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AAddvvooccaacciiaa  GGeerraall  ddaa  UUnniiããoo    

 
Caderno de Questões 

 

DIREITO – PROVA TIPO II 
(5º semestre, 6º semestre, 7º semestre, 8º Semestre, 3º ano ou 4º ano) 

 
Data: 01/12/2019 09h00 às 11h00 

Número de questões: 40 (quarenta) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso e 

semestre 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 2h00 min, não 

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

7. Após o início da prova, o(a) estudante só poderá retirar- se da sala 

de aplicação da prova, decorridos 40 (quarenta) minutos do seu 
início sem levar o caderno de questões.. 

8. Não será permitido ao(à) estudante retirar –se do local de 
realização das provas levando o caderno de questões, exceto se 
restando 1 (uma hora) para o encerramento da prova.  

9. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 
sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 
estudantes ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, walkman, agenda eletrônica, palmtop, notebook, receptor, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, relógio do tipo databank, gravador, pager etc), livros, 
anotações etc. 

10. 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. 

11. O gabarito provisório das provas e o caderno de questões serão 
divulgados a partir do dia 02/12/2019 no endereço eletrônico do 
CIEE www.ciee.org.br.  

12. Os recursos referentes ao resultado preliminar do gabarito da 
prova só serão aceitos no dia 03/12/2019, pelo e-mail 
eucandidato@ciee.org.br, conforme modelo constante no Anexo II 

deste Edital e que estará disponível para download no endereço 
eletrônico do CIEE www.ciee.org.br, no link do processo seletivo. 

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 local de 

estágio e semestre, 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 final da primeira etapa após recurso (se houver) será 

divulgado na data provável de 05/02/2020, no endereço eletrônico 

do CIEE www.ciee.org.br. 
17. O processo seletivo terá validade de 12 meses, contado a partir da 

publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual 

período, a critério da AGU. 
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. 

20.  

Boa Prova!  

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

mailto:eucandidato@ciee.org.br
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐me 
de árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ 
-Andersen, esse pequeno deus que encantou 
para sempre a infância, todas as infâncias, com 
suas maravilhosas histórias. Mas, além de 
conhecer Andersen, o avô desse comovido 
professor legara a seus descendentes uma 
recordação extremamente terna: ao sentir que 
se aproximava o fim de sua vida, pediu que o 
transportassem aos lugares amados, onde 
brincara em menino, para abraçar e beijar as 
árvores daquele mundo antigo – mundo de 
sonho, pureza, poesia – povoado de crianças, 
ramos, flores, pássaros... O professor comovido 

transportava‐se a esse tempo de ternura, 
pensava nesse avô tão sensível, e continuava a 
participar, com ele, dessa cordialidade geral, 
desse agradecido amor à Natureza que, em 
silêncio, nos rodeia com a sua proteção, mesmo 
obscura e enigmática.  

Lembrei‐me de tudo isso ao contemplar 
uma árvore que não esqueço, e cujo tronco há 
quinze dias se encontra todo ferido, lascado 
pelo choque de um táxi desgovernado. 
Segundo os técnicos, se não for socorrida, essa 
árvore deverá morrer dentro em breve: pois a 

pancada que a atingiu afetou‐a na profundidade 
da sua vida.  

Uma testemunha realista, meramente 
interessada na descrição dos fatos aparentes, 
contaria que, uma destas tardes, um pobre táxi 
obscuro, rodando dentro da quilometragem 
regular, foi abalroado por um poderoso furgão, 
de maneira tão jeitosa que o motorista foi 
cuspido do seu lugar; e o carro, em movimento, 

dirigiu‐se, desgovernado, para cima, para baixo, 
para a direita e para a esquerda, até se 
amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem 
falar que o táxi levava passageiro, que, no seu 
lugar, aguardava o desfecho desse jogo de 

forças cumprindo‐se inexoráveis dentro das leis 
da física.  

Mas um observador mais sensível, mais 
dedicado ao que mora além das aparências – 
sem divergir da descrição gráfica do fato –, 
veria, no instante mais agudo da situação, a 

bondosa, a caridosa, a dadivosa árvore 
enfrentar o desastre com a sua solidez estoica, 
 

deter o desvario da máquina, embora expondo 
ao risco a sua vida.  

Com que abraço se pode agradecer o 
heroísmo de uma árvore? Num tempo em que 
os homens se destroem com pensamentos, 
palavras e atos, de que maneira se pode louvar 
uma árvore que protege e salva, embora 
anônima e em silêncio? A quem se deve pedir 
que venha, com os recursos de que os homens 
dispõem, impedir que se extinga a vida vegetal 
que salvou uma vida humana? Vinde, senhores 

da cidade! Tratai desta árvore‐símbolo! Tratai‐a 
com amor, porque está sofrendo, porque está 
ferida, porque não se queixa – e para que não 
se diga que os homens são menos generosos 
que as plantas.  

 

(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; 
seleção, prefácio e notas biobibliográficas 
Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012. Com 
adaptações.) 

______________________________________ 
1.  Considerando o excerto “Lembrei‐me de tudo 

isso ao contemplar uma árvore que não 
esqueço, (...)” (2º§), a expressão “tudo isso” se 
refere a: 

 

(A) Efemeridade da vida e de toda a 
Natureza. 

(B) Comoção do professor ao falar em 
árvores. 

(C) Todas as lembranças da infância da 
narradora. 

(D) Recordações do avô do professor que 
estava no fim da sua vida. 

______________________________________ 
2.  De acordo com a classificação gramatical das 

palavras, assinale a associação INDEVIDA. 
(A) “Tratai desta árvore‐símbolo!” (5º§) – 

pronome. 
(B) “(...) pois a pancada que a atingiu afetou‐ 

-a na profundidade da sua vida.” (2º§) – 
preposição.  

(C) “Uma testemunha realista, meramente 
interessada na descrição dos fatos 
aparentes, contaria (...)” (3º§) – adjetivo.  

(D) “Seu avô conhecera Andersen‐Andersen, 
esse pequeno deus que encantou para 
sempre a infância, (...)” (1º§) – substantivo.  
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3.  Considerando que na prosopopeia ocorre a 
atribuição de características, sentimentos e 
ações humanas a seres inanimados e/ou 
irracionais, assinale a afirmativa transcrita do 
texto que evidencia tal particularidade. 

 

(A) “Vinde, senhores da cidade!” (5º§) 
(B) “Com que abraço se pode agradecer o 

heroísmo de uma árvore?” (5º§) 

(C) “Lembrei‐me de tudo isso ao contemplar 
uma árvore que não esqueço, (...)” (2º§) 

(D) “Segundo os técnicos, se não for socorrida, 
essa árvore deverá morrer dentro em 
breve (...)” (2º§) 

______________________________________ 
4.  “Mas um observador mais sensível, mais 

dedicado ao que mora além das aparências (...)” 
(4º§) Através do trecho, é possível constatar que 
um observador: 

 

(A) Emotivo percebe os absurdos da vida. 
(B) Crítico distingue as pessoas e suas 

intenções. 
(C) Com sensibilidade enxerga muito além 

das aparências. 
(D) Com sentimentos contempla a realidade 

e também a hipocrisia. 
______________________________________ 
5.  Em “O professor comovido transportava‐se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô 
tão sensível, e continuava a participar, com 
ele, dessa cordialidade geral, (...)” (1º§), a 
expressão assinalada evidencia como 
antônimo: 

 

(A) Íntegro. 
(B) Indiferente. 
(C) Aborrecido. 
(D) Apreensivo. 

______________________________________ 
6. A palavra ALCATEIA está grafada de acordo 

com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
considerando a vigência do Novo Acordo 
Ortográfico. Tal fato também ocorre em: 

 

(A) Aneis. 
(B) Enjoo. 
(C) Anzois. 
(D) Chapeus. 

______________________________________ 
7.  Em “Apenas isso: sem falar que o táxi levava 

passageiro, que, no seu lugar, aguardava o 

desfecho desse jogo de forças cumprindo‐se 
inexoráveis dentro das leis da física.” (3º§), o 

termo evidenciado pode ser substituído, sem 
prejuízo semântico, por: 

 

(A) Reduzidas. 
(B) Reluzentes. 
(C) Impotentes. 
(D) Implacáveis. 

______________________________________ 
8.  No trecho “(...) veria, no instante mais agudo 

da situação, a bondosa, a caridosa, a 
dadivosa árvore enfrentar o desastre com a 
sua solidez estoica, deter o desvario da 
máquina, embora expondo ao risco a sua 
vida.” (4º§), a expressão “embora” pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 

 

(A) Aliás. 
(B) Todavia. 
(C) Para isso. 
(D) Ainda que. 

______________________________________ 
9.  Considerando a adequação linguística, 

assim como a flexão das palavras, assinale 
a afirmativa grafada INCORRETAMENTE. 

 

(A) As árvores abraçam os ninhos dos bem- 
-te-vis. 

(B) Os decretos-lei determinam a preservação 
da natureza. 

(C) Os professores que falavam das árvores 
eram charlatãos. 

(D) Os guardas-civis viram o carro que bateu 
contra a árvore. 

______________________________________ 
10. Considerando a gramática normativa da 

Língua Portuguesa, assinale a afirmativa 
que evidencia ERRO de concordância. 

 

(A) Mais de uma árvore morreu. 
(B) Nem sempre se nota estas preocupações 

entre os jovens. 
(C) Muitos de nós lutamos pela preservação 

do meio ambiente. 
(D) A maioria dos indivíduos protege as 

árvores do jardim. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS  

 
11. O Advogado-Geral da União, de livre nomeação 

pelo Presidente da República, deverá ser 
cidadão maior de  

 

(A) vinte anos. 
(B) trinta anos. 
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(C) vinte e cinco anos. 
(D) trinta e cinco anos. 

__________________________________________ 

12.  O apoio à instalação e o funcionamento 
da Procuradoria-Geral da União, em todo 
território nacional, fica sobre a responsabilidade 
do:  

 

(A) Ministério da Justiça. 
(B) Ministério da Fazenda. 
(C) Ministério da Economia. 
(D) Ministério do Desenvolvimento.  

__________________________________________ 

13.  Propor, organizar e dirigir os concursos 
de ingresso nas Carreiras da Advocacia-
Geral da União são atribuições  

 

(A) da Consultoria-Geral da União. 
(B) da Procuradoria-Geral da União. 
(C) da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
(D) do Conselho Superior da Advocacia-Geral 

da União. 

 

14.  O ingresso nas carreiras da Advocacia-
Geral da União ocorre nas categorias iniciais, 
mediante nomeação, em caráter efetivo, de 
candidatos habilitados em concursos públicos, 
de provas e títulos, obedecida a ordem de 
classificação. No ato da inscrição, o candidato 
deverá comprovar um mínimo de prática 
forense sendo de  

 

(A) um ano. 
(B) dois anos. 
(C) seis meses. 
(D) quatro anos. 

__________________________________________ 

15. “Os servidores dos órgãos ou entidades da 
Administração ___________ poderão ser re-
quisitados pelo Advogado-Geral da União, 
para o desempenho de cargo em comissão 
ou atividade outra na Advocacia-Geral da 
União, assegurados ao servidor todos os 
direitos e vantagens a que faz jus no órgão ou 
entidade de origem, inclusive promoção.” 
Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 

 

(A) Privada 
(B) Federal 
(C) Estadual 
(D) Municipal 

 

NOÇÃO DE DIREITO ADMINISTRATIVO  

16. Sobre as empresas públicas, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) São constituídas por capital público e 
privado. 

(B) Serão criadas por autorização de lei 
específica com o devido registro dos 
atos constitutivos, e sua extinção, por 
paralelismo jurídico, também se dará 
por lei. 

(C) São pessoas jurídicas de direito 
público. 

(D) A Petrobras é exemplo de empresa 
pública. 

__________________________________________ 

17. Sobre a administração indireta, analise as 
proposições abaixo. 

 

I. Em regra, as autarquias são pessoas 
jurídicas de direito privado. 

II. As sociedades de economia mista 
devem ser constituídas sob a forma de 
sociedade anônima. 

III. O INSS é exemplo de sociedade de 
economia mista. 

 

É correto o que se apresenta apenas em  
 

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

__________________________________________ 

18. Na administração pública indireta, é correto 
afirmar que o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial é uma 

 

(A) fundação pública. 
(B) fundação privada. 
(C) autarquia.  
(D) empresa pública. 

__________________________________________ 

19. A violação de um princípio do Direito 
Administrativo implica a 

 

(A) revogação do ato administrativo. 
(B) caducidade do ato administrativo. 
(C) suspensão do ato administrativo. 
(D) nulidade do ato administrativo. 
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20. Assinale a alternativa que apresenta o 
princípio que impõe à Administração 
Pública a permanente adequação entre os 
meios e os fins, eliminando medidas 
abusivas com intensidade superior ao 
estritamente necessário. 
 

(A) Proporcionalidade. 
(B) Especialidade. 
(C) Eficiência. 
(D) Segurança jurídica. 

__________________________________________ 

21. Assinale a alternativa que apresenta um 
atributo do ato administrativo. 

 

(A) Finalidade. 
(B) Autoexecutoriedade. 
(C) Competência. 
(D) Objetividade. 

__________________________________________ 

22. Acerca dos requisitos do ato administrativo, 
analise as afirmativas abaixo e, 
considerando V para verdadeiro ou F para 
falso, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 

(   ) A competência é sempre vinculada. 
(   ) O vício no requisito finalidade gera o 

desvio de finalidade, que é uma 
modalidade de abuso de poder. 

(   ) O motivo é sempre discricionário. 
 

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

__________________________________________ 

23. Sobre as formas de extinção do ato 
administrativo, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A anulação do ato administrativo tem 
efeito ex nunc. 

(B) Tanto a administração pública quanto o 
poder judiciário têm legitimidade para 
anular o ato. 

(C) Na anulação, o ato se extingue em 
razão da sua inconveniência ou 
inoportunidade. 

(D) A revogação do ato administrativo tem 
efeito ex tunc. 

 

 

24. Com relação à convalidação do ato 
administrativo, é INCORRETO afirmar que 
 

(A) tem efeito ex nunc. 
(B) pode ser aplicada em atos vinculados 

ou discricionários. 
(C) somente poderá ser objeto de 

convalidação os atos cujos defeitos 
forem sanáveis. 

(D) não poderá acarretar lesão ao 
interesse público nem prejuízo a 
terceiros. 

 

NOÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL  

25. São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: 

 

I. participação nos lucros, ou resultados, 
vinculada à remuneração, e 
participação na gestão da empresa, 
conforme definido em lei. 

II. proibição de qualquer discriminação no 
tocante a salário e critérios de 
admissão do trabalhador portador de 
deficiência. 

III. igualdade de direitos entre o 
trabalhador com vínculo empregatício 
permanente e o trabalhador avulso. 

 

É correto o que se apresenta em 
 

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

______________________________________ 
26. Conforme a Constituição Federal dispõe, 

sempre que a falta de norma 
regulamentadora tornar inviável o exercício 
dos direitos e liberdades constitucionais e 
das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania, 
conceder-se-á 

 

(A) mandado de injunção. 
(B) mandado de segurança. 
(C) ação civil pública. 
(D) ação popular.  
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27. Sobre a associação profissional ou sindical, 
prevista no art. 8º da Constituição Federal, 
assinale a alternativa correta.  

 

(A) A lei deverá exigir autorização do 
Estado para a fundação de sindicato. 

(B) Cabe ao Poder Público interferir e 
intervir na organização sindical. 

(C) É obrigatória a participação dos 
sindicatos nas negociações coletivas 
de trabalho. 

(D) O aposentado não tem direito a votar e 
ser votado nas organizações sindicais, 
ainda que filiado. 

______________________________________ 
28. Brasileiros natos, segundo a Constituição 

Federal, são aqueles 
 

(A) nascidos na República Federativa do 
Brasil, ainda que de pais estrangeiros 
que estejam a serviço de seu país. 

(B) nascidos no estrangeiro, de pai 
brasileiro ou de mãe brasileira, que não 
estejam a serviço da República 
Federativa do Brasil. 

(C) que, nascidos no estrangeiro, após 
virem a residir na República Federativa 
do Brasil, passam automaticamente a 
categoria de brasileiro nato. 

(D) nascidos no estrangeiro de pai 
brasileiro ou de mãe brasileira 
registrados em repartição brasileira 
competente. 

______________________________________ 
29. É correto afirmar que a emissão de moeda 

é competência  
 

(A) dos Municípios. 
(B) do Distrito Federal. 
(C) dos Estados. 
(D) da União. 

______________________________________ 
30. Segundo o disposto no art. 22 da 

Constituição Federal, compete 
privativamente à União legislar sobre 

 

(A) orçamento. 
(B) sistemas de consórcios e sorteios. 
(C) direito financeiro. 
(D) proteção à infância e à juventude. 

 
 

31. Proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas é 
competência 

 

(A) comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

(B) concorrente da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

(C) privativa da União. 
(D) concorrente dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 
______________________________________ 
32. Sobre os Estados Federados, assinale a 

alternativa correta.  
 

(A) Será de oito anos o mandato dos 
Deputados Estaduais. 

(B) Cabe aos Estados explorar, mediante 
concessão, os serviços locais de gás 
canalizado, permitida a edição de 
medida provisória para a sua 
regulamentação.  

(C) O número de Deputados à Assembleia 
Legislativa corresponderá ao triplo da 
representação do Estado na Câmara 
dos Deputados e, atingido o número de 
trinta e seis, será acrescido de tantos 
quantos forem os Deputados Federais 
acima de doze. 

(D) Os Estados poderão, mediante lei 
ordinária, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas 
e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de municípios limítrofes, 
para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções 
públicas de interesse comum.  

_____________________________________ 
33. De acordo com o art. 29 da Constituição 

Federal, é correto afirmar que o Município 
reger-se-á por lei orgânica, votada em 

 

(A) dois turnos, com o interstício mínimo de 
trinta dias, e aprovada por três quintos 
dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará, atendidos os 
princípios estabelecidos na 
Constituição Federal e na Constituição 
do respectivo Estado. 

(B) dois turnos, com o interstício mínimo de 
dez dias, e aprovada por dois terços 
dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará, atendidos os 
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princípios e preceitos estabelecidos na 
Constituição Federal e os princípios 
estabelecidos na Constituição do 
respectivo Estado. 

(C) um único turno, com o interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por 
dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos 
os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal e na Constituição 
do respectivo Estado. 

(D) um único turno, com o interstício 
mínimo de trinta dias, e aprovada por 
três quintos dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos 
os princípios e preceitos estabelecidos 
na Constituição Federal. 

 

NOÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

34. Acerca da jurisdição e da ação, conforme 
estabelece o Código Processual Civil, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) É admissível a ação meramente 
declaratória, ainda que tenha ocorrido a 
violação do direito. 

(B) O interesse do autor pode limitar-se à 
declaração da autenticidade ou da 
falsidade de documento. 

(C) Havendo substituição processual, o 
substituído não poderá intervir como 
assistente litisconsorcial. 

(D) O interesse do autor pode limitar-se à 
declaração da existência, da 
inexistência ou do modo de ser de uma 
relação jurídica. 

 
__________________________________________ 

35. Com relação às partes, segundo o Código 
Processual Civil, analise as proposições 
abaixo. 

 

I. O juiz nomeará curador especial ao réu 
preso revel, bem como ao réu revel 
citado por edital ou com hora certa, 
enquanto não for constituído advogado. 

II. A curatela especial será exercida pela 
Defensoria Pública, nos termos da lei. 

III. Nas ações possessórias, a participação 
do cônjuge do autor ou do réu somente 
é indispensável nas hipóteses de 

composse ou de ato por ambos 
praticado. 

 

É correto o que se apresenta em 
 

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

_________________________________________ 

36. Sobre a capacidade processual das partes, 
assinale a alternativa correta. 

  

(A) Verificada a incapacidade processual 
ou a irregularidade da representação 
da parte, o juiz extinguirá o processo 
com resolução do mérito. 

(B) A herança vacante será representada 
em juízo por seu administrador judicial. 

(C) A sociedade ou associação sem 
personalidade jurídica não poderá opor 
a irregularidade de sua constituição 
quando demandada. 

(D) Os estados serão representados em 
juízo por seus governadores. 

__________________________________________ 

37. O dispositivo da Constituição Federal que 
afirma que ninguém será processado nem 
sentenciado senão pela autoridade 
competente prevê, segundo a doutrina 
dominante, o seguinte princípio aplicado ao 
processo: 

 

(A) ampla defesa. 
(B) contraditório. 
(C) isonomia processual. 
(D) juiz natural. 

__________________________________________ 

38. Com relação à competência no processo 
civil, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A ação possessória imobiliária será 
proposta no foro de situação da coisa, 
cujo juízo tem competência relativa.  

(B) É competente o foro de domicílio do 
réu para as causas em que seja autora 
a União. 

(C) Para as ações fundadas em direito real 
sobre imóveis é competente o foro de 
domicílio do autor.  

(D) As partes podem modificar a 
competência em razão da matéria e da 
pessoa. 

__________________________________________ 
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39. O art. 75 do Código Processual Civil dispõe 
que há conflito de competência quando: 

 

I. Dois ou mais juízes se declaram 
competentes. 

II. Dois ou mais juízes se consideram 
incompetentes, atribuindo um ao outro 
a competência.  

III. Entre dois ou mais juízes surge 
controvérsia acerca da reunião ou 
separação de processos.  

 

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. 

__________________________________________ 

40. Os tribunais criarão centros judiciários de 
solução consensual de conflitos, 
responsáveis pela realização de sessões e 
audiências de conciliação e mediação e 
pelo desenvolvimento de programas 
destinados a auxiliar, orientar e estimular a 
autocomposição. A composição e a 
organização dos centros serão definidas 
pelo respectivo tribunal, observadas as 
normas do 

 

(A) Conselho Nacional de Conciliação e 
Mediação. 

(B) Poder Legislativo. 
(C) Supremo Tribunal Federal. 
(D) Conselho Nacional de Justiça. 

 
 
 
 
 

Boa prova! 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


