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SSuuppeerriioorr  TTrriibbuunnaall  ddee  JJuussttiiççaa  

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR DIREITO – GABINETES DE MINISTRO 
 

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/


CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE 
 

  
PROVA – NÍVEL SUPERIOR DIREITO – GABINETES DE MINISTRO 

Página 2 de 8                                                                                                                                      

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Brasil vive surto de “fuga de cérebros” 
para o exterior 

 

Aumentou o número de profissionais 
brasileiros que estão deixando o país. Uma 
emigração qualificada de graduados, 
especialistas, mestres e doutores brasileiros 
que enxergam fora do país um futuro melhor 
para si e para suas famílias. 

Em três anos, o número de brasileiros 
aprovados para morar nos Estados Unidos, por 
exemplo, deu um salto. Em 2018, foram emitidos 
4,3 mil vistos de imigração para cidadãos do 
Brasil – um aumento de 74% em relação a 2015, 
quando houve 2.478 vistos concedidos, 
segundo o Departamento de Estado americano. 
Esta onda de emigrantes conta, principalmente, 
com profissionais qualificados que procuram 
oportunidades em outro país. 

Ancorados na lógica de continuar suas 
vidas e carreiras profissionais na América do 
Norte, este é o novo perfil de brasileiros 
emigrando para os Estados Unidos. Esta 
grande virada tem dado uma diferente roupa-
gem ao imigrante brasileiro que, há pouco 
mais de dez anos, vinha aos EUA para atuar 
em serviços mais operacionais e braçais, mas 
que hoje aposta em suas capacidades 
intelectuais para consolidar a nova vida no 
novo país. 

Esta emigração de brasileiros qualificados 
já é considerada uma fuga de capital humano, 
e que pode ser verificada em números. Em 
2011, a Receita Federal brasileira registrou a 
saída definitiva de 8.170 pessoas. Em 2017, 
pelo menos 21.701 saídas definitivas foram 
registradas – um aumento de 165%. Já em 
2018, foram 22.538. Muito além de viver em 
outro país, os emigrantes levam na mala 
projetos de empreendedorismo e trabalho, 
além de suas carreiras profissionais e 
experiências consolidadas no Brasil. 

A descoberta mais recente das 
possibilidades de vistos que premiam com 
documento de residência permanente profissio-
nais estrangeiros altamente qualificados – 
conhecido como “visto Einstein” – contribuiu 
para essa fuga em massa de brasileiros 
intelectuais para os EUA. Estes novos 

imigrantes brasileiros estão em busca de uma 
espécie de novo sonho americano: empreender 
e alçar voos maiores e sem fronteiras em suas 
carreiras profissionais. 

Engenheiros, profissionais da saúde, 
professores, escritores, atletas, cientistas, músi-
cos, administradores formam uma verdadeira 
onda de novos profissionais brasileiros que 
estão sendo absorvidos silenciosamente no 
mercado de trabalho americano pela porta da 
frente, muito longe da polêmica imigração ilegal 
pela fronteira dos EUA com o México. 

O que vemos nos Estados Unidos é uma 
parcela significativa de brasileiros que estão 
fazendo a diferença. O Brasil foi o segundo 
país que mais gerou empregos nos EUA, atrás 
apenas do México. Levantamento 
desenvolvido pela Apex-Brasil, divulgado este 
ano, mostra que empresas brasileiras 
empregaram 74,2 mil funcionários nos Estados 
Unidos. 

Um outro estudo elaborado pelos pesqui-
sadores Álvaro de Castro e Lima e Alanni 
Barbosa, divulgado em 2017, mostrou que os 
domicílios chefiados por imigrantes brasileiros 
tiveram uma renda domiciliar média de US$ 
55.463. Este rendimento anual foi superior ao 
dos domicílios chefiados pelos outros imigran-
tes (US$ 49.484) e superior, ainda, ao dos 
chefiados por americanos nativos (US$ 
54.455). 

A pesquisa, com base nos dados do 
governo americano e do Itamaraty, revelou 
que a comunidade brasileira nos Estados 
Unidos está mais integrada que a média dos 
outros imigrantes no país, é mais qualificada e 
ganha melhor até do que os próprios 
americanos. De acordo com o levantamento, 
os brasileiros nos Estados Unidos têm maior 
nível educacional que a média de todos os 
imigrantes, sendo que 46% têm ensino médio 
completo e superior incompleto, e 30% são 
graduados no ensino superior, contra 35% e 
23% dos demais. 

Estes dados nos revelam a face deste 
novo sonho americano acreditado e almejado 
por tantos brasileiros. Um cenário promissor 
para os novos profissionais brasileiros, mas 
que acende um alerta ao governo do Brasil 
pela perda acentuada de cérebros altamente 
qualificados, e que certamente farão falta ao 
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país no médio prazo. 
É importante lembrar que estes jovens 

profissionais brasileiros que internacionalizam 
suas carreiras raramente voltam a residir no 
Brasil. Um momento que exige reflexão e 
ações por parte dos governantes, para que 
políticas de retenção dessa força jovem 
passem a ser formuladas e 
implementadas. Medidas que possam 
convencer o profissional jovem brasileiro de 
que o país é mais atrativo que outras nações 
mundo afora. Enquanto isso, a epidemia de 
“fuga de cérebros” segue intensa. 

(LINS, Rodrigo. Brasil vive surto de “fuga de cérebros” 

para o exterior. Disponível em: 
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/brasil-
vive-surto-de-fuga-de-cerebros-para-o-exterior/. Acesso 

em: 19/09/2019.) 
 
 

 

1. Segundo o Departamento de Estado 
americano, “Em 2018, foram emitidos 4,3 
mil vistos de imigração para cidadãos do 
Brasil – um aumento de 74% em relação a 
2015, quando houve 2.478 vistos 
concedidos”. (2º§) Sobre os verbos 
destacados, é possível afirmar que: 
I. Ocorre a junção de um verbo auxiliar 

mais um verbo principal no particípio.  
II. Ocorre a junção de um verbo auxiliar 

mais um verbo principal no gerúndio. 
III. Ocorre a junção de um verbo auxiliar no 

indicativo mais um verbo principal no 
particípio. 

IV. Ocorre a junção de um verbo auxiliar 
mais um verbo reflexivo. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
 

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

 

2. Em “Esta onda de emigrantes conta, 
principalmente, com profissionais qualifica-
dos que procuram oportunidades em outro 
país.” (2º§), o substantivo destacado 
mantém o acento agudo quando flexionado 
“países”. Marque a alternativa na qual o 
substantivo destacado perde o acento 
agudo quando está no plural. 

 

(A) Pedro comprou um réptil. 

(B) Ele não soube usar o hífen na prova. 
(C) O açúcar em excesso não faz bem à 

saúde.  
(D) João compra dólar todos os dias para 

guardar. 
 
 

3. A palavra “voos”, em: “Estes novos 
imigrantes brasileiros estão em busca de 
uma espécie de novo sonho americano: 
empreender e alçar voos maiores e sem 
fronteiras em suas carreiras profissionais.” 
(5º§), antes do Novo Acordo Ortográfico, 
possuía acento circunflexo. Assinale a 
alternativa em que todas as palavras estão 
escritas corretamente. 

 

(A) epopéia, trofeu, baiúca, andróide. 
(B) epopéia, trofeu, baiúca, androide. 
(C) epopeia, troféu, baiuca, androide. 
(D) epopeia, troféu, baiuca, andróide. 

 

 

4. Com relação às palavras e às locuções que 
são utilizadas como formas de tratamento, 
em especial os pronomes, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) Vossa 

Excelência – empregado para altas 
autoridades do governo e oficiais 
generais das Forças Armadas. 

(     ) Vossa 
Senhoria – empregado para 
funcionários públicos graduados, 
oficiais até coronel. 

(     ) Vossa 
Excelência Reverendíssima – 
empregado para bispos e arcebispos. 

(     ) Vossa 
Magnificência – empregado para 
reitores das universidades. 

A sequência está correta em 
 

(A) F, F, F, F. 
(B) F, F, V, V. 
(C) V, F, V, V. 
(D) V, V, V, V. 
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5. Considerando o trecho: “Estes dados nos 
revelam a face deste novo sonho 
americano acreditado e almejado por tantos 
brasileiros.”  (10º§), sobre o pronome 
destacado é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) Registra um caso de ênclise em relação 
ao verbo. 

(B) Representa a 1ª pessoa do plural do 
caso oblíquo. 

(C) Exerce a função de objeto indireto do 
verbo “revelam”. 

(D) Desempenha a função de complemento 
verbal de “revelam”. 

 
6. Em “Engenheiros, profissionais da saúde, 

professores, escritores, atletas, cientistas, 
músicos, administradores formam uma 
verdadeira onda de novos profissionais 
brasileiros que estão sendo absorvidos 
silenciosamente no mercado de trabalho 
americano pela porta da frente, (...)” (6º§), a 
palavra “que” é um pronome relativo que 
substitui um termo da oração anterior e 
estabelece relação entre duas orações. 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
um pronome relativo. 

 

(A) Este é o ministro a cuja obra eu me 
refiro.  

(B) Não conheço o ministro que saiu daqui 
ontem. 

(C) O ministério onde eu trabalho está 
sendo reformado. 

(D) O ministro disse que não comparecerá 
à reunião amanhã. 

 

 

7. Em “A pesquisa, com base nos dados do 
governo americano e do Itamaraty, revelou 
que a comunidade brasileira nos Estados 
Unidos está mais integrada que a média 
dos outros imigrantes no país, (...)” (9º§), as 
vírgulas foram usadas para isolar: 

 

(A) Os elementos repetidos. 
(B) O adjunto adverbial antecipado. 
(C) O vocativo dos demais elementos da 

oração.  
(D) O aposto ou qualquer elemento de valor 

meramente explicativo.  
 

 
 

 

8. No enunciado “Esta onda de emigrantes 
conta, principalmente, com profissionais 
qualificados que procuram oportunidades 
em outro país” (2º§), ocorre um caso de 
concordância nominal no qual: 

 

(A) O adjetivo concorda com o substantivo, 
se este for modificado por um artigo. 

(B) O advérbio concorda com o 
substantivo, se este for modificado por 
um artigo. 

(C) O adjetivo concorda em gênero e 
número quando se refere a um único 
substantivo.  

(D) O advérbio concorda em gênero e 
número quando se refere a um único 
substantivo. 

 
 

 

9. Em “Esta grande virada tem dado uma 
diferente roupagem ao imigrante brasileiro 
(...)” (3º§), é possível identificar um objeto 

 

(A) direto.  
(B) indireto. 
(C) direto pleonástico.  
(D) direto e um indireto. 

 

 

10. No (5º§), se o verbo “premiam” (premiar) 
estivesse conjugado na 3ª. pessoa do 
plural do pretérito mais-que-perfeito do 
indicativo, a conjugação correta seria: 

 

(A) Premiam. 
(B) Premiaram. 
(C) Premiavam. 
(D) Premiariam. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

11. Sobre a classificação dos agentes públicos, 
é correto afirmar que aqueles que exercem 
funções públicas relevantes, sem vínculo 
empregatício e que, em geral, não recebem 
remuneração são chamados de  

 

(A) agentes políticos. 
(B) servidores públicos. 
(C) agentes honoríficos. 
(D) gestores de negócio. 

 

12. Assinale a alternativa que apresenta a 
pessoa jurídica de direito público, criada por 
lei, com capacidade de autoadministração, 
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para o desempenho de serviço público 
descentralizado, mediante controle 
administrativo exercido nos limites da lei. 

 

(A) Fundação. 
(B) Autarquia. 
(C) Sociedade de Economia Mista. 
(D) Empresa Pública. 

 

13. São sociedades de economia mista: 
 

(A) Correios, Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal. 

(B) Eletrobras, Petrobras e Caixa 
Econômica Federal. 

(C) Petrobras, Banco do Brasil e 
Eletrobras.  

(D) Correios, Petrobras e Banco do Brasil. 
 

14. É correto afirmar que o ato de concessão 
de autorização para porte de arma a um 
particular decorre do poder 

 

(A) discricionário da administração pública. 
(B) disciplinar da administração pública. 
(C) regulamentar da administração pública. 
(D) vinculado da administração pública. 

 

15. A aplicação de pena de suspensão ao 
servidor público decorre do poder  

 

(A) hierárquico da administração pública. 
(B) de polícia da administração pública. 
(C) regulamentar da administração pública. 
(D) disciplinar da administração pública. 

 

 

16. A espécie de ato enunciativo que a 
administração pública comprova um fato ou 
uma situação de que tenha conhecimento 
por seus órgãos competentes é:  

 

(A) visto. 
(B) parecer. 
(C) certidão. 
(D) atestado. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

17. Diz que a Constituição é outorgada quando 
 

(A) informada por diversas ideologias 
conciliatórias. 

(B) é formada de textos esparsos e de 
costumes derivados da região. 

(C) é fruto de um processo democrático e 
elaborada por um Poder Constituinte 
exercido por uma Assembleia 
Constituinte. 

(D) é fruto do autoritarismo, geralmente 
imposta por um grupo ou pelo 
governante. 

 

 

18. Sobre o controle de constitucionalidade, 
assinale a alternativa INCORRETA.  

 

(A) O controle repressivo de 
constitucionalidade das leis e demais 
atos normativos é exercido junto ao 
poder judiciário. 

(B) Na via difusa, discute-se o caso 
concreto. 

(C) O controle preventivo processa-se 
tanto pela via difusa quanto pela via 
concentrada. 

(D) O controle preventivo ocorre antes ou 
durante o processo legislativo. 

 
 

19. Ticiana tem trinta anos de idade e atende 
às demais condições de elegibilidade 
previstas na Constituição Federal. Ela 
deseja se candidatar para um cargo 
político. Diante do exposto, assinale a 
alternativa que apresenta quais os cargos 
que Ticiana poderá concorrer, 
considerando sua idade.  
 

(A) Vereador, deputado federal, deputado 
estadual ou distrital, prefeito, vice-
prefeito, governador e vice-governador 
de Estado e do Distrito Federal. 

(B) Vereador, prefeito, vice-prefeito, 
senador, governador e vice-governador 
de Estado e do Distrito Federal. 

(C) Governador e vice-governador de 
Estado e do Distrito Federal e senador. 

(D) Governador e vice-governador de 
Estado e do Distrito Federal e 
presidente e vice-presidente da 
República. 

 

20. Segundo a Constituição Federal, é correto 
afirmar que planejar e promover a defesa 
permanente contra as calamidades 
públicas, especialmente as secas e as 
inundações, compete 
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(A) aos municípios. 
(B) aos estados e Distrito Federal.  
(C) aos estados, Distrito Federal e União. 
(D) à União. 

 
 
21. Com relação à organização dos poderes, 

prevista na Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Processar e julgar o presidente e o 
vice-presidente da República nos 
crimes de responsabilidade é 
competência privativa da Câmara dos 
Deputados. 

(B) Cada estado e o Distrito Federal 
elegerão três senadores, com mandato 
de oito anos. 

(C) Autorizar, por dois terços de seus 
membros, a instauração de processo 
contra o presidente e o vice-presidente 
da República e os ministros de Estado 
compete, privativamente, ao Senado 
Federal. 

(D) Para cada senador eleito, haverá três 
suplentes.  

 

 

22. A disposição sobre conflitos de 
competência, em matéria tributária, entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios cabe ao(à) 

 

(A) lei ordinária. 
(B) lei complementar. 
(C) medida provisória. 
(D) decreto legislativo. 

 

DIREITO CIVIL 
 

23. Sobre os bens públicos, no que dispõe o 
Código Civil, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os bens públicos dominicais são 
inalienáveis. 

(B) O uso comum dos bens públicos deve 
ser sempre gratuito. 

(C) Estão sujeitos a usucapião. 
(D) Os de uso comum do povo e os de uso 

especial são inalienáveis, enquanto 
conservarem a sua qualificação, na 
forma que a lei determinar. 

 
 

24. Conforme estabelece o art. 104 do Código 
Civil, a validade do negócio jurídico requer: 

 

I. agente capaz. 
II. objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável. 
III. forma prescrita ou defesa em lei. 

 

É correto o que está contido em 
 

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

 

25. A prescrição ocorre em __________, 
quando a lei não lhe haja fixado prazo 
menor. (CC, art. 205) 

  

 Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 

(A) dez anos 
(B) cinco anos 
(C) dois anos 
(D) dezoito meses 

 

26. Assinale a alternativa que apresenta a 
espécie de contrato que se caracteriza pelo 

empréstimo gratuito de coisas não 
fungíveis, perfazendo-se com a tradição do 
objeto. 

 

(A) Permuta. 
(B) Estimatório. 
(C) Mútuo. 
(D) Comodato. 

 
27. Acerca da responsabilidade civil, é 

INCORRETO afirmar que 
 

(A) aquele que habita prédio, ou parte dele, 
não é responsável pelo dano 
proveniente das coisas que dele 
caírem. 

(B) o dono, ou detentor, do animal 
ressarcirá o dano por este causado, se 
não provar culpa da vítima ou força 
maior. 

(C) o dono de edifício ou construção 
responde pelos danos que resultarem 
de sua ruína, se esta provier de falta de 
reparos, cuja necessidade fosse 
manifesta. 
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(D) o incapaz responde pelos prejuízos que 
causar, se as pessoas por ele 
responsáveis não tiverem obrigação de 
fazê-lo ou não dispuserem de meios 
suficientes. 

 

28. Com relação à propriedade e à posse, 
analise as proposições abaixo e, 
considerando V para verdadeiro ou F para 
falso, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 

(   ) A propriedade é um direito real. 
(   ) O possuidor tem a faculdade de usar, 

gozar e dispor da coisa, e o direito de 
reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha. 

(   ) Adquire-se a posse desde o momento 
em que se torna possível o exercício, 
em nome próprio, de qualquer dos 
poderes inerentes à propriedade. 

 

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

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

29. O princípio que determina que os litigantes, 
no processo hão de ser tratados 
igualmente, respeitadas as diversidades 
intrínsecas de suas posições é o:  

 

(A) da imparcialidade do juiz. 
(B) da congruência. 
(C) da paridade de tratamento. 
(D) da eventualidade. 

 

30. Sobre a classificação das ações, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) A ação constitutiva, espécie de ação de 
cognição, é aquela que, além da 
declaração do direito da parte, cria, 
modifica ou extingue um estado ou 
relação jurídica material. 

(B) A ação condenatória, espécie de ação 
de execução, é aquela que busca não 
apenas a declaração do direito 
subjetivo material do autor, mas 
também a imposição de uma prestação 
a ser cumprida pelo réu. 

(C) A ação cautelar, espécie de ação de 
cognição, é aquela que se destina 

apenas a declarar a certeza da 
inexistência de uma relação jurídica. 

(D) A ação declaratória, espécie de ação 
de execução, é aquela que visa 
declarar a autenticidade ou falsidade 
de documento bem como à formação 
de um título executivo. 

 

31. Assinale a alternativa que apresenta o 
incidente cuja finalidade é favorecer o 
devedor que está sendo acionado, para 
permitir a condenação também de demais 
devedores, além de lhe fornecer, no mesmo 
processo, título executivo judicial para 
cobrar deles aquilo que pagar. Trata-se de 
uma faculdade e não de uma obrigação do 
devedor demandado. 

  

(A) Chamamento ao processo. 
(B) Denunciação da lide. 
(C) Oposição.  
(D) Assistência. 

 

32. Acerca das fases do procedimento comum, 
é correto afirmar que a fase saneadora é 
aquela que 

 

(A) se destina à coleta do material 
probatório, que servirá de suporte à 
decisão do mérito. 

(B) dura da propositura da ação à resposta 
do réu. 

(C) se destina à prolação da sentença de 
mérito. 

(D) compreende a fase de diligências de 
emenda ou complementação da inicial, 
as providências preliminares e o 
saneamento do processo. 

 

 

33. Com relação à tutela antecipada, prevista 
no Código Processual Civil, caso entenda 
que não há elementos para a concessão de 
tutela antecipada, o órgão jurisdicional 
determinará a emenda da petição inicial em 
até 

 

(A) cinco dias, sob pena de ser indeferida e 
de o processo ser extinto com 
resolução do mérito. 

(B) cinco dias, sob pena de ser indeferida e 
de o processo ser extinto sem 
resolução de mérito. 
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(C) dez dias, sob pena de ser indeferida e 
de o processo ser extinto sem 
resolução do mérito. 

(D) dez dias, sob pena de ser indeferida e 
de o processo ser extinto com 
resolução do mérito. 

 

34. Com relação aos recursos no processo 
civil, analise as proposições abaixo e, 
considerando V para verdadeiro ou F para 
falso, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 

(   ) Os recursos não impedem a eficácia da 
decisão, salvo disposição legal ou 
decisão judicial em sentido diverso. 

(   ) Cada parte interporá o recurso 
independentemente, no prazo e com 
observância das exigências legais. 

(   ) A renúncia ao direito de recorrer 
depende da aceitação da outra parte. 

 

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

 

DIREITO PENAL 
 

35. Quanto à lei penal no espaço, a teoria 
adotada no Brasil é a 

 

(A) da conduta. 
(B) da atividade. 
(C) do resultado. 
(D) da ubiquidade. 

 

36. Assinale a alternativa que apresenta o 
elemento do fato típico que se caracteriza 
pela consequência decorrente da conduta 
perpetrada pelo agente. 

 

(A) Resultado. 
(B) Nexo Causal. 
(C) Adequação típica. 
(D) Tipicidade. 

 

37. No que diz respeito à culpabilidade, é 
correto afirmar que são dirimentes do 
elemento da imputabilidade: 

 

(A) erro de proibição. 
(B) coação moral irresistível. 
(C) menoridade. 
(D) estado de necessidade. 

 

38. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome dado à conduta também chamada de 
“tipicidade não finalizada ou tipicidade não 
concluída”. 

 

(A) Crime consumado. 
(B) Desistência voluntária. 
(C) Tentativa. 
(D) Crime impossível. 

 
39. Pode-se dizer que o crime impossível é 

uma excludente de  
 

(A) ilicitude. 
(B) tipicidade. 
(C) culpabilidade. 
(D) antijuridicidade. 

 

GABARITO ALTERADO DE D PARA C. 
 
40. Sobre as funções do princípio da legalidade 

no direito penal, analise as proposições 
abaixo. 

 

I. Proíbe a retroatividade da lei penal. 
II. Proíbe a criação de crimes e penas 

pelos costumes e incriminações vagas 
e indeterminadas. 

III. Proíbe o emprego de analogia para 
criar crimes, fundamentar ou agravar 
penas. 

 

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. 

 

Boa prova! 


