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SSeeççããoo  JJuuddiicciiáárriiaa  ddoo  DDiissttrriittoo  FFeeddeerraall  
 

Caderno de Questões 
 

DIREITO 
 

Data: 28/07/2019  
Número de questões: 30 (Trinta) 

 

 
 

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. Não será permitido ao candidato retirar-se do local de 
realização das provas levando o cartão de respostas 

8. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, 

não sendo permitida, durante sua realização, a comunicação 

entre os candidatos ou a utilização de aparelhos eletrônicos 

(BIP, telefone celular, walkman, smartphones, tablets, iPod®, 

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 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 29/07/2019.  

11. O prazo para interposição de recursos do gabarito provisório 

será no dia 30/07/2019, por meio de requerimento totalmente 

preenchido e encaminhado para o e-mail: 

eucandidato@ciee.org.br. O arquivo do requerimento está 

disponível para download no Portal do CIEE. 

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, 

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 06/09/2019, para 

os estudantes de nível médio, nível superior, 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 Seção Judiciária do Distrito Federal. 

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 Prova!  

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

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

Os pobres homens ricos 
 

Um amigo meu estava ofendido porque um 

jornal o chamou de boa‐vida. Vejam que país, 
que tempo, que situação! A vida deveria ser 
boa para toda gente, o que é insultuoso é que o 
seja apenas para alguns.  

“Dinheiro é a coisa mais importante do 
mundo.” Quem escreveu isso não foi nenhum 
de nossos estimados agiotas. Foi um homem 
que a vida inteira viveu de seu trabalho, e se 
chamava Bernard Shaw. Não era um cínico, 
mas um homem de vigorosa fé social, que 
passou a vida lutando, a seu modo, para tornar 
melhor a sociedade em que vivia – e em certa 
medida o conseguiu. Ele nos fala de alguns 
homens ricos:  

“Homens ricos e aristocratas com um 
desenvolvido senso de vida – homens como 
Ruskin, Willian Morris, Kropotkin – têm enormes 
apetites sociais… não se contentam com belas 
casas, querem belas cidades… não se contentam 
com esposas cheias de diamantes e filhas em flor; 

queixam‐se porque a operária está malvestida, a 
lavadeira cheira a gim, a costureira é anêmica, e 
porque todo homem que encontra não é um amigo 
e toda mulher não é um romance… sofrem com a 
arquitetura do vizinho…”  

Esse “apetite social” é raríssimo entre os 
nossos homens ricos; a não ser que “social” 
seja tomado no sentido de “mundano”. E 
nossos homens de governo têm uma pasmosa 
desambição de governar.  

Vi, há tempo, um conhecido meu, que se 
tornou muito rico, sofreu horrorosamente na 
hora de comprar um quadro. Achava o quadro 
uma beleza, mas como o pintor pedia tantos 
contos ele se perguntava, e me perguntava, e 
perguntava a todo mundo se o quadro “valia” 
mesmo aquilo, se o artista não estaria pedindo 

aquele preço por sabê‐lo rico, se não seria 
“mais negócio” comprar um quadro de fulano. 
Fiquei com pena dele, embora saiba que numa 
noite de jantar e boate ele gaste tranquilamente 
aquela importância, sem que isso lhe dê nenhum 
prazer especial. Fiquei com pena porque 

realmente ele gostava do quadro, queria tê‐lo, 
mas o prazer que poderia ter obtendo uma coisa 
ambicionada era estragado pela preocupação do 
negócio. Se não fosse pelo pintor, que precisava 
de dinheiro, eu o aconselharia a não comprar.  

Homens públicos sem sentimento público, 

homens ricos que são, no fundo, pobres‐diabos 
– que não descobriram que a grande vantagem 
real de ter dinheiro é não ter que pensar a todo 
momento, em dinheiro…  
(BRAGA, Rubem. 200 Crônicas escolhidas. 31ª Ed. – Rio 

de Janeiro: Record, 2010.) 
 

1. Em “A vida deveria ser boa para toda gente, o 
que é insultuoso é que o seja apenas para 
alguns.” (1º§), a expressão “insultuoso” significa: 

 

(A) Digno. 
(B) Ofensivo. 
(C) Excitante. 
(D) Angustiante. 

 

2. De acordo com as informações textuais, 
podemos inferir que o “apetite social” entre 
os homens ricos refere-se a: 

 

(A) Ambição e cobiça por dinheiro; excesso 
de vaidade a qualquer custo. 

(B) Vaidade em ter mais do que podem e 
compartilhar seus bens com os outros. 

(C) Acúmulo de fortunas e posses, sem, no 
entanto, se preocuparem com os próprios 
familiares. 

(D) Pobres-diabos que gastam dinheiro 
exageradamente, mas se comprometem 
com obras sociais. 

 

3. Adjetivo é a palavra variável que designa uma 
especificação ao substantivo, caracterizando-o. 
Assinale a única afirmativa em que o adjetivo 
está no grau superlativo absoluto sintético. 

 

(A) “Dinheiro é a coisa mais importante do 
mundo.” (2º§) 

(B) “Vi, há tempo, um conhecido meu, que 
se tornou muito rico (...)” (5º§) 

(C) “Esse „apetite social‟ é raríssimo entre os 
nossos homens ricos (...)” (4º§) 

(D) “(...) que não descobriram que a grande 
vantagem real de ter dinheiro é não ter 
que pensar a todo momento, em 
dinheiro...” (6º§) 

 

4. As seguintes afirmativas transcritas do texto 
evidenciam o mesmo tempo verbal, EXCETO: 

 

(A) “Dinheiro é a coisa mais importante do 
mundo.” (2º§) 

(B) “(...) homens ricos que são, no fundo, 
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pobres‐diabos (...)” (6º§) 
(C) “Não era um cínico, mas um homem de 

vigorosa fé social (...)” (2º§) 
(D) “Esse „apetite social‟ é raríssimo entre os 

nossos homens ricos (...)” (4º§) 
 

5. No trecho “Fiquei com pena dele, embora 
saiba que numa noite de jantar e boate ele 
gaste tranquilamente aquela importância, 
sem que isso lhe dê nenhum prazer 
especial.” (5º§), o termo destacado denota 
ideia de: 

 

(A) Escolha. 
(B) Intenção. 
(C) Concessão. 
(D) Possibilidade. 

 

6. O ponto de exclamação, sinal de pontuação 
utilizado para exclamar algo, em “Um amigo 
meu estava ofendido porque um jornal o 

chamou de boa‐vida. Vejam que país, que 
tempo, que situação!” (1º§) tem como 
finalidade expressar: 

 

(A) Espanto. 
(B) Irritação. 
(C) Entusiasmo. 
(D) Contentamento. 

 

7. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, considerando a vigência do Novo 
Acordo Ortográfico, assinale a afirmativa 
grafada INDEVIDAMENTE. 

 

(A) Homens ricos e aristocratas sofrem com 
a infraestrutura social. 

(B) Os papeis informavam que ele era um 
boa-vida, um grande preguiçoso. 

(C) O quadro vale realmente aquele preço 
porque é uma obra hiper-requintada. 

(D) Os homens públicos e que são ricos 
desejam uma insólita reeducação nas 
escolas. 

 
8. Considerando as classes de palavras, assinale 

a associação INCORRETA. 
 

(A) “Ele nos fala de alguns homens ricos: 
(...)” (2º§) – pronome.  

(B) “Fiquei com pena porque realmente ele 
gostava do quadro (...)” (5º§) – advérbio.  

(C) “Um amigo meu estava ofendido porque 

um jornal o chamou de boa‐vida.” (1º§) – 

substantivo. 
(D) “E nossos homens de governo têm uma 

pasmosa desambição de governar.” 
(4º§) – verbo. 

 
9. Em “E nossos homens de governo têm uma 

pasmosa desambição de governar.” (4º§), o 
termo destacado pode ser substituído, sem 
alteração semântica, por: 

 
(A) Contínua. 
(B) Irrelevante. 
(C) Descomunal. 
(D) Impressionante. 
 

10. Considerando a adequação linguística, assinale 
a afirmativa grafada INCORRETAMENTE. 

 

(A) Bateram duas horas no relógio da praça 
central. 

(B) As pinturas daquele quadro parecem 
meio estranhas. 

(C) Faltam aos homens ricos e poderosos 
um pouco de decoro. 

(D) Foi considerada, por algum tempo, a 
entrada daqueles pobres-diabos. 

 
DIREITO CIVIL 

 

11. Quanto à personalidade e a capacidade, 
disciplinadas no Código Civil Brasileiro, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) Os maiores de 18 e menores de 21 
anos são relativamente incapazes.  

(B) Ébrios habituais e viciados em tóxicos 
são absolutamente incapazes.  

(C) O exercício de emprego público efetivo 
faz cessar a incapacidade para os 
menores.  

(D) Pode ser declarada a morte presumida, 
sem decretação de ausência, se 
alguém, desaparecido em campanha 
ou feito prisioneiro, não for encontrado 
até cinco anos após o término da 
guerra.  

 
12. A respeito dos direitos da personalidade, 

analise as seguintes afirmativas. 
 

I. Em regra, os direitos da personalidade 
são transmissíveis.  

II. Ninguém pode ser constrangido a 
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submeter-se, com risco de vida, a 
tratamento médico ou a intervenção 
cirúrgica.  

III. Não é válida, ainda que com objetivo 
altruístico, a disposição gratuita do 
próprio corpo, no todo ou em parte, 
para depois da morte. 

 

Está(ão) correta(s) 
 

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

 
13. Acerca do negócio jurídico, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) Nas declarações de vontade, se 
atenderá mais ao sentido literal da 
linguagem do que à intenção nelas 
consubstanciada.  

(B) A impossibilidade inicial do objeto 
invalida o negócio jurídico ainda que 
seja relativa.  

(C) O erro prejudica a validade do negócio 
jurídico mesmo que a pessoa, a quem 
a manifestação de vontade se dirige, 
se oferecer para executá-la na 
conformidade da vontade real do 
manifestante.  

(D) Se ambas as partes procederem com 
dolo, nenhuma pode alegá-lo para 
anular o negócio, ou reclamar 
indenização.   

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

14. No que tange às normas fundamentais do 
processo civil, observe as seguintes 
proposições.  
 

I. A conciliação, a mediação e outros 
métodos de solução consensual de 
conflitos não deverão ser estimulados 
por advogados.  

II. Não se proferirá decisão contra uma 
das partes sem que ela seja 
previamente ouvida, ainda que seja em 
caso de tutela provisória de urgência.  

III. O juiz não pode decidir, em grau algum 
de jurisdição, com base em 
fundamento a respeito do qual não se 
tenha dado às partes oportunidade de 

se manifestar, ainda que se trate de 
matéria sobre a qual deva decidir de 
ofício.  

 

Está(ão) correta(s) 
 

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

 

15. A respeito da responsabilidade das partes 
por dano processual, assinale a alternativa 
correta.  
 

(A) Aquele que interpõe recurso com 
intuito manifestamente protelatório é 
considerado litigante de má-fé.   

(B) Responde por perdas e danos aquele 
que litigar de má-fé apenas como 
autor.   

(C) Quando o valor da causa for irrisório ou 
inestimável, a multa por litigância de 
má-fé poderá ser fixada em até 3 vezes 
o valor do salário-mínimo.  

(D) Aquele que deduz pretensão contra 
texto expresso de lei não pode ser 
considerado litigante de má-fé.  

 
QUESTÃO ANULADA 
 
16. Sobre os prazos no direito processual civil, 

assinale a alternativa correta. 
 

(A) O ato praticado antes do termo inicial 
do prazo será considerado 
intempestivo.  

(B) Quando a lei ou o juiz não determinar 
prazo, as intimações somente 
obrigarão o comparecimento após 
decorridas 48 horas. 

(C) O juiz proferirá os despachos no prazo 
de 5 dias.  

(D) Ao juiz é permitido reduzir prazos 
peremptórios sem anuência das partes. 

 
DIREITO PENAL  

 

17. No que tange à imputabilidade penal, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A emoção exclui a imputabilidade 

penal.  
(B) Os menores de 21 anos são 
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penalmente inimputáveis.  
(C) Não se isenta de pena o agente que, 

por doença mental era, ao tempo da 
ação ou da omissão, inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do 
fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento.  

(D) A embriaguez, voluntária ou culposa, 
pelo álcool ou substância de efeitos 
análogos não exclui a imputabilidade 
penal.  

 
18. A respeito das penas restritivas de direito, 

analise as seguintes proposições. 
 

I. A prestação de serviços à comunidade 
ou a entidades públicas é aplicável às 
condenações superiores a seis meses 
de privação da liberdade.  

II. A perda de bens e valores bem como o 
pagamento de multa constituem penas 
restritivas de direito.  

III. A limitação de fim de semana consiste 
na obrigação de permanecer, aos 
sábados e domingos, por 8 horas 
diárias, em casa de albergado ou outro 
estabelecimento adequado.  

 

Está(ão) correta(s) 
 

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

19. Acerca da prescrição, disciplinada no 
Código de Penal, observe as seguintes 
afirmativas. 
 

I. O prazo de prescrição é reduzido de 
metade quando o criminoso era, na 
data da sentença, maior de 70 anos.  

II. A reincidência constitui causa 
interruptiva da prescrição.  

III. A prescrição, antes de transitar em 
julgado a sentença final, começa a 
correr, nos crimes permanentes, do dia 
em que cessou a permanência.  

 

Está(ão) correta(s) 
 

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

 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

20. Quanto ao inquérito policial, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Nos crimes de ação pública, o inquérito 
policial será iniciado somente de ofício.  

(B) O inquérito deverá terminar no prazo 
de 10 dias, se o indiciado tiver sido 
preso em flagrante, ou estiver preso 
preventivamente.  

(C) A autoridade policial poderá mandar 
arquivar autos de inquérito.  

(D) Do despacho que indeferir o 
requerimento de abertura de inquérito 
caberá recurso ao juiz de 1ª instância.  

 

21. Sobre as exceções, disciplinadas no 
Código de Processo Penal, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Não se poderá opor suspeição às 
autoridades policiais nos atos do 
inquérito, mas deverão elas declarar-se 
suspeitas, quando ocorrer motivo legal. 

(B) A arguição de suspeição precederá a 
qualquer outra, mesmo quando 
fundada em motivo superveniente.  

(C) A exceção de incompetência do juízo 
deverá ser oposta apenas  por escrito. 

(D) As exceções serão processadas em 
autos apartados e suspenderão, em 
regra, o andamento da ação penal. 

 
22. A respeito do exame do corpo de delito, 

observe as seguintes afirmativas. 
 

I. Quando a infração deixar vestígios, 
será indispensável o exame de corpo 
de delito, direto ou indireto, podendo 
supri-lo a confissão do acusado.  

II. O exame de corpo de delito e outras 
perícias serão realizados por, no 
mínimo, dois peritos oficiais, portadores 
de diploma de curso superior. 

III. Dar-se-á prioridade à realização do 
exame de corpo de delito quando se 
tratar de crime que envolva violência 
doméstica e familiar contra mulher. 

 

Está(ão) correta(s) 
 

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

 
DIREITO CONSTITUCIONAL  

 

23. São objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil, EXCETO 
 

(A) construir o pluralismo político.  
(B) garantir o desenvolvimento nacional.  
(C) construir uma sociedade livre, justa e 

solidária.  
(D) erradicar a pobreza e a marginalização 

e reduzir as desigualdades sociais.  

 
24. Quanto aos direitos políticos, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) O alistamento eleitoral e o voto são 
obrigatórios para os analfabetos.  

(B) Os estrangeiros podem se alistar como 
eleitores.  

(C) Não é necessário o domícilio eleitoral 
na circunscrição como condição de 
elegibilidade.  

(D) Uma das condições de elegibilidade é 
a idade mínima de 21 anos para 
Deputado Federal.  

 
25. No que tange à organização do Estado, 

assinale a alternativa correta. 
 
(A) A transformação de um Território 

Federal em Estado será regulada em 
lei ordinária. 

(B) É vedado à União e aos Estados, mas 
não aos Municípios recusar fé aos 
documentos públicos.  

(C) Compete privativamente à União 
legislar sobre juntas comerciais.  

(D) É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios preservar as florestas, a 
fauna e a flora. 

 
26. Quanto às disposições constitucionais 

acerca da Defensoria Pública, analise as 
seguintes afirmativas. 
 
I. Incumbe à Defensoria Pública a defesa 

apenas de direitos individuais.  
II. Às Defensorias Públicas Estaduais é 

garantida autonomia funcional, mas 
não administrativa.  

III. A indivisibilidade é um dos princípios 
institucionais da Defensoria Pública.  

 
Está(ão) correta(s) 
 
(A) III, apenas.  
(B) II, apenas.  
(C) I e III, apenas.  
(D) I, II e III.  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

27. Na Administração Pública, a possibilidade 
de um superior revisar os atos de seus 
subordinados, decorre do princípio da 
 

(A) revisionabilidade. 
(B) revogabilidade. 
(C) hierarquia. 
(D) autotutela. 

 

28. Acerca das autarquias, observe as 
seguintes afirmativas. 
 

I. Cabe às autarquias exercer funções 
próprias do Estado que requeiram certa 
especialização.  

II. A criação das autarquias é realizada 
por lei específica com necessidade de 
registro.  

III. As autarquias compõem a 
Administração Pública Direta.  

 

Está(ão) correta(s) 
 

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

 
29. Na Administração Pública, o poder de 

apurar infrações funcionais e aplicar as 
cabíveis penalidades aos servidores e 
demais pessoas sujeitas à disciplina 
administrativa, recebe o nome de 
 

(A) regulamentar. 
(B) disciplinar. 
(C) hieráquico. 
(D) ordenador.  
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30. A respeito da extinção dos atos 

administrativos, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

(A) A revogação ocorre por razões de 
conveniência e oportunidade.  

(B) A caducidade ocorre porque uma 
norma jurídica posterior tornou inviável 
a permanência da situação que antes 
era permitida pelo ato.  

(C) A invalidação do ato ocorre por razões 
de legalidade ou legitimidade.  

(D) A contraposição ocorre pelo 
descumprimento de condição 
fundamental para que o ato pudesse 
ser mantido.  

 
 

 
 
 
 

 


