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DDEEFFEENNSSOORRIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  DDAA  IINNUUÃÃOO  EEMM  GGOOIIÁÁSS  ––  DDPPUU//GGOO  

 
Caderno de Questões 

 

DIREITO 
 

Data: 01/09/2019  
Número de questões: 40 (quarenta) 

 

 
 

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 4h00 min, não 

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

7. Será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das 
provas levando o caderno de questões, 60 minutos antes do 
término da prova.  

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 02/09/2019.  

11. O prazo para interposição de recursos do gabarito provisório será 

no dia 03/09/2019, por meio de requerimento totalmente 
preenchido e encaminhado para o e-mail: 
dpugo.concurso24@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 por turno em ordem 

decrescente de pontos obtidos pelo somatório das duas provas. 

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 08/11/2019, para os 
estudantes de 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 
Defensoria Pública da União em Goiás. 

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 
 

Liberdade e igualdade 
 
O significado tradicional de liberdade – aquele a 
partir do qual se falava de uma liberdade de 
culto, ou de pensamento, ou de reunião, ou de 
associação, em sentido geral e específico, de 
uma liberdade pessoal – era aquele relacionado 
à faculdade de se fazer ou não fazer 
determinadas coisas não impedido por normas 
vinculantes; era a liberdade entendida como 
não impedimento, ou liberdade negativa. A 
esfera da liberdade coincidia com a esfera dos 
comportamentos não regulados, e, portanto, 
lícitos ou indiferentes. [...]  
A primeira ampliação do conceito de liberdade 
ocorreu com a passagem da teoria da liberdade 
como não impedimento para a teoria da 
liberdade como autonomia, quando “liberdade” 
passou a ser entendida não mais apenas como 
o não ser impedido por normas externas, mas 
[...] como o obedecer a leis estabelecidas por 
nós para nós mesmos. Com o conceito de 
autonomia, a liberdade não consiste mais na 
ausência de leis, mas sim na presença de leis 
internamente desejadas e internamente 
estabelecidas. [...]  
Também o conceito de igualdade é 
extremamente amplo e pode ser enriquecido 
por diferentes conteúdos. Tal como ocorreu 
com a história do direito de liberdade, a história 
do direito à igualdade também se desenvolveu 
por sucessivos enriquecimentos. Dizer que nas 
relações humanas deve ser aplicado o princípio 
da igualdade significa muito pouco, se não 
forem especificados ao menos dois aspectos: 1) 
igualdade em quê? 2) igualdade entre quem? 
[...]  
Com relação à primeira pergunta, “igualdade 
em quê?”, a Declaração Universal (dos Direitos 
Humanos) responde que os seres humanos são 
iguais “em dignidade e direitos”. A expressão 
seria extremamente genérica se não devesse 
ser entendida no sentido de que os “direitos” 
sobre os quais fala são precisamente os direitos 
fundamentais enunciados em seguida. O que 
na prática significa que os direitos fundamentais 
enunciados na Declaração devem constituir 
uma espécie de mínimo denominador comum 
das legislações de todos os países. É como se 
disséssemos, em primeiro lugar, que os seres 

humanos são livres [...], e posteriormente se 
acrescenta que são iguais no gozo dessa 
liberdade. [...]  
Com relação à segunda pergunta, “igualdade 
entre quem”?, a Declaração responde que, no 
que se refere aos direitos fundamentais, todos 
os seres humanos são iguais, ou seja, responde 
afirmando uma igualdade entre todos, e não 
apenas entre os pertencentes a esta ou àquela 
categoria. Isto significa que, em relação aos 
direitos fundamentais enumerados na 
declaração, todos os seres humanos devem ser 
considerados pertencentes à mesma categoria. 
Como tenhamos chegado ao reconhecimento 
de que os seres humanos, todos os seres 
humanos pertencem à mesma categoria em 
relação aos direitos fundamentais cada vez 
mais amplos, não pode ser nem de longe 
resumido. Podemos dizer, contudo, em linhas 
gerais, que esse ponto de chegada é a 
conclusão de um processo histórico de 
sucessivas equiparações diferentes, ou seja, de 
sucessivas eliminações de discriminações entre 
indivíduos, que fez desaparecer pouco a pouco 
categorias parciais discriminantes absorvendo-
as em uma categoria geral unificadora. [...] A 
igualdade entre todos os seres humanos em 
relação aos direitos fundamentais é o resultado 
de um processo de gradual eliminação de 
discriminações, e, portanto, de unificação 
daquilo que ia sendo reconhecido como 
idêntico: uma natureza comum do homem 
acima de qualquer diferença de sexo, raça, 
religião, etc.  
 

(BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia 
política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: 

Campus, 2000. Adaptado.) 

 
 

1. Considerando as informações textuais, é 
correto afirmar que: 
 

(A) A liberdade, além de divergente, não 
depende da autonomia. 
(B) A implantação de normas enfraquece 
diretamente na liberdade. 
(C) A concepção de liberdade passou por 
mudanças, conforme as ideias teóricas e 
convicções atuais. 
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(D) O significado tradicional de liberdade é 
contrário à liberdade negativa, pois é 
estabelecido pela adversidade. 
 

2. Em “O significado tradicional de liberdade 
– aquele a partir do qual se falava de uma 
liberdade de culto, ou de pensamento, ou de 
reunião, ou de associação, em sentido geral e 
específico, de uma liberdade pessoal – era 
aquele relacionado à faculdade de se fazer ou 
não fazer determinadas coisas não impedido 
por normas vinculantes (...)” (1º§), o duplo 
travessão, empregado para separar um 
esclarecimento, pode ser substituído por, 
EXCETO: 
 

(A) Aspas. 
(B) Vírgulas. 
(C) Colchetes. 
(D) Parênteses. 
 

3. No trecho “(...) ou seja, de sucessivas 
eliminações de discriminações entre indivíduos, 
que fez desaparecer pouco a pouco categorias 
parciais discriminantes absorvendo-as em uma 
categoria geral unificadora.” (5º§), a locução 
adverbial “pouco a pouco” pode ser substituída, 
sem alteração semântica, por: 
 

(A) Diretamente. 
(B) Subitamente. 
(C) Paulatinamente. 
(D) Repentinamente. 
 

4. Considerando as classes de palavras, 
assinale a associação INCORRETA. 
 

(A) “A esfera da liberdade coincidia com a 
esfera dos comportamentos não regulados, e, 
portanto, lícitos ou indiferentes.” (1º§) – 
conjunção. 
(B) “Também o conceito de igualdade é 
extremamente amplo e pode ser enriquecido 
por diferentes conteúdos.” (3º§) – adjetivo. 
(C) “(...) todos os seres humanos devem ser 
considerados pertencentes à mesma categoria.” 
(5º§) – substantivo. 
(D) “Dizer que nas relações humanas deve 
ser aplicado o princípio da igualdade significa 
muito pouco (...)” (3º§) – pronome indefinido. 
 
 
 

5. A crase é, na Língua Portuguesa, a 
contração de duas vogais iguais, sendo 
representada com acento grave. Em “(...) a 
história do direito à igualdade também se 
desenvolveu por sucessivos enriquecimentos.” 
(3º§), o acento indicativo da crase foi 
devidamente adotado. Seu uso é facultativo em: 
 

(A) Ela anda à procura dos livros sobre a 
natureza comum do homem. 
(B) Estamos dispostos à falar sobre o 
princípio da igualdade e da autonomia. 
(C) Falei à sua classe de alunos a respeito 
da distinção entre liberdade e igualdade. 
(D) Em seu discurso sobre liberdade, fez 
referência à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
6. De acordo com o artigo 5º da 
Constituição, todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes, EXCETO: 
 
(A) é assegurado o direito de resposta, 
proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem. 
(B) é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. 
(C) a propriedade rural, assim definida em 
lei, nunca será objeto de penhora para 
pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 
meios de financiar o seu desenvolvimento. 
(D) é livre a locomoção no território nacional 
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 
dele sair com seus bens. 
 

7. A organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos, nos termos da 
Constituição. Sobre o assunto, é correto afirmar 
que 
(A) os Territórios Federais integram a União, 
e sua criação, transformação em Estado ou 
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reintegração ao Estado de origem serão 
reguladas em lei complementar. 
(B) os Estados não podem incorporar-se 
entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para 
se anexarem a outros. 
(C) a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, far-se-ão por 
lei municipal, dentro do período determinado 
por Lei Complementar Federal, e dependerão 
de consulta prévia à União. 
(D) os Estados podem desmembrar-se para 
se anexarem a outros, ou formarem novos 
Estados ou Territórios Federais, apenas 
mediante aprovação do Congresso Nacional. 
 

8. Assinale a alternativa em conformidade 
com o disposto na Constituição Federal acerca 
da Administração Pública. 
 

(A) O prazo de validade do concurso público 
será de até um ano, prorrogável uma vez, por 
igual período. 
(B) É garantido ao servidor público civil o 
direito à livre associação sindical. 
(C) Os vencimentos dos cargos do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
(D) Os acréscimos pecuniários percebidos 
por servidor público serão computados e 
acumulados para fins de concessão de 
acréscimos ulteriores. 
 

9. Acerca do sistema tributário nacional, 
analise as proposições abaixo. 
 

I. Competem à União, em Território 
Federal, os impostos estaduais e, se o Território 
não for dividido em Municípios, 
cumulativamente, os impostos municipais; ao 
Distrito Federal cabem os impostos municipais. 
II. Cabe à lei complementar dispor sobre 
conflitos de competência, em matéria tributária, 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios. 
III. Lei complementar poderá estabelecer 
critérios especiais de tributação, com o objetivo 
de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem 
prejuízo da competência de a União, por lei, 
estabelecer normas de igual objetivo.  
 

 É correto o que se apresenta em 
 

(A) I e II, apenas. 

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

10. A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes 
princípios, EXCETO: 
 

(A) função social da propriedade. 
(B) não concorrência. 
(C) defesa do consumidor. 
(D) redução das desigualdades regionais e 
sociais. 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

11. Em conformidade com o disposto na Lei 
nº 8.429 de 02 de junho de 1992, considere V 
para verdadeiro ou F para falso e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) Os agentes públicos de qualquer nível ou 
hierarquia são obrigados a velar pela estrita 
observância dos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade no 
trato dos assuntos que lhe são afetos. 
(   ) No caso de enriquecimento ilícito, 
perderá o agente público ou terceiro beneficiário 
os bens ou valores acrescidos ao seu 
patrimônio. 
(   ) O sucessor daquele que causar lesão ao 
patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente 
está sujeito às cominações desta lei até o limite 
do valor da herança. 
 

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

12. Constitui ato de improbidade 
administrativa que importa enriquecimento ilícito 
 

(A) liberar verba pública sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir 
de qualquer forma para a sua aplicação 
irregular. 
(B) realizar operação financeira sem 
observância das normas legais e 



CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE 
 

PROVA – DIREITO 
 Página 5 de 10 

 

regulamentares ou aceitar garantia insuficiente 
ou inidônea. 
(C) agir negligentemente na arrecadação de 
tributo ou renda, bem como no que diz respeito 
à conservação do patrimônio público.  
(D) perceber vantagem econômica para 
intermediar a liberação ou aplicação de verba 
pública de qualquer natureza. 
 

13. As ações e serviços públicos de saúde e 
os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos 
seguintes princípios: 
 

I. organização dos serviços públicos de 
modo a evitar duplicidade de meios para fins 
idênticos. 
II. centralização político-administrativa. 
III. conjugação dos recursos financeiros, 
tecnológicos, materiais e humanos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios na prestação de serviços de 
assistência à saúde da população. 
 

É correto o que se apresenta em 
 

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

14. São reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo __________________ demarcá-
las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens. 
 

 Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima. 
 

(A) à União 
(B) ao Estado 
(C) ao Município 
(D) à comunidade local 
 

15. É a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua 

capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica. Trata-se da 
 

(A) Readaptação. 
(B) Reversão. 
(C) Reintegração. 
(D) Recondução. 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

16. A Lei n° 6.830, de 22/09/1980, dispõe 
sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da 
Fazenda Pública, e dá outras providências. Em 
conformidade com seu artigo 8, o executado 
será citado para, no prazo de __________ dias, 
pagar a dívida com os juros e multa de mora e 
encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 
ou garantir a execução, observadas normas 
específicas. 
 

 Assinale a alternativa que preenche 
corretamente às respectivas lacunas acima. 
 

(A) 5 (cinco) 
(B) 10 (dez) 
(C) 15 (quinze) 
(D) 30 (trinta) 
 

17. Acerca da execução fiscal, é correto 
afirmar que 
 

(A) não poderá ser promovida contra os 
sucessores a qualquer título.  
(B) far-se-á a intimação da penhora ao 
executado, mediante publicação, no órgão 
oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de 
penhora. 
(C) se, antes da decisão de primeira 
instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a 
qualquer título, cancelada, a execução fiscal 
não será extinta. 
(D) a intimação ao representante judicial da 
Fazenda Pública jamais será feita 
pessoalmente. 
 

18. Em conformidade com o disposto no 
Código Tributário Nacional, considere V para 
verdadeiro ou F para falso e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) Imposto é o tributo cuja obrigação tem 
por fato gerador uma situação independente de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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qualquer atividade estatal específica, relativa ao 
contribuinte. 
(   ) Compete à União, instituir, nos Territórios 
Federais, os impostos atribuídos aos Estados e, 
se aqueles não forem divididos em Municípios, 
cumulativamente, os atribuídos a estes.  
(   ) O imposto, de competência da União, 
sobre a importação de produtos estrangeiros 
tem como fato gerador a entrada destes no 
território nacional. 
 

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

19. Extinguem o crédito tributário: 
 

(A) o pagamento e a decisão judicial, desde 
que não passada em julgado. 
(B) a decisão administrativa irreformável, 
assim entendida a preliminar na órbita 
administrativa. 
(C) a prescrição e a decadência. 
(D) a decisão administrativa que possa ser 
objeto de ação anulatória. 

 
DIREITO PENAL 

 

20. Sobre a aplicação da lei penal, é 
INCORRETO afirmar que  
 

(A) ninguém pode ser punido por fato que lei 
posterior deixa de considerar crime, cessando 
em virtude dela a execução e os efeitos penais 
da sentença condenatória. 
(B) a pena cumprida no estrangeiro não 
atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo 
crime, quando diversas, nem, pode ser nela 
computada, quando idênticas.  
(C) na contagem de prazo, o dia do começo 
inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os 
dias, os meses e os anos pelo calendário 
comum. 
(D) desprezam-se, nas penas privativas de 
liberdade e nas restritivas de direitos, as frações 
de dia. 
 

21. No que se refere ao crime, analise as 
assertivas abaixo.  
 

I. Considera-se consumado quando nele se 
reúnem todos os elementos de sua definição 
legal. 
II. Considera-se tentado, quando, iniciada a 
execução, não se consuma por vontade do 
agente. 
III. Se pune a tentativa mesmo quando, por 
ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível 
consumar-se o crime. 
IV. O agente que, voluntariamente, desiste 
de prosseguir na execução ou impede que o 
resultado se produza, só responde pelos atos já 
praticados. 
 

É correto o que se apresenta em 
 

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

22. Assinale a alternativa em conformidade 
com o disposto no código penal. 
 

(A) O erro quanto à pessoa contra a qual o 
crime é praticado não isenta de pena. Se 
consideram, neste caso, as condições ou 
qualidades da vítima. 
(B) O erro sobre elemento constitutivo do 
tipo legal de crime não exclui o dolo. 
(C) Não há isenção de pena quando o erro 
deriva de culpa e o fato é punível como crime 
culposo. 
(D) O desconhecimento da lei é inescusável. 
O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, 
não isenta de pena. 
 

23. A prescrição, antes de transitar em 
julgado a sentença final, começa a correr, 
EXCETO: 
 

(A) do dia em que o crime se consumou. 
(B) no caso de tentativa, do dia em que 
cessou a atividade criminosa. 
(C) nos crimes permanentes, do dia em que 
iniciaram-se. 
(D) nos crimes contra a dignidade sexual de 
crianças e adolescentes, previstos no Código 
Penal, ou em legislação especial, da data em 
que a vítima completar dezoito anos, salvo se a 
esse tempo já houver sido proposta a ação 
penal.  
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24. Exigir, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, é denominado 
 

(A) Concussão. 
(B) Excesso de exação. 
(C) Peculato culposo. 
(D) Prevaricação. 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

25. O inquérito deverá terminar no prazo de 
10 dias, se o indiciado tiver sido preso em 
flagrante, ou estiver preso preventivamente, 
contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia 
em que se executar a ordem de prisão, ou no 
prazo de  
 

(A) 15 dias, quando estiver solto, mediante 
fiança ou sem ela. 
(B) 30 dias, quando estiver solto, mediante 
fiança ou sem ela. 
(C) 60 dias, quando estiver solto, mediante 
fiança ou sem ela. 
(D) 90 dias, quando estiver solto, mediante 
fiança ou sem ela. 
 

26. Em conformidade com o artigo Art. 318-A 
do Código de Processo Penal, a prisão 
preventiva imposta à mulher gestante ou que for 
mãe ou responsável por crianças ou pessoas 
com deficiência será substituída por prisão 
domiciliar, desde que 
 

(A) não tenha cometido crime com violência 
ou grave ameaça a pessoa e não tenha 
cometido o crime contra seu filho ou 
dependente. 
(B) não tenha cometido o crime contra seu 
filho ou dependente e este seja menor de 1 ano 
de idade. 
(C) esteja em situação de gravidez de risco 
ou amamentando. 
(D) tenha apenas uma condenação. 
 

DIREITO CIVIL 
 

27. No que se refere à classificação dos 
bens, assinale e alternativa INCORRETA. 
 

(A) São móveis os bens suscetíveis de 
movimento próprio, ou de remoção por força 

alheia, sem alteração da substância ou da 
destinação econômico-social. 
(B) São bens divisíveis os bens móveis que 
podem substituir-se por outros da mesma 
espécie, qualidade e quantidade. 
(C) São consumíveis os bens móveis cujo 
uso importa destruição imediata da própria 
substância, sendo também considerados tais os 
destinados à alienação. 
(D) São singulares os bens que, embora 
reunidos, se consideram de per si, 
independentemente dos demais. 
 

28. Acerca das modalidades das obrigações 
e suas peculiaridades, assinale e alternativa 
correta. 
 

(A) A obrigação de dar coisa certa não 
abrange os acessórios dela quando não 
mencionados. 
(B) Perde a qualidade de indivisível a 
obrigação que se resolver em perdas e danos. 
(C) Não extingue-se a obrigação de não 
fazer, mesmo que, sem culpa do devedor, se 
lhe torne impossível abster-se do ato, que se 
obrigou a não praticar. 
(D) Nas obrigações alternativas, a escolha 
nunca cabe ao devedor. 
 

29. É reconhecida como entidade familiar a 
união estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família. Acerca do disposto 
sobre o assunto no Código Civil, é correto 
afirmar que 
 

(A) as relações pessoais entre os 
companheiros obedecerão aos deveres de 
lealdade, respeito e assistência, e de guarda, 
sustento e educação dos filhos. 
(B) na união estável, salvo contrato escrito 
entre os companheiros, aplica-se às relações 
patrimoniais, no que couber, sempre o regime 
da comunhão total de bens. 
(C) a união estável não poderá converter-se 
em casamento. 
(D) as relações não eventuais entre o 
homem e a mulher, impedidos de casar, podem 
constituir união estável, se por vontade de 
ambos. 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 
30. Em conformidade com a Lei 
nº 10.259/01, não se incluem na competência 
do Juizado Especial Cível as causas: 
 
I. sobre bens imóveis da União, autarquias 
e fundações públicas federais. 
II. para a anulação ou cancelamento de ato 
administrativo federal, salvo o de natureza 
previdenciária e o de lançamento fiscal. 
III. que tenham como objeto a impugnação 
da pena de demissão imposta a servidores 
públicos civis ou de sanções disciplinares 
aplicadas a militares. 
 

É correto o que se apresenta em 
 

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

31. Assinale a alternativa INCORRETA no 
que se refere à Defensoria Pública. 
 

(A) A requerimento da Defensoria Pública, o 
juiz determinará a intimação pessoal da parte 
patrocinada quando o ato processual depender 
de providência ou informação que somente por 
ela possa ser realizada ou prestada. 
(B) O prazo tem início com a intimação 
pessoal do defensor público. 
(C) Se aplica o benefício da contagem em 
dobro mesmo quando a lei estabelecer, de 
forma expressa, prazo próprio para a 
Defensoria Pública. 
(D) O membro da Defensoria Pública será 
civil e regressivamente responsável quando agir 
com dolo ou fraude no exercício de suas 
funções. 

 
DIREITO DO CONSUMIDOR 

 
32. São direitos básicos do consumidor: 
 

I. a modificação das cláusulas contratuais 
que estabeleçam prestações desproporcionais 
ou sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente 
onerosas. 

II. a educação e divulgação sobre o 
consumo adequado dos produtos e serviços, 
asseguradas a liberdade de escolha e a 
igualdade nas contratações. 
III. a efetiva prevenção e reparação de 
danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos e difusos. 
 

É correto o que se apresenta em 
 

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

 
33. A Política Nacional das Relações de 
Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à 
sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 
de seus interesses econômicos, a melhoria da 
sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios, 
EXCETO: 
 

(A) não reconhecimento da vulnerabilidade 
do consumidor no mercado de consumo. 
(B) racionalização e melhoria dos serviços 
públicos. 
(C) incentivo à criação pelos fornecedores de 
meios eficientes de controle de qualidade e 
segurança de produtos e serviços, assim como 
de mecanismos alternativos de solução de 
conflitos de consumo. 
(D) estudo constante das modificações do 
mercado de consumo. 

 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 
34. Sobre os benefícios previdenciários, 
considere V para verdadeiro ou F para falso e 
assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 
 

(   ) O auxílio-doença será devido ao 
segurado empregado a contar do décimo dia do 
afastamento da atividade, e, no caso dos 
demais segurados, a contar da data do início da 
incapacidade e enquanto ele permanecer 
incapaz.  
(   ) O aposentado por invalidez ou por idade 
e os demais aposentados com 55 (cinquenta e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.259-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.259-2001?OpenDocument
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cinco) anos ou mais de idade, se do sexo 
masculino, ou 50 (cinquenta) anos ou mais, se 
do feminino, terão direito ao salário-família, 
pago juntamente com a aposentadoria. 
(   ) O salário-maternidade é devido à 
segurada da Previdência Social, durante 120 
(cento e vinte) dias, com início no período entre 
28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de 
ocorrência deste, observadas as situações e 
condições previstas na legislação no que 
concerne à proteção à maternidade.   
 

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

 
REGIME JURÍDICO DA DEFENSORIA 

PÚBLICA 

 
35.  São objetivos da Defensoria Pública:  
 

I. a primazia da dignidade da pessoa 
humana e a redução das desigualdades sociais. 
II. a afirmação do Estado Democrático de 
Direito; e a prevalência e efetividade dos 
direitos humanos. 
III. a garantia dos princípios constitucionais 
da ampla defesa e do contraditório.   
 

É correto o que se apresenta em 
 

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

36. A Defensoria Pública da União é 
integrada pela Carreira de Defensor Público 
Federal, composta de _____________ 
categorias de cargos efetivos. 
 

 Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima. 
 

(A) 2 (duas) 
(B) 3 (três) 
(C) 4 (quatro) 
(D) 5 (cinco) 
 
 
 

37. São prerrogativas dos membros da 
Defensoria Pública da União, dentre outras: 
I. representar a parte, em feito 
administrativo ou judicial, independentemente 
de mandato, ressalvados os casos para os 
quais a lei exija poderes especiais. 
II. não ser preso, senão por ordem judicial 
escrita, salvo em flagrante, caso em que a 
autoridade fará imediata comunicação ao 
Defensor Público-Geral. 
III. ter vista pessoal dos processos fora dos 
cartórios e secretarias, ressalvadas as 
vedações legais. 
 

É correto o que se apresenta em 
 

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

 

 

38. Em conformidade com o disposto na Lei 
Complementar nº 80/1994, considere V para 
verdadeiro ou F para falso e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) O instrumento de transação, mediação 
ou conciliação referendado pelo Defensor 
Público valerá como título executivo 
extrajudicial, inclusive quando celebrado com a 
pessoa jurídica de direito público. 
(   ) A capacidade postulatória do Defensor 
Público decorre exclusivamente de sua 
nomeação e posse no cargo público. 
(   ) É vedado aos membros da Defensoria 
Pública da União exercer o comércio ou 
participar de sociedade comercial, mesmo como 
cotista ou acionista. 
 

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

39. Ao membro da Defensoria Pública da 
União é defeso exercer suas funções em 
processo ou procedimento: 
 

I. em que for interessado cônjuge ou 
companheiro, parente consanguíneo ou afim 
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 
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II. em que houver dado à parte contrária 
parecer verbal ou escrito sobre o objeto da 
demanda. 
III. em que seja parte ou, de qualquer forma, 
interessado. 
 

É correto o que se apresenta em 
 

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

40. São deveres dos membros da Defensoria 
Pública da União, EXCETO: 
 

(A) residir na localidade onde exercem suas 
funções. 
(B) representar ao Defensor Público-Geral as 
irregularidades de que tiver ciência, em razão 
do cargo. 
(C) declarar-se suspeito ou impedido, 
somente quando achar necessário assim o 
fazer. 
(D) atender ao expediente forense e 
participar dos atos judiciais, quando for 
obrigatória a sua presença.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


