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PPRROOCCUURRAADDOORRIIAA  ––  GGEERRAALL  DDOO  DDIISSTTRRIITTOO  FFEEDDEERRAALL  --  PPGGDDFF  

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR – PÓS GRADUAÇÃO - DIREITO 
 

Data: 07/04/2019  
Número de questões: 45 (quarenta e cinco) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso 
que você está matriculado, caso não seja, solicite a substituição 

para o fiscal da sala. 
2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura 

a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a 
bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 
Resposta com seu nome e CPF para transcrever as respostas da 
prova. Confira se os dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e 
preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma 
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 1h30 min., não 

havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 
afastamento de candidato da sala. 

7. Após 1 (uma) hora de permanência no local de realização das 
provas será permitido ao candidato levar o caderno de provas.   

8. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 
sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 

estudantes ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, walkman, agenda eletrônica, palmtop, notebook, receptor, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 

carro, relógio do tipo databank, gravador, pager, etc.), livros, 
anotações ou qualquer outro tipo de objeto ou material 
semelhante. 

9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 
processo o candidato que, durante a realização da prova: 
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; 
*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de 
quaisquer das provas; 
*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos 
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou 
candidatos; 

*Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo 
de provas; 
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
fiscal; 
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 

10. Os cadernos e gabaritos provisórios serão divulgados no sítio do 

CIEE no dia 08/04/2019.  
11. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 

só serão aceitos, das 09h00 às 16h00 (horário de Brasília) do dia 
09/04/2019, entregue no endereço: EQSW 304/504, lote 02, 
Edificio Atrium, Brasilia-DF, conforme modelo disponível para 

download no sítio do CIEE na internet (www.ciee.org.br), no link do 
processo seletivo. 

12. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a 

pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos 
os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

13. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso e turno, 

em ordem decrescente de pontos obtidos. 
14. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no 

processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação 

divulgadas no sítio do CIEE na internet. 
15. O resultado definitivo será divulgado no dia 15/05/2019, para os 

estudantes de nível médio, nível superior e pós-graduação, no sítio 

do CIEE na internet. 
16. O processo seletivo terá validade de 12 meses, contado a partir da 

publicação do resultado final, podendo ser prorrogado a critério da 

PGDF. 
17. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a 

publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a 

este processo seletivo, os quais serão afixados no sítio do Centro 
de Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição. 

18. A participação no processo seletivo implica na concordância com 
todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 
respectivo Termo Aditivo. 

 

Boa Sorte!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 

http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  

1. Assinale a alternativa cuja palavra NÃO 
deve ser acentuada. 

 

(A) Joia. 

(B) Farmaceutico. 

(C) Caido. 

(D) Jacarei. 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões 2 e 3. 
 

Estudos revelam possível forma de 

destruir câncer sem efeitos colaterais 

Dois estudos publicados neste mês 

detalham um mecanismo natural que, se 

aproveitado adequadamente, pode ser capaz 

de destruir as células cancerosas e sua 

capacidade de se tornar resistente ao 

tratamento – sem nenhum dos efeitos colaterais 

da quimioterapia. A primeira pesquisa foi 

publicada na revista eLIfe e detalha como 

grandes RNAs podem ser transformados em 

pequenos RNAs tóxicos. O segundo artigo, que 

descreve como essas pequenas moléculas de 

microRNA usam uma espécie de "código de 

matar" para destruir as células cancerígenas, foi 

publicado na Nature Communications.  

No primeiro estudo, o cientista Marcus E. 

Peter, que liderou ambas as pesquisas, 

descobriu que cerca de 3% de todos os grandes 

RNAs podem ser "cortados" em pequenos 

pedaços que agem como microRNAs tóxicos 

que podem matar o câncer. No segundo estudo 

recente, a equipe de Peter testou quase 4.100 

diferentes combinações possíveis de bases de 

nucleotídeos, na tentativa de encontrar a 

combinação mais letal e mais tóxica.  

"Com base no que aprendemos nesses 

dois estudos, podemos agora projetar 

microRNAs artificiais que são muito mais 

poderosos para matar células cancerígenas do 

que aquelas desenvolvidas pela natureza", 

explica Peter. "Nós precisamos transformar isso 

em uma nova forma de terapia." Segundo ele, 

agora que os pesquisadores sabem o tal 

"código de matar", podem acionar o mecanismo 

sem ter que usar quimioterapia ou mexer com o 

genoma. "Podemos usar esses pequenos RNAs 

diretamente, introduzi-los em células e acionar 

o interruptor para matar as células do câncer."...  

A quimioterapia também pode desencadear 

o RNA tóxico e as moléculas de microRNA, 

explicam os autores, mas os cientistas esperam 

usar o mecanismo de uma forma que evite os 

efeitos colaterais da quimioterapia. Nos dois 

novos estudos, os pesquisadores "encontraram 

armas derivadas da quimioterapia". Isso pode 

evitar esses efeitos colaterais. "Meu objetivo 

não era criar uma nova substância tóxica 

artificial", diz Peter. "Eu quero seguir o exemplo 

da natureza e usar um mecanismo que a 

natureza desenvolveu.  

Como o câncer não consegue se adaptar 

aos RNAs tóxicos, as descobertas podem um 

dia levar a um tratamento ininterrupto contra o 

câncer. No entanto, o pesquisador adverte que 

pode levar muitos anos até que tal tratamento 

seja uma realidade. 

Disponível em 
https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2018/10/30/e

studos-revelam-possivel-forma-de-destruir-cancer-sem-
efeitos-colaterais.htm, acessado em 17/03/2018. 
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2. De acordo com o texto, é correto afirmar 
que 

 

(A) os cientistas desenvolvem, a partir dos 
microRNAs, um novo tratamento 
quimioterápico, mesmo com os efeitos 
adversos conhecidos. 

(B) o objetivo dos cientistas é fazer o corpo 
produzir naturalmente microRNAs, pois 
são fortes na destruição das células 
cancerígenas. 

(C) buscam uma forma de introduzir os 
microRNAs nas células cancerígenas e 
destruí-las, como se de forma remota, 
baseado na maneira como a natureza o 
faz. 

(D) os estudos propiciaram um avanço no 
tratamento contra o câncer, tornando a 
cura uma realidade próxima. 

 

3. Assinale a alternativa que possui 
significado semelhante à palavra “colateral”, 
retirada do texto. 

 

(A) Díspar. 
(B) Sincrônico. 
(C) Dissimilar. 
(D) Heterogêneo. 

 

4. Observe o período abaixo: 
 

 Lucas acordou tarde; Lucas se atrasou para 
a primeira aula. 
 

 Assinale, dentre as construções abaixo, 
aquela que melhor estabelece o sentido de 
causa e efeito. 
 

(A) Lucas acordou tarde, todavia chegou 
atrasado para a primeira aula. 

(B) Embora tenha acordado tarde, Lucas 
se atrasou para a primeira aula. 

(C) A fim de chegar atrasado à primeira 
aula, Lucas acordou tarde. 

(D) Como acordou tarde, Lucas chegou 
atrasado para a primeira aula. 

 

 

5. Dentre as palavras abaixo, assinale aquela 
que está acentuada corretamente. 

 

(A) Ninguém. 
(B) Récorde. 
(C) Cajú. 
(D) Raíz. 

 

6. Assinale a alternativa em que o uso de 
crase está indicado de forma correta. 

 

(A) Roseli bateu à porta e esperou que 
alguém a abrisse para pedir ajuda. 

(B) Iremos à uma missa na igreja matriz. 
(C) Dirija-se à pessoas na rua para vender 

o produto. 
(D) Quando falava de gente atrasada, me 

referia à você. 
 

7. Observe a frase abaixo:  
 

 Por favor, pague o que deve ao seu irmão. 
 

 Assinale a alternativa cujo termo destacado 
possui a mesma função sintática do termo 
em destaque acima. 

 

(A) Os carros atuais são mais velozes do 
que os do passado. 

(B) Ontem conhecemos seu futuro 
colégio, você vai amar! 

(C) Preciso de sua ajuda para terminar 
essa pintura. 

(D) Mandaram buscar o pai de Silvia para 
prestar esclarecimentos. 

 

8. Sobre a concordância verbal, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Daqui até minha casa é cinco 
quilômetros. 

(B) Na história brasileira, houve pessoas 
que deixaram contribuições 
importantes. 

(C) Fazem dois anos que não nos vemos. 
(D) Eu, tu e ele chegaram no horário 

marcado. 
 

9. Assinale a alternativa correta em relação à 
regência nominal. 

 

(A) Seu irmão é idêntico com você! 
(B) Eu tenho horror por cobras. 
(C) Comer alimentos industrializados é 

equivalente com ingerir veneno. 
(D) Ele é um confesso amante de obras 

clássicas. 
 

10. Assinale a alternativa correta sobre 
concordância nominal. 

 

(A) As motos e os carros prateadas estão 
no estacionamento inferior. 
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(B) Os dois rapazes caminham sós. 
(C) É proibida comercialização dentro dos 

vagões de trem. 
(D) A ata da reunião está incluso no 

documento. 
 

11. Sobre a regência verbal, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Vanessa assistiu o filme que tanto 
queria. 

(B) Preferimos agilidade do que 
pontualidade. 

(C) Esqueci-me de levar a blusa. 
(D) Esta é a banda que gosto. 

 

12. Assinale a alternativa em que todas as 
palavras estão escritas de forma correta, 
conforme a norma-padrão da língua 
portuguesa. 

 

(A) Foi uma chuva forte, relampiou 
bastante. 

(B) O problema foi causado por um deslise 
no relatório. 

(C) Você deve se considerar alguém 
privilegiado. 

(D) O ruim de tomar café usando óculos é 
que as lentes ficam embassadas. 

 

13. Os verbos destacados abaixo possuem o 
mesmo modo e tempo verbal, EXCETO:  

 

(A) seus avós creram num mundo melhor. 
(B) A casa media cerca de sete metros. 
(C) Uma situação delicada em que se 

averiguava com precisão. 
(D) Ao fazer café, meu namorado punha 

muito açúcar. 

 
14. Observe a frase abaixo: 
 

 Minha gata gosta muito de carinho. 
 

 Assinale a alternativa cujo termo destacado 
possui a mesma classificação do vocábulo 
em destaque acima. 

 

(A) Você vai ganhar uma viagem para o 
final do ano. 

(B) Com a noite perigosa, evitou caminhar 
pela rua sem iluminação. 

(C) Era isso que eu estava procurando. 
(D) Ter um carro novo era o sonho da 

minha vida. 

 

15. Dentre as alternativas abaixo, assinale 
aquela cuja oração se constitui por um 
sujeito indeterminado. 

 

(A) Tivemos sorte em te encontrar aqui. 
(B) Choveu ontem à noite. 
(C) Está muito frio por aqui. 
(D) Entraram pela janela e roubaram tudo. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
  
16. Acerca da organização administrativa, 

assinale a alternativa correta. 
 

(A) Desconcentração é o fenômeno da 
distribuição interna de plexos de 
competências decisórias, agrupadas 
em unidades individualizadas. 

(B) A descentralização refere-se sempre a 
uma só pessoa. 

(C) Na desconcentração rompe-se uma 
unidade personalizada, não existindo 
hierarquia entre a Administração 
Central e a pessoa estatal 
desconcentrada. 

(D) Órgão é um ente personalizado. 
 

17. Sobre as autarquias, é correto afirmar que  
 

(A) desempenham serviço público 
centralizado. 

(B) não estão sujeitas a controle ou tutela. 
(C) não possuem personalidade jurídica. 
(D) as autarquias especiais são 

denominadas de agências reguladoras. 
 

18. Com relação à classificação dos órgãos 
públicos, quanto à posição estatal, o órgão 
autônomo é 

 

(A) caracterizado por ser órgão de direção, 
controle e comando; não goza de 
autonomia administrativa nem 
financeira. 

(B) aquele subordinado hierarquicamente a 
órgãos superiores de decisão, 
exercendo funções de execução. 

(C) aquele que se localiza na cúpula da 
Administração, subordinado 
diretamente à chefia dos órgãos 
independentes.  
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(D) aquele que não se subordina 
hierarquicamente, sendo sujeito 
apenas aos controles constitucionais 
de um sobre o outro. 

 

19. Quanto à posição estatal, os Ministérios 
são órgãos  

 

(A) subalternos. 
(B) superiores. 
(C) independentes. 
(D) autônomos. 

 

20. Sobre o mérito do ato administrativo, 
analise as proposições abaixo. 

 

I. O mérito é o aspecto do ato 
administrativo relativo à conveniência e 
oportunidade. 

II. O mérito existe tanto nos atos 
vinculados quanto nos discricionários. 

III. No ato vinculado, todos os elementos 
vêm definidos na lei. 

 

É correto o que se apresenta em  
 

(A) I e III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

21. Com relação aos requisitos/elementos do 
ato administrativo, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A competência é derrogável. 
(B) A competência decorre sempre de lei. 
(C) O conteúdo é o efeito jurídico mediato 

que o ato produz. 
(D) Finalidade é o pressuposto de fato e de 

direito que serve de fundamento ao ato 
administrativo. 

 

22. Sobre a modalidade de contrato concessão, 
é correto afirmar que 

 

(A) o poder concedente transfere ao 
concessionário a execução e a 
titularidade do serviço. 

(B) a concessão poderá ser feita por 
licitação. 

(C) a modalidade de licitação cabível para 
concessão é a tomada de preços. 

(D) a rescisão unilateral da concessão, 
antes do prazo estabelecido é 

conhecida doutrinariamente sob o 
nome de encampação. 

 

23. Sobre os contratos administrativos, no que 
diz respeito às cláusulas exorbitantes, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A alteração unilateral da administração 
pública será qualitativa quando houver 
necessidade de alterar o próprio projeto 
ou as suas especificações. 

(B) É vedado à administração pública exigir 
garantia nos contratos de obras, 
serviços e compras. 

(C) A administração pública tem a 
prerrogativa de rescindir o contrato de 
forma unilateral em razão de caso 
fortuito ou de força maior. 

(D) A alteração unilateral da administração 
pública será quantitativa quando 
envolver acréscimo ou diminuição 
quantitativa do objeto. 

 

24. De acordo com o que estabelece a Lei 
8.666/93, é inexigível a licitação: 
 

(A) nos casos de guerra ou grave 
perturbação da ordem. 

(B) quando houver inviabilidade de 
competição para contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela 
crítica especializada ou pela opinião 
pública. 

(C) quando a União tiver que intervir no 
domínio econômico para regular preços 
ou normalizar o abastecimento. 

(D) quando houver possibilidade de 
comprometimento da segurança 
nacional, nos casos estabelecidos em 
decreto do Presidente da República, 
ouvido o Conselho de Defesa Nacional. 

 

 
25. São elementos constitutivos do ato de 
improbidade administrativa: 
 

I. ocorrência de ato danoso descrito em 
lei. 

II. dolo ou culpa. 
III. sujeitos ativo e passivo. 
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É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
  
26. O neoconstitucionalismo foi fundado na 

filosofia 
 

(A) naturalista. 
(B) neonaturalista. 
(C) pós-positivista. 
(D) positivista clássica.  

 

27. Com relação ao poder constituinte, é 
INCORRETO afirmar que o 

 

(A) poder decorrente é o poder de auto-
organização dos estados federados. 

(B) poder constituinte derivado é passível 
de controle de constitucionalidade. 

(C) poder constituinte derivado é dotado de 
autoridade política máxima. 

(D) poder constituinte originário não se 
encontra vinculado a nenhuma 
condição. 

 

28. Acerca do controle de constitucionalidade 
difuso, analise as proposições abaixo. 

 

I. É uma espécie de controle repressivo. 
II. Possui efeitos erga omnes. 
III. É conhecida como via de exceção. 

 

É correto o que se apresenta em 
 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e III, apenas.  

 

 

29. Leia o dispositivo abaixo. 
 

É livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei 
estabelecer. (Art. 5º, XIII, CF)  

 

Segunda a classificação de José Afonso da 
Silva, a previsão constitucional diz respeito 
a uma norma de  

 

(A) eficácia contida. 
(B) eficácia plena, pois seus efeitos são 

imediatos. 
(C) eficácia limitada de princípio institutivo. 
(D) eficácia limitada de princípio 

programático. 
 

30. Sobre os métodos de interpretação 
constitucional, aquele que salienta o caráter 
prático da interpretação, em que todos os 
postulados do sistema jurídico, incluídas as 
normas constitucionais, os métodos e 
demais elementos do sistema, estariam 
preordenados à solução de problemas 
concretos, é denominado método 

 

(A) hermenêutico-concretizador. 
(B) tópico ou tópico-problemático. 
(C) jurídico. 
(D) clássico. 

 

31. Sobre a Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF), assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) A decisão terá eficácia inter partes e 
efeito vinculante relativamente aos 
demais órgãos do Poder Público. 

(B) É uma espécie de ação de controle dif. 
(C) Poderá ser proposta perante quaisquer 

tribunais. 
(D) Possui caráter subsidiário. 

 

32. Aplica(m)-se subsidiariamente ao mandado 
de injunção as normas do   

 

(A) habeas data e do mandado de 
segurança. 

(B) Código de Processo Civil e do habeas 
data. 

(C) mandado de segurança, apenas. 
(D) mandado de segurança e do Código de 

Processo Civil. 
 

33. Segundo disposto na Constituição Federal, 
as leis que disponham sobre criação de 
cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração são de 
iniciativa 

 

(A) privativa do Presidente da República. 
(B) privativa do Congresso Nacional. 
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(C) privativa do Senado Federal. 
(D) privativa dos chefes do poder 

executivo. 
 

34. Com relação ao Poder Judiciário na 
Constituição Paulista, analise as 
proposições abaixo e, considerando V para 
verdadeiro ou F para falso, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 

(   ) O Tribunal de Justiça poderá funcionar 
de forma descentralizada, constituindo 
Câmaras regionais, a fim de assegurar 
o pleno acesso do jurisdicionado à 
justiça em todas as fases do processo. 

(   ) Compete ao Tribunal de Justiça 
requisitar a intervenção do Estado em 
Município, nas hipóteses previstas em 
lei. 

(   ) Ao Poder Judiciário é assegurada 
autonomia financeira e administrativa. 

 

(A) V / V / V 
(B) V / F / F 
(C) V / V / F 
(D) F / V / V 

 

35. Com relação à Ordem Econômica na 
Constituição Paulista, assinale a alternativa 
correta.  

 

(A) Lei estadual estabelecerá normas 
sobre zoneamento, parcelamento, 
ocupação do solo e proteção 
ambiental. 

(B) Incumbe exclusivamente aos 
Municípios promover programas de 
construção de moradias populares, de 
melhoria das condições habitacionais e 
de saneamento básico. 

(C) O Estado estimulará a descentralização 
geográfica das atividades de produção 
de bens e serviços, visando o 
desenvolvimento equilibrado das 
regiões. 

(D) Os Municípios instituirão plano 
plurianual de saneamento 
estabelecendo as diretrizes e os 
programas para as ações nesse 
campo.  

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL  
  
36. No que diz respeito à distribuição e registro 

no processo civil, analise as proposições 
abaixo. 

 

I. Se os autos forem físicos, a distribuição 
não poderá ser realizada de modo 
eletrônico. 

II. A aleatoriedade ou alternância da 
distribuição do processo relaciona-se 
com os princípios da imparcialidade e 
do juiz natural. 

III. Quando houver conexão ou continência 
entre os elementos do novo processo 
com os do processo anterior, a 
distribuição será realizada por 
dependência. 

 

É correto o que se apresenta em 
 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III, apenas. 

 

37. Sabe-se que para ocorrer a mediação, na 
forma legal, deve-se respeitar alguns 
princípios. Assinale a alternativa que 
apresenta dois deles. 

 

(A) Isonomia entre as partes e busca de 
consenso. 

(B) Oralidade e formalidade. 
(C) Parcialidade do mediador e busca de 

consenso. 
(D) Formalidade e autonomia da vontade 

das partes. 
 

 

38. Sobre a convenção de arbitragem e seus 
efeitos, é correto afirmar que 

 

(A) Inexistindo cláusula compromissória e 
havendo resistência quanto à 
instituição da arbitragem, poderá a 
parte interessada requerer a citação da 
outra parte para comparecer em juízo a 
fim de lavrar-se o compromisso. 

(B) A cláusula compromissória é a 
convenção através da qual as partes 
em um contrato comprometem-se a 
submeter à arbitragem os litígios que 
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possam vir a surgir, relativamente a tal 
contrato. 

(C) A cláusula compromissória pode ser 
estipulada por escrito, devendo estar 
inserta no próprio contrato. 

(D) a nulidade do contrato implica, 
necessariamente, a nulidade da 
cláusula compromissória. 

 

39. Sobre a prova no processo civil, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) O objeto da prova é a formação da 
convicção em torno dos fatos 
deduzidos pelas partes em juízo. 

(B) A prova deverá ser obtida mediante 
meios e métodos determinados. 

(C) No que se refere aos fatos, a prova 
pode ser direta ou indireta. 

(D) Apenas os fatos relevantes para a 
solução da lide devem ser provados. 

 

40. A produção antecipada de prova pode 
consistir em: 

 

I. inquirição de testemunhas.  
II. exames técnicos em geral. 
III. depoimento pessoal. 

 

É correto o que se apresenta em 
 

(A) I, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

41. Acerca da reconvenção no processo civil, é 
correto afirmar que  

 

(A) o réu pode propor reconvenção 
somente se oferecer contestação. 

(B) proposta a reconvenção, o autor será 
intimado, na pessoa de seu advogado, 
para apresentar resposta no prazo de 
dez dias. 

(C) é vedada a reconvenção proposta pelo 
réu em litisconsórcio com terceiro. 

(D) a desistência da ação ou a ocorrência 
de causa extintiva que impeça o exame 
de seu mérito não obsta ao 
prosseguimento do processo quanto à 
reconvenção. 

 

42. Acerca da ordem dos processos nos 
tribunais, prevista no Código de Processo 
Civil, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Após serem proferidos os votos, estes 
não poderão mais ser alterados. 

(B) Lavrado o acórdão, sua ementa será 
publicada no órgão oficial no prazo de 
cinco dias. 

(C) O agravo de instrumento será julgado 
antes da apelação interposta no 
mesmo processo. 

(D) O advogado com domicílio profissional 
em cidade diversa daquela onde está 
sediado o tribunal realizará sustentação 
oral por meio de videoconferência, 
desde que o requeira até doze horas 
antes do início da sessão. 

 

43. Sobre os critérios de determinação da 
competência interna, segundo a doutrina 
tradicional, analise as proposições e, 
considerando V para verdadeiro ou F para 
falso, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 

(   ) O critério objetivo se funda no valor da 
causa, na natureza da causa ou na 
qualidade das partes. 

(   ) A aplicação do critério territorial decorre 
da necessidade de definir, dentre os 
inúmeros juízes do país, de igual 
competência em razão da matéria ou 
do valor, qual poderá conhecer de 
determinada causa. 

(   ) Pelo critério objetivo, determina-se o 
juiz de primeiro grau bem como o 
tribunal que em grau de recurso haverá 
de funcionar no feito. 

 

(A) V / V / F 
(B) V / F / F 
(C) F / V / V 
(D) F / V / F 

 

44. Com relação à competência, são 
imodificáveis aquelas que se referem, 
dentre outras, às seguintes causas: 

 

I. ações imobiliárias relativas a direito de 
propriedade. 
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II. ações imobiliárias relativas à divisão e 
demarcação de terras e nunciação de 
obra nova. 

III. ações de falência. 
 

É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

45. Sobre a intervenção de terceiros, é correto 
afirmar que  

 

(A) conforme a iniciativa da medida, a 
intervenção pode ser espontânea, 
como ocorre, geralmente, na 
denunciação da lide. 

(B) são casos de intervenção de terceiros 
unicamente a assistência, a 
denunciação da lide, o chamamento ao 
processo e o amicus curiae. 

(C) admite-se o chamamento ao processo 
do afiançado, na ação em que o fiador 
for réu. 

(D) o Código de Defesa do Consumidor 
admite denunciação da lide nas ações 
de reparação de dano oriundas de 
relação de consumo. 

 


