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SSuuppeerriioorr  TTrriibbuunnaall  ddee  JJuussttiiççaa  

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR – DIREITO - GABINETE DA MINISTRA LAURITA VAZ  
 

Data: 20/10/2019  
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 3h00 min, não 

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

7. O candidato somente poderá levar o caderno de questões da prova 

objetiva faltando 30 (trinta) minutos para o final da prova.  
8. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 

sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 

candidatos nem a utilização de aparelhos eletrônicos (máquinas 
calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, 
smartphones, tablets, iPOD, gravadores, pendrive, mp3 player ou 

similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, 
bipe, notebook, palmtop, Walkman, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro etc), livros, anotações, etc. 

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 21/10/2019.  
11. As datas previstas para interposição dos recursos serão de dois 

dias úteis a contar da divulgação dos gabaritos. 

12. Para interpor recurso, o candidato deverá preencher formulário 
específico, constante no Anexo XII, e enviar mensagem eletrônica 
para a caixa corporativa eucandidato@ciee.org.br, das 9 horas do 

primeiro dia às 18 horas do último dia. 
13. 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. 
14. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso, em 

ordem decrescente de pontos obtidos. 

15. 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. 

16. O resultado definitivo será divulgado no dia 26/11/2019, para os 
estudantes de nível médio, nível superior, no sítio do CIEE na 
internet. 

17. O processo seletivo terá validade até 31/12/2020, podendo ser 
prorrogado a critério do STJ. 

18. 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. 
19. 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 
 Abstinência 

 

Define-se pelo fato de abster-se de algo, 
privar-se de algo. Além de outras coisas, me privei 

por duas semanas de escrever aqui. Foi estranho, 
foi esquisito. Passei pelos sei-lá-quantos-passos 
até chegar na “aceitação”. Fui além e voltei 

atrás. É preciso escrever. É preciso quebrar o 
jejum de duas semanas. 

Foi necessário um trabalho contínuo para 

me afastar das crônicas semanais. Um trabalho, 
infelizmente, nada árduo. Bem fácil e simples: 

não escrever. A justificativa que me dei era a 
falta de assunto. Procurava pelo meu quarto e 
já havia escrito sobre livros, sobre filmes, sobre 

o pé de pimenta e sobre qualquer outra coisa 
que pairava neste ambiente. Definitivamente, 

me abstive. 
E não gostei. Parece que eu antigamente 

sabia mais do que eu hoje e, com tal sabedoria, 

me obriguei a escrever semanalmente. Quer 
queira, quer não. Há duas semanas resolvi 

contestar a sábia decisão que havia tomado há 
mais de 1 ano e meio. Enfrentei, briguei, 
negligenciei. E passei duas semanas sentindo 

que havia um vazio-sei-lá-da-onde em mim. 
Tive que voltar. Preparar tudo novamente e 

acatar com o recado que meu eu de 

antigamente deixou na agenda “Escrever 
crônica”. Nós somos capazes de coisas 

inimagináveis, como de se comunicar com o 
seu “eu futuro”, sabendo que em algum 
momento ele precisará de um suporte 

emocional para continuar. 
Tendo em visto que tal abstinência me 

colocou em contato com o meu passado, penso 
agora nas sábias decisões que poderia obrigar 
meu “futuro eu”. Mesmo que em algum 

momento, a contragosto, o “futuro eu” decida 
parar e refletir sobre isso. Pediria para tomar 
mais água com limão, quem sabe. Parece fazer 

um bem danado. Mas nem o “eu presente” tem 
conseguido tal façanha. 

A verdade é que se abster de algo te 
propõe necessariamente a reflexão sobre uma 
premissa que você se dava por certa. E, 

geralmente, estava mesmo. Se você tomou 
uma decisão, provavelmente havia motivos 

suficientes para acatá-la. É para escrever toda 
semana? Desculpe a ausência, a abstinência e 

a malemolência. Escreverei. Obrigado “eu de 

antigamente” por me conhecer melhor do que 
meu “eu de hoje”. 
(BRUNETTI, Victor. Abstinência. Disponível em: 
http://paranaojogarfora.blogspot.com/2016/02/abst
inencia.html. Acesso em: 15/09/2019.) 

 

1. Em “Procurava pelo meu quarto e já havia 
escrito sobre livros, sobre filmes, sobre o pé 
de pimenta e sobre qualquer outra coisa que 
pairava neste ambiente.” (2º§), a vírgula 
possui a seguinte função: 

 

(A) Separar o aposto. 
(B) Intercalar expressões. 
(C) Isolar orações intercaladas. 
(D) Separar elementos que exercem a 

mesma função sintática. 
 

2. Na frase “E passei duas semanas sentindo 
que havia um vazio-sei-lá-da-onde em mim.” 
(2º§), o autor utiliza o hífen em encadeamen-
tos vocabulares exercendo sua liberdade de 
escritor para manipular as palavras no texto. 
Considerando o novo acordo ortográfico, 
assinale a palavra escrita INCORRETA-
MENTE devido ao uso do hífen. 

 

(A) Micro-ondas. 
(B) Micro-região. 
(C) Pré-fabricado. 
(D) Pan-americano. 

 

3. Considere o trecho “Parece fazer um bem 
danado. Mas nem o „eu presente‟ tem 
conseguido tal façanha.” (5º§) Ao retirar o 
ponto final anterior à palavra “mas”, tem-se o 
seguinte tipo de período: 

 

(A) Oração absoluta. 
(B) Orações coordenadas. 
(C) Orações subordinadas. 
(D) Orações coordenada e subordinada. 

 

4. Levando em consideração a frase “Um 
trabalho bem fácil e simples: não escrever.”, 
podemos afirmar que trata-se de oração 
subordinada e substantiva: 

 

(A) Apositiva. 
(B) Subjetiva. 
(C) Predicativa. 
(D) Objetiva direta. 
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5. A palavra CONTÍNUO está acentuada por 
ser uma paroxítona terminada em ditongo. 
Tal fato também ocorre em: 

 

(A) Fácil. 
(B) Sábia. 
(C) Crônicas. 
(D) Precisará. 

 

6. Assinale, dentre as alternativas relacionadas, 
a que apresenta o particípio irregular dos 
verbos enxugar, agradecer e corrigir: 

 

(A) Enxuto, grato, correto. 
(B) Enxuto, grato, corrigido. 
(C) Enxugado, agradecido, correto. 
(D) Enxugado, agradecido, corrigido. 

 

7. Considere as frases:  
 

1. _____________ deseja algo? Perguntou o 
soldado à princesa. 

2. _____________, a reunião iniciará em 
instantes; anunciou o cerimonialista aos 
ministros. 

3. _____________ irá celebrar a missa às 19 
horas. 

 
Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as informações anteriores. 

 

(A) Vossa Alteza, Vossas Excelências, Vossa 
Reverência 

(B) Vossa Alteza, Vossas Senhorias, Vossa 
Reverência 

(C) Vossa Senhoria, Vossas Excelências, 
Vossa Santidade 

(D) Vossa Majestade, Vossas Senhorias, 
Vossa Excelência 

 

8. Assinale a alternativa na qual NÃO há erro 
de grafia. 

 

(A) Oscular, harém, tocha, âmago. 
(B) Plizado, obsceno, alisar, ardiloso. 
(C) Alarido, suscitar, eloqüente, amenizar. 
(D) Atenciosamente, algazarra, fugaz, angar. 

 

9. A crase é a contração da preposição “a” com 
o artigo definido “a(s)”, ou ainda da 
preposição “a” com as iniciais dos pronomes 
demonstrativos aquela(s), aquele(s), aquilo 
ou com o pronome relativo a qual (as quais). 
Graficamente é representada por um acento 

grave e possui diversas regras para 
utilização. Assinale a afirmativa em que o 
emprego do sinal indicativo da crase é 
facultativo. 

 

(A) Enviei a crônica à Marina.  
(B) Lúcia gosta de escrever à noite. 
(C) Fui à livraria na manhã de domingo. 
(D) Ele escreverá a crônica requerida às 16 

horas. 
 

10. NÃO ocorre erro de regência em: 
 

(A) Ele está apto para tomar mais água com 
limão. 

(B) Agradeceu aos mais inteligentes na 
crônica. 

(C) É necessário esforçar-se a escrever toda 
semana. 

(D) Cheguei por me afastar das crônicas 
semanais. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

11. Com relação à classificação das 
constituições, é correto afirmar que, quanto 
à mutabilidade e à forma, a Constituição da 
República de 1988 é classificada em 

 

(A) semirrígida e histórica, 
respectivamente. 

(B) rígida e dogmática, respectivamente. 
(C) rígida e histórica, respectivamente. 
(D) semirrígida e dogmática, 

respectivamente. 
 

12. É correto afirmar que as normas de eficácia 
contida possuem aplicabilidade 

 

(A) direta e imediata, podendo sua eficácia 
ser restringível pelo legislador. 

(B) direta e mediata, podendo sua eficácia 
ser restringível pelo legislador. 

(C) indireta, imediata e integral. 
(D) indireta, mediata e diferida. 

 

13. Acerca da organização do Estado, é correto 
afirmar que promover programas de 
construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento 
básico é competência 

 

(A) privativa da União. 
(B) concorrente da União, dos Estados e 

do Distrito Federal. 



CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE 
 

  
PROVA – Nível Superior – Direito - Gabinete da Ministra Laurita Vaz 

Página 4 de 7                                                                                                                                      

 

 

(C) exclusiva da União.  
(D) comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 
 

14. Aprovar o estado de defesa e a intervenção 
federal, autorizar o estado de sítio, ou 
suspender qualquer uma dessas medidas é 
competência exclusiva 

 

(A) do Senado Federal. 
(B) da Câmara dos Deputados. 
(C) do Presidente da República. 
(D) do Congresso Nacional. 

 

15. __________________ estabelecerá as 
normas gerais a serem adotadas na 
organização, no preparo e no emprego das 
Forças Armadas. (§ 1º, art. 142, CF) 

  

 Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 

(A) Lei ordinária 
(B) Lei complementar 
(C) Medida provisória 
(D) Decreto legislativo 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

16. Leia o dispositivo abaixo. 
A jurisdição civil será regida pelas normas 
processuais brasileiras, ressalvadas as 
disposições específicas previstas em 
tratados, convenções ou acordos 
internacionais de que o Brasil seja parte. 
(CPC, Art. 13) 
Considerando a aplicação da lei processual 
no tempo e no espaço, tal dispositivo faz 
menção ao seguinte princípio: 

 

(A) territorialidade. 
(B) devido processo legal. 
(C) inafastabilidade da jurisdição. 
(D) contraditório. 

 

17. O princípio constitucional do processo que 
visa coibir a criação de tribunais de 
exceção é o princípio do(a) 

 

(A) publicidade dos atos processuais. 
(B) juiz natural. 
(C) duplo grau de jurisdição. 
(D) devido processo legal. 

 

18. Sobre os atos processuais, de acordo com 
o disposto no Código Processual Civil, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os atos e os termos processuais 
dependem de forma determinada.  

(B) Os atos processuais dos processos 
que versem sobre casamento tramitam 
de forma pública. 

(C) De comum acordo, o juiz e as partes 
podem fixar calendário para a prática 
dos atos processuais, quando for o 
caso.  

(D) É permitido lançar nos autos cotas 
marginais ou interlineares.  

 

19. No que tange aos processos nos Tribunais, 
previstos no Código Processual Civil, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 

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

(B) Incumbe ao relator, dentre outros atos, 
determinar a intimação do Ministério 
Público, quando for o caso. 

(C) O conflito de competência será 
suscitado ao tribunal pelo Ministério 
Público, por ofício.  

(D) O julgamento de casos repetitivos tem 
por objeto questão de direito material 
ou processual. 

 

20. Tício atropela Mévio e o fere de forma 
grave, impossibilitando-o para o trabalho 
que exercia. Diante desta situação, Mévio 
ingressa com ação, pleiteando perdas e 
danos e requer, na petição inicial, tutela 
antecipada, para que lhe seja pago os 
alimentos devidos, imediatamente, para a 
sua subsistência. Caso o pedido de tutela 
antecipada seja indeferido, o recurso 
cabível para Mévio será: 

 

(A) agravo de instrumento. 
(B) apelação.  
(C) agravo interno. 
(D) recurso ordinário. 

 
DIREITO PENAL 

 
21. O fato típico, na visão finalista, é composto 

apenas dos seguintes elementos: 
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(A) conduta dolosa ou culposa, resultado, 
tipicidade. 

(B) conduta dolosa ou culposa, resultado, 
nexo de causalidade entre a conduta e 
o resultado, tipicidade. 

(C) conduta dolosa ou culposa, resultado. 
(D) conduta dolosa ou culposa, resultado, 

nexo de causalidade entre a conduta e 
o resultado.  

 

22. Sobre a imputabilidade penal, segundo o 
Código Penal brasileiro, analise as 
assertivas abaixo e, considerando V para 
verdadeiro ou F para falso, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência 
correta.  

 

(   ) A paixão ou a emoção exclui a 
imputabilidade penal. 

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

(   ) Os menores de dezoito anos são 
penalmente inimputáveis, ficando 
sujeitos às normas estabelecidas na 
legislação especial. 

 

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

 

23. Com relação às espécies de penas, é 
correto afirmar que a pena de reclusão 
deve ser cumprida em regime 

 

(A) fechado, exclusivamente. 
(B) fechado ou semiaberto, apenas. 
(C) semiaberto ou aberto, apenas. 
(D) fechado, semiaberto ou aberto. 

 

24. As penas privativas de liberdade deverão 
ser executadas em forma progressiva, 
segundo o mérito do condenado, 
observados alguns critérios e ressalvadas 
as hipóteses de transferência a regime 
mais rigoroso. Assinale a alternativa que 
apresenta um desses critérios. 

 

(A) O condenado não reincidente, cuja 
pena seja superior a dois anos e não 
exceda a oito, deverá, desde o 

princípio, cumpri-la em regime 
semiaberto. 

(B) O condenado não reincidente, cuja 
pena seja superior a um ano e não 
exceda a quatro anos, deverá, desde o 
início, cumpri-la em regime semiaberto. 

(C) O condenado a pena superior a oito 
anos deverá começar a cumpri-la em 
regime fechado. 

(D) O condenado a pena superior a oito 
anos poderá começar a cumpri-la em 
regime fechado. 

 

25. Conforme dispõe o art. 65 e incisos do 
Código Penal brasileiro, são circunstâncias 
que sempre atenuam a pena: 

 

(A) ter o agente executado o crime, ou nele 
participado, mediante paga ou 
promessa de recompensa. 

(B) o desconhecimento da lei por parte do 
agente. 

(C) ter o agente coagido ou induzido 
outrem à execução material do crime. 

(D) ter o agente cometido o crime sob 
coação irresistível. 

 

26. Sobre a ação penal, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) O perdão do ofendido, nos crimes em 
que somente se procede mediante 
queixa, não obsta ao prosseguimento 
da ação.    

(B) É admissível o perdão mesmo depois 
de passar em julgado a sentença 
condenatória.      

(C) A ação de iniciativa privada é 
promovida mediante denúncia do 
ofendido ou de quem tenha qualidade 
para representá-lo.     

(D) A representação será irretratável 
depois de oferecida a denúncia.     

 

27. Segundo o Código Penal brasileiro, 
extingue-se a punibilidade, dentre outros 
fatores:  

 

I. pela morte do agente. 
II. pela retratação do agente, nos casos 

em que a lei a admite. 
III. pela prescrição, decadência ou 

perempção. 
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É correto o que está contido em 
 

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

 

28. Com base na Lei nº 11.343/2006, é correto 
afirmar que, de acordo com o seu art. 5º, o 
Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas (Sisnad) tem como um de 
seus objetivos: 

 

(A) o respeito à diversidade e às 
especificidades populacionais 
existentes. 

(B) a promoção da construção e da 
socialização do conhecimento sobre 
drogas no país. 

(C) a promoção dos valores éticos, 
culturais e de cidadania do povo 
brasileiro. 

(D) o reconhecimento da intersetorialidade 
dos fatores correlacionados com o uso 
indevido de drogas, com a sua 
produção não autorizada e o seu tráfico 
ilícito. 

 

29. Segundo o art. 112 da Lei nº 8.069/1990, 
verificada a prática de ato infracional, a 
autoridade competente poderá aplicar ao 
adolescente as seguintes medidas, 
EXCETO: 

 

(A) advertência. 
(B) prestação de serviços à comunidade. 
(C) pena de reclusão em regime fechado. 
(D) obrigação de reparar o dano. 

 

30. Quem dá em garantia coisa alheia como 
própria comete o crime de  

 

(A) disposição de coisa alheia como 
própria. 

(B) fraude à execução. 
(C) alienação ou oneração fraudulenta de 

coisa própria. 
(D) fraude na entrega de coisa. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

31. Com relação ao inquérito policial, assinale a 
alternativa correta. 

  

(A) Cabe à autoridade policial mandar 
arquivar autos de inquérito.    

(B) O ofendido, ou seu representante legal, 
e o indiciado poderão requerer 
qualquer diligência, que deverá ser 
realizada pela autoridade competente.   

(C) O Ministério Público não poderá 
requerer a devolução do inquérito à 
autoridade policial, senão para novas 
diligências, imprescindíveis ao 
oferecimento da denúncia.   

(D) Do despacho que indeferir o 
requerimento de abertura de inquérito 
caberá recurso para a autoridade 
judiciária. 

 

32. No que se refere à denúncia, conforme o 
Código Processual Penal, é correto afirmar 
que o prazo para o seu oferecimento, 
estando o réu solto ou afiançado, é de 

 

(A) três dias. 
(B) cinco dias. 
(C) dez dias. 
(D) quinze dias. 

 

33. Acerca da competência no processo penal, 
o art. 72 do Código Processual Penal 
estabelece que, não sendo conhecido o 
lugar da infração, a competência regular-
se-á 

 

(A) por distribuição. 
(B) pela natureza da infração. 
(C) pela prerrogativa de função. 
(D) pelo domicílio ou residência do réu. 

 

34. Sobre questões e processos incidentes, no 
que diz respeito às exceções, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Poder-se-á opor suspeição às 
autoridades policiais nos atos do 
inquérito.   

(B) A exceção de coisa julgada somente 
poderá ser oposta em relação ao fato 
principal, que tiver sido objeto da 
sentença.    

(C) A exceção de incompetência do juízo 
deverá ser oposta sempre por escrito, 
no prazo de defesa.   
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(D) As exceções serão processadas nos 
mesmos autos e suspenderão, em 
regra, o andamento da ação penal.   

 

35. Com relação aos assistentes no processo 
penal, analise as proposições abaixo. 

 

I. O assistente será admitido enquanto 
não passar em julgado a sentença e 
receberá a causa no estado em que se 
achar.    

II. O Ministério Público será ouvido 
previamente sobre a admissão do 
assistente.  

III. É defeso ao assistente propor meios de 
prova e requerer perguntas às 
testemunhas.    

 

É correto o que se apresenta em 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

36. Sobre o tema da prisão, medidas 
cautelares e liberdade provisória, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O mandado de prisão será lavrado pelo 
delegado de polícia e assinado pela 
autoridade competente.   

(B) A autoridade policial somente poderá 
conceder fiança nos casos de infração 
cuja pena privativa de liberdade 
máxima não seja superior a quatro 
anos.   

(C) Não se considera flagrante delito quem 
acaba de cometer a infração penal.   

(D) Deverá o juiz substituir a prisão 
preventiva pela domiciliar quando o 
agente for maior de setenta anos.  

 

37. Segundo o art. 564 do Código Processual 
Penal, a nulidade ocorrerá em alguns 
casos: 

 

I. por incompetência. 
II. por ilegitimidade de parte. 
III. por suspeição. 

 

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. 
 

38. Nos crimes de ação penal pública, o 
Ministério Público terá o prazo de ________ 
dias para oferecer denúncia ou pedir 
arquivamento do inquérito ou das peças 
informativas. (Lei nº 8.038/1990, Art. 1º) 

  

 Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 

(A) cinco 
(B) dez 
(C) quinze 
(D) vinte 

 

39. Com relação ao habeas corpus, é correto 
afirmar que 

 

(A) poderá ser impetrado apenas pelo 
procurador da parte ré ou pelo 
Ministério Público.    

(B) Recebida a petição de habeas corpus, 
o juiz, se estiver preso o paciente, 
deverá determinar a liberdade deste.    

(C) A concessão do habeas corpus obstará 
ou porá termo ao processo, ainda que 
este não esteja em conflito com os 
fundamentos daquela.    

(D) Ordenada a soltura do paciente em 
virtude de habeas corpus, será 
condenada nas custas a autoridade 
que, por má-fé ou evidente abuso de 
poder, tiver determinado a coação.  

 

40. Sobre o Juizado Especial Criminal, regido 
pela Lei nº 9.099/1995, é correto afirmar 
que, na fase preliminar, a conciliação será 
conduzida 

 

(A) por juiz ou pelo escrivão. 
(B) por conciliador sob a orientação do 

escrivão. 
(C) sempre e somente por juiz. 
(D) por juiz ou por conciliador sob sua 

orientação 
 
 
 

 
Boa prova! 


