100. Acerca da fiança, julgue o item a seguir: 

Será julgada quebrada a fiança, dentre outros casos, 
quando o acusado, deliberadamente, praticar ato de 
obstrução ao andamento do processo ou praticar nova 
infração penal dolosa; a prática de nova infração penal 
culposa não importa quebramento da fiança. 

 
 

DIREITO EMPRESARIAL  
Cadu Carrilho 

101. O empresário deve fazer a inscrição de seus atos 
constitutivos no Registro Público de Empresas 
Mercantis, porém, em relação à instituição de sucursal, 
filial ou agência analise o item a seguir:  

“O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em 
lugar sujeito à jurisdição de outro Registro Público de 
Empresas Mercantis, neste deverá também inscrevê-la, 
com a prova da inscrição originária, sendo que em 
qualquer caso, a constituição do estabelecimento 
secundário deverá ser averbada no Registro Público de 
Empresas Mercantis da respectiva sede.” 

 

102. Sobre administração de sociedade limitada, analise 
a afirmativa abaixo:  

"Uma sociedade limitada possui três sócios, um desses 
sócios foi nomeado como administrador no próprio 
contrato social. No entanto, os outros sócios decidiram 
destituir esse sócio de sua função de administrador. 
Nesse caso específico, O exercício do cargo de 
administrador cessa pela destituição, em qualquer 
tempo, do titular, ou pelo término do prazo se, fixado 
no contrato ou em ato separado, não houver 
recondução e essa destituição citada só vai ser 
legalmente considerada com a aprovação de pelo 
menos o voto que represente dois terços do capital 
social.  
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103. A lei de falência e recuperação de empresas 
disciplina a recuperação judicial, a recuperação 
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresária, doravante referidos simplesmente como 
devedor. Em relação a essa condição, a própria lei 
estabelece algumas exceções, assim, analise a 
afirmativa: 

A lei brasileira que trata da falência e da recuperação de 
empresas não se aplica a empresa pública e sociedade 
de economia mista, instituição financeira pública ou 
privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de 
previdência complementar, sociedade operadora de 
plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, 
sociedade de capitalização e outras entidades 
legalmente equiparadas às anteriores. 

 

104. As ações, conforme a natureza dos direitos ou 
vantagens que confiram a seus titulares, são ordinárias, 
preferenciais, ou de fruição. Assim, analise:  

As ações preferenciais são sempre sem direito a voto ou 
com restrição nesse direito, sendo que o número de 
ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a 
restrição no exercício desse direito, não pode 
ultrapassar cinqüenta por cento do total das ações 
emitidas.      

 
 

DIREITO FINANCEIRO   
Luciana Marinho  

105. No tocante às normas de Direito financeiro na 
Constituição Federal de 1988, julgue o item que se 
segue: 

A modificação de um projeto de LOA poderá ser feita por 
mensagem presidencial ou por emenda parlamentar. 
No primeiro caso, o prazo final para o presidente da 
República enviar mensagem ao Congresso Nacional 
propondo modificação em projeto relativo ao PLOA se 
encerra com o início da votação, na comissão mista, da 
parte para a qual se propõe alteração. No segundo 
caso, para ser aprovada uma emenda, além de ser 
compatível com o PPA e a LDO, deverá indicar a fonte 
de recurso necessário ao cumprimento do respectivo 
objeto, admitindo-se recursos provenientes de excesso 
de arrecadação. 

 

 

106. Considerando a disciplina constante da Lei de 
Responsabilidade Fiscal sobre a renúncia de receitas, 
julgue o item que se segue: 

o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao 
dos respectivos custos de cobrança é considerado 
renúncia de receitas, tendo em vista que a soma de 
vários créditos de pequeno valor tem o potencial de 
gerar grandes receitas. 

 

107. No tocante às emendas impositivas, julgue o item 
que se segue: 

As emendas individuais impositivas apresentadas ao 
projeto de lei orçamentária anual poderão alocar 
recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios 
por meio de transferência especial, em que 
serão vinculados à programação estabelecida na 
emenda parlamentar e não necessita da realização de 
convênio. 

 

108. Segundo a Constituição Federal de 1988, Lei 
4.320/64 e os princípios orçamentários, julgue o item 
que se segue: 

Como exceção ao princípio da periodicidade, os créditos 
extraordinários e especiais poderão ter vigência além 
do exercício em que forem autorizados em casos que o 
ato de autorização for promulgado nos últimos quatro 
meses daquele exercício. Vale ressaltar que nesses 
casos deverão ser reabertos nos limites dos seus saldos 
e a vigência poderá alcançar até término do exercício 
financeiro subsequente. Em relação aos créditos 
especiais, é necessário indicar as fontes de recursos 
que, segundo a lei 4.320/64, poderá ser resultante do 
superávit financeiro apurado em balanço patrimonial 
do exercício anterior. 

 
 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO  
Rubens Mauricio 

109.  Leonildo estava em gozo de auxílio por 
incapacidade temporária quando veio a ser recluso em 
regime fechado. Nessas condições, Leonildo poderá 
continuar recebendo o benefício, salvo se seus 
dependentes estiverem em gozo de auxílio-reclusão, 
permitida a opção pelo benefício mais vantajoso. 
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110.  Aparecida é beneficiária de aposentadoria do 
Regime Geral de Previdência Social e continua 
exercendo atividade laborativa que a caracteriza como 
segurada empregada. Caso Aparecida venha a adotar 
uma criança, poderá receber o benefício de salário-
maternidade, nos termos da Lei 8.213/91. 

 

111.  Apesar do caráter democrático da administração da 
Seguridade Social, de sua gestão não participam os 
trabalhadores. 

 

112.  Madalena presta serviços de forma subordinada, 
onerosa, pessoal e de finalidade não lucrativa à família, 
no âmbito residencial desta entidade familiar, dois dias 
por semana, toda segunda-feira e quinta-feira. Neste 
caso, é correto afirmar que Madalena deverá filiar-se 
obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS, na qualidade de contribuinte individual. 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO  
Fábio Dutra 

113. Considerando o assunto “limitações ao poder de 
tributar”, disciplinado entre os arts. 150 a 152 da 
Constituição Federal, julgue o item a seguir: A 
imunidade tributária aplicável aos entes federativos, 
denominada imunidade recíproca, estende-se às 
autarquias, fundações e empresas públicas. 

 

114.Determinado contribuinte foi cientificado de auto 
de infração em 10/09/2018, não tendo havido o 
pagamento dentro do prazo legalmente previsto, que 
no caso era 10/10/2018. Em 12/12/2018, o crédito 
tributário foi inscrito em dívida ativa e, em 05/03/2019, 
foi ajuizada a ação de execução fiscal. Considerando a 
situação acima e o disposto no Código Tributário 
Nacional, a partir de 10/10/2018 poderia ser 
presumida a presunção de fraude à execução fiscal, 
caso o contribuinte procedesse à alienação de seus 
bens para não cumprir com suas obrigações fiscais. 

 

 

 

 

 

115.Sobre responsabilidade tributária por infrações, 
julgue o item a seguir: A responsabilidade é excluída 
pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, 
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos 
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada 
pela autoridade administrativa, quando o montante do 
tributo dependa de apuração. 

 

116.Todo aquele que figura em lei como obrigado ao 
pagamento de tributo deve ser definido como 
contribuinte de tributos, conforme a definição contida 
no Código Tributário Nacional. 

 
 

DIREITO URBANISTICO  
Igor Maciel 

 
117. O Poder Público municipal terá a faculdade de 

mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 
proprietário do solo urbano não utilizado que promova 
o seu adequado aproveitamento.  

Caso o proprietário não atenda às exigências, poderá 
sofrer sanções sucessivas, tais como: parcelamento ou 
edificação compulsórios; imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana progressivo no tempo e 
desapropriação com pagamento mediante títulos da 
dívida pública de emissão que posteriormente será 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate 
de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os 
juros legais. 

 
118. Na outorga onerosa do direito de construir, 

diferentemente do caso da transferência do direito de 
construir, os recursos auferidos com a adoção da 
medida serão aplicados em finalidades diversas 
previstas no Estatuto da Cidade, tal como a 
regularização fundiária. 

 
119. Em relação à Lei nº 6.766/79, caso a resolução de 

contrato de compra e venda de imóvel em loteamento 
tenha sido atribuída ao adquirente, não poderá ser 
descontada dos valores pagos a comissão de 
corretagem, ainda que esta já tivesse sido integrada ao 
preço do lote. 
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120. As sanções são cabíveis nos casos de 

descumprimento dos parâmetros de uso e ocupação 
do solo e dos instrumentos de política urbana previstos 
na Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – 
LUOS. 

De acordo com a LC nº 948/2019, a advertência é sempre 
sanção prévia a qualquer outra, visto que o infrator 
deverá ter a oportunidade de regularizar a situação 
antes da imposição da multa. 
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