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BLOCO I 
Direito Civil 

01 - A respeito da eficácia da lei no tempo e no espaço, assinale a opção correta conforme a LINDB. 

A) Para ser aplicada, a norma deverá estar vigente e, por isso, uma vez que ela seja revogada, não será permitida a sua 
ultratividade.  

B) Tendo o ordenamento brasileiro optado pela adoção, quanto à eficácia espacial da lei, do sistema da territorialidade 
moderada, é possível a aplicação da lei brasileira dentro do território nacional e, excepcionalmente, fora, e vedada a aplicação 
de lei estrangeira nos limites do Brasil.  

C) Quando a sucessão incidir sobre bens de estrangeiro residente, em vida, fora do território nacional, aplicar-se-á a lei do país 
de domicílio do defunto, quando esta for mais favorável ao cônjuge e aos filhos brasileiros, ainda que todos os bens estejam 
localizados no Brasil.  

D) Não havendo disposição em contrário, o início da vigência de uma lei coincidirá com a data da sua publicação.  

 

02 - Assinale a opção correta a respeito da pessoa natural e da pessoa jurídica. 

A) Será tido como inexistente o ato praticado por pessoa absolutamente incapaz sem a devida representação legal.  

B) Pelo critério da idade, crianças são consideradas absolutamente incapazes e adolescentes, relativamente incapazes.  

C) As fundações são entidades de direito privado e se caracterizam pela união de pessoas com o escopo de alcançarem fins não 
econômicos.  

D) O reconhecimento da morte presumida, quando for extremamente provável a morte de quem estava com a vida sob risco, 
independe da declaração da ausência.  

 

03 - A propósito dos bens e do domicílio, assinale a opção correta com fundamento nos dispositivos legais, na doutrina e no 
entendimento jurisprudencial pátrio. 

A) Possuem domicílio necessário ou legal o militar, o incapaz, o servidor público, a pessoa jurídica de direito privado e o preso.  

B) Pelo princípio da gravitação jurídica, a propriedade dos bens acessórios segue a sorte do bem principal, podendo, entretanto, 
haver disposição em contrário pela vontade da lei ou das partes.  

C) O atributo da fungibilidade de um bem decorre exclusivamente de sua natureza.  

D) Os rendimentos são considerados produto da coisa, já que sua extração e sua utilização não diminuem a substância do bem 
principal.  

 

04 - Acerca do direito das obrigações, assinale a opção correta. 

A) Na hipótese de pluralidade de devedores obrigados ao pagamento de objeto indivisível, presume-se a existência de 
solidariedade passiva, a qual, entretanto, é afastada na hipótese de conversão da obrigação em perdas e danos.  

B) Nas obrigações in solidum, todos os devedores, embora estejam ligados ao credor por liames distintos, são obrigados pela 
totalidade da dívida.  

C) Caso um credor solidário faleça e seu crédito seja destinado a três herdeiros, cada um destes poderá exigir, por inteiro, a 
dívida do devedor comum, já que a morte não extingue a solidariedade anteriormente estabelecida.  

D) Havendo pluralidade de credores e devedores, importa verificar se as obrigações são solidárias ou indivisíveis, já que, nas 
solidárias, poderá o devedor opor a todos os credores exceção pessoal que tenha contra apenas um deles, enquanto, nas 
indivisíveis, a exceção pessoal não se estende aos demais credores.  

 

05 - Acerca da eficácia da lei no tempo e no espaço, assinale a opção correta. 

A) O direito brasileiro veda o denominado efeito repristinatório das normas, mesmo que previsto expressamente, de modo que 
uma lei nova não pode prever a recuperação da vigência de lei já revogada.  

B) Caso uma lei cujo prazo de vigência não se tenha iniciado seja novamente publicada para correção de erro material constante 
da publicação anterior, o prazo da vacatio legis será contado a partir da primeira publicação, salvo se outra data nela vier 
expressa.  

C) A contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância deve ser feita nos termos da 
regra geral do direito civil, de modo a se excluir a data da publicação da lei e se incluir o último dia do prazo.  

D) Em razão da denominada ultratividade da norma, mesmo revogado, o Código Civil de 1916 tem aplicação às sucessões 
abertas durante a sua vigência, ainda que o inventário tenha sido proposto após o advento do Código Civil de 2002. 
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06 - Acerca das pessoas naturais, assinale a opção correta. 

A) A emancipação voluntária depende de decisão judicial e de averbação no cartório do registro civil do lugar onde estiver 
registrada a pessoa emancipada.  

B) A comoriência é a presunção de simultaneidade de óbitos e o seu reconhecimento depende da demonstração de que os 
comorientes faleceram nas mesmas condições de tempo e local, não se podendo comprovar qual morte precedeu às demais.  

C) O registro civil das pessoas naturais é obrigatório e tem natureza constitutiva.  

D) A legislação civil brasileira admite o reconhecimento de morte sem a existência de cadáver e sem a necessidade de declaração 
de ausência.  

 

07 - Acerca da interpretação dos negócios jurídicos e do princípio da boa-fé objetiva, assinale a opção correta. 

A) A boa-fé objetiva limita os direitos subjetivos e constitui fonte de obrigação aos contratantes, de forma a estabelecer deveres 
implícitos que não estão previstos expressamente no contrato.  

B) Os negócios jurídicos que estabeleçam benefício devem ter interpretação ampla.  

C) De acordo com o Código Civil de 2002, não é permitido que o silêncio de um dos participantes seja interpretado como 
caracterizador de concordância com o negócio.  

D) A boa-fé objetiva importa para a interpretação dos contratos, mas não pode ser fundamento para relativização da força 
obrigatória das avenças.  

 

08 - Acerca do direito das sucessões, assinale a opção correta. 

A) Na hipótese de o herdeiro mais próximo renunciar à herança, poderão seus filhos recebê-la por direito de representação.  

B) Permite-se a substituição fideicomissária em favor de pessoa já concebida ao tempo da morte do testador.  

C) Ao beneficiado pela deserdação incumbe a prova da veracidade da causa alegada pelo testador, com observância do prazo, 
que começa a fluir da data da abertura da sucessão.  

D) Se houver justa causa declarada no testamento, poderá o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, 
impenhorabilidade e incomunicabilidade, ainda que os bens a serem gravados integrem a legítima.  

 

09 - Assinale a opção correta em relação aos registros públicos. 

A) As crianças nascidas mortas e as que morrerem logo após o parto devem ser registradas apenas no livro de natimortos.  

B) A escritura de compra e venda de imóvel deve ser lavrada pelo tabelião do cartório de notas do local onde estiver situado o 
bem, sob pena de nulidade do negócio.  

C) O direito de regresso, previsto na Lei n.º 8.935/1994, é assegurado ao notário somente nas hipóteses em que o preposto, 
agindo com dolo, no exercício de atividade própria da serventia, cause dano a terceiro.  

D) A lei assegura a gratuidade do assento do registro civil de nascimento e de óbito, bem como da primeira certidão respectiva, 
independentemente da declaração ou comprovação da condição de pobreza. 

 

Direito Processual Civil 
10 – Com base no novo CPC e na ação monitória, assinale a alternativa correta.  

A) Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, em autos apartados, embargos à ação monitória, no 
prazo de quinze dias.  

B) Admite-se a reconvenção, inclusive fica autorizado o oferecimento de reconvenção à reconvenção.  

C) O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de 
até dez por cento sobre o valor da causa.  

D) Aquele que afirmar, com base em prova escrita e com eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor incapaz o 
pagamento de quantia em dinheiro poderá propor ação monitória.  

 

11 - São princípios que norteiam o novo CPC:  

A) justa causa e legitimidade.  

B) duração razoável do processo e boa-fé objetiva.  

C) arbitrariedade e cooperação.  

D) fins sociais e boa-fé subjetiva.  
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12 - Com relação ao novo CPC, assinale a alternativa correta.  

A) O réu poderá oferecer contestação, por petição e através de advogado, no prazo de dez dias.  

B) Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 
autor, inclusive quando houver pluralidade de réus e somente um deles contestar a demanda.  

C) O ônus da prova caberá sempre ao autor da ação, que é quem está pleiteando algo, não sendo possível a inversão do ônus da 
prova ao réu.  

D) O juiz não resolverá o mérito quando o processo ficar parado mais de um ano por negligência das partes ou quando 
reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada.  

 

13 - Com relação aos recursos no novo CPC, assinale a alternativa correta.  

A) As partes deverão interpor recursos simultaneamente e no prazo máximo estabelecido em lei.  

B) Proferido um despacho, poderá a parte interpor embargo de divergência.  

C) Da sentença, caberá agravo de instrumento e, contra as decisões interlocutórias, caberá apelação.  

D) O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. 

 

14 –  Assinale a alternativa correta sobre os atos processuais, após analisar os itens a seguir e considerar as normas da Lei 
Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil).  

A) Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode se limitar ao requerimento da 
tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 
dano ou do risco ao resultado útil do processo, devendo o autor indicar na petição inicial, que pretende se valer do benefício 
aqui descrito.  

B) Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode se limitar ao requerimento da 
tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 
dano ou do risco ao resultado útil do processo, devendo ocorrer a citação e intimação do réu para a audiência de conciliação ou 
mediação, com antecedência mínima de 30 dias.  

C) Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial deve se limitar ao requerimento da 
tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 
dano ou do risco ao resultado útil do processo e, caso não realizado o aditamento, o processo será extinto sem resolução do 
mérito.  

D) Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial deve se limitar ao requerimento da 
tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 
dano ou do risco ao resultado útil do processo, devendo o autor indicar na petição inicial, que pretende se valer do benefício 
aqui descrito.  

 

15) Assinale a alternativa correta sobre a reconvenção após analisar os itens a seguir e considerar as normas da Lei Federal nº 
13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil).  

A) Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o 
fundamento da defesa, vedado tal ato na ação monitória.  

B) A propositura da reconvenção depende do oferecimento de contestação.  

C) A reconvenção não pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.  

D) Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito, em face do substituído e, a 
reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. 

 

16 - Analise as afirmativas I a V. I. enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. II. 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. III. 
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. IV. decisão anterior 
proferida em casos análogos no juízo singular. V. enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. A partir daqui, 
assinale a alternativa correta sobre a improcedência liminar do pedido após analisar os itens a seguir e considerar as normas da 
Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil).  

A) Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu julgará, liminarmente 
improcedente, o pedido que contrariar qualquer decisão mencionada nos itens III a V.  

B) Nas causas que dispensem a fase instrutória ou não, o juiz, independentemente da citação do réu julgará, liminarmente 
improcedente, o pedido que contrariar qualquer decisão mencionada nos itens II e III.  

C) Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu julgará, liminarmente 
improcedente, o pedido que contrariar cumulativamente as decisões mencionadas nos itens II a IV.  
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D) Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu julgará, liminarmente 
improcedente, o pedido que contrariar qualquer decisão mencionada nos itens I a III.  

 

17) Assinale a alternativa correta sobre o impedimento e suspeição após analisá-las a seguir e considerar as normas da Lei 
Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil).  

A) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando nele estiver postulando, como defensor 
público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou primo.  

B) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando receber presentes de pessoas que 
tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa 
ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio.  

C) Há suspeição do juiz que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados.  

D) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando qualquer das partes for sua credora ou 
devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o quarto grau, inclusive.  

 

18) Assinale a alternativa INCORRETA sobre o Recurso Extraordinário e o Recurso Especial após analisá-las a seguir e considerar 
as normas da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil).  

A) Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou 
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o 
acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da 
respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos 
confrontados.  

B) Quando o recurso estiver fundado em dissídio jurisprudencial, é vedado ao tribunal inadmiti-lo com base em fundamento 
genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a existência da distinção.  

C) Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo 
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão 
federal constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 
social, estender a suspensão a todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a 
ser interposto.  

D) O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por 
requerimento dirigido ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do 
recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. 

 

Direito do Consumidor 
19 - Xavier adquiriu, em 20/9/2012, na casa de materiais de construção Materc Ltda., piso em cerâmica fabricado pela empresa 
Ceramic Ltda. A Materc Ltda. comprometeu-se a instalar na cozinha da residência de Xavier o material comprado e assim o fez, 
prevendo contratualmente trinta dias de garantia. Posteriormente, em 19/3/2013, o piso passou a apresentar rachaduras. 
Diante de tal situação, Xavier contatou, em 20/3/2013, os técnicos das empresas envolvidas, que, no mesmo dia, compareceram 
ao local. O representante da Materc Ltda. não reconheceu a má prestação do serviço; contudo, o preposto da fabricante atestou 
que os produtos adquiridos apresentavam vícios. Não obstante, este informou que, como já havia transcorrido o prazo da 
garantia oferecido pelo serviço, bem como o prazo de trinta dias previsto em lei, nada poderia ser feito. Inconformado com os 
produtos adquiridos, Xavier ingressou com ação de cobrança contra os fornecedores e requereu que estes, solidariamente, 
restituíssem a quantia paga. 

Nessa situação hipotética, conforme as disposições do CDC, 

A) o defeito descrito caracteriza a existência de fato do produto e, por isso, o prazo prescricional é de cinco anos.  

B) ao autor é assegurado o prazo prescricional de três anos previsto legalmente para a reparação civil, razão pela qual ainda não 
houve a perda da pretensão.  

C) a Ceramic Ltda. não pode ser responsabilizada civilmente, pois o autor se insurgiu tão somente contra os produtos adquiridos.  

D) a garantia contratual substituiu a garantia legal prevista para o caso em questão e, portanto, está prescrita a pretensão do 
autor.  

 

20 - O PROCON do estado do Amazonas, por intermédio de seu advogado, ajuizou ação civil pública contra determinada 
empresa privada de saúde suplementar, pleiteando o reconhecimento judicial da abusividade da cláusula contratual que prevê 
aumento dos valores cobrados em todo o estado a partir do momento que a pessoa atinge a condição de idoso. Requereu, 
também, a restituição dos valores pagos por aqueles indivíduos que já haviam atingido a idade de sessenta anos. 

Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta de acordo com o tratamento dispensado pelo CDC à defesa 
do consumidor em juízo. 
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A) O foro competente para a propositura da ação coletiva em questão é o da sede da empresa requerida.  

B) A hipótese retrata a existência de direitos individuais homogêneos, pois os titulares podem ser identificados e se encontram 
em uma mesma situação fática.  

C) Por se tratar de ação coletiva não proposta pelo MP, a atuação deste no processo é desnecessária.  

D) A sentença de mérito fará coisa julgada erga omnes no caso de procedência do pedido; caso contrário, o consumidor poderá 
intentar ação individual, ainda que tenha integrado a demanda como litisconsorte.  

 

21 - Em relação ao conceito de consumidor e aos direitos básicos do consumidor, assinale a opção correta. 

A) A vulnerabilidade, pressuposto de aplicação do CDC, é presumida para o consumidor pessoa física, ao passo que, para a 
pessoa jurídica, tal situação deve ser demonstrada e aferida casuisticamente.  

B) Para se aplicar o conceito de consumidor equiparado, tem de haver prévio ajuste contratual com o fornecedor do produto ou 
serviço.  

C) A inversão do ônus da prova depende da análise dos requisitos legais pelo juiz no caso concreto e de requerimento expresso 
da parte nesse sentido.  

D) Os requisitos para a inversão do ônus da prova são alternativos, razão pela qual pode o juiz aplicar tal instituto quando 
presente a hipossuficiência do consumidor, ainda que o fato alegado seja inverossímil.  

 

22 - Assinale a opção correta à luz dos dispositivos do CDC e da jurisprudência do STJ. 

A) Em um contrato de compra e venda decorrente de relação de consumo, será abusiva eventual cláusula contratual que reduza 
o prazo legal para que o vício seja sanado pelo fornecedor.  

B) É possível indenização por danos morais e materiais causados pela privação do uso do produto durante o conserto, ainda que 
o vício seja sanado no prazo legal pelo fornecedor.  

C) O comerciante que vender produto com vício sem saber do defeito não terá a obrigação de reparar danos ao consumidor, 
devendo tal obrigação ser assumida pelo fabricante.  

D) Na compra de um produto, a garantia contratual de cobertura sobre defeitos do produto pode substituir as garantias 
previstas em lei.  

 

23 - A respeito da oferta e da publicidade de produtos e serviços, assinale a opção correta. 

A) Cabe ao consumidor a prova da ausência da veracidade da informação ou comunicação publicitária veiculada pelo 
patrocinador.  

B) A publicidade enganosa resultante de erro de terceiro não obriga a empresa por ela beneficiada.  

C) Cessada a produção ou a importação de determinado produto, sua oferta deverá ser mantida pelo período de cinco anos.  

D) Para que ocorra o reconhecimento da publicidade enganosa, exige-se que haja capacidade de indução a erro do consumidor, 
sem que seja necessária a comprovação de qualquer prejuízo. 

 

Direito da Criança e do Adolescente 
24 - O conselho tutelar determinou à autoridade municipal competente a medida de proteção consistente em matrícula e 
frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental para criança com seis anos de idade. 

Acerca dessa situação hipotética e de aspectos relativos à atuação e às competências do conselho tutelar, assinale a opção 
correta. 

A) Na situação em tela, uma vez documentada a violação de direitos da criança, a decisão do conselho tutelar prescindiria da 
oitiva da criança e dos pais.  

B) Caso, na hipótese dada, se tratasse de pais moradores de rua, a medida mais adequada para a criança seria a de internação 
em estabelecimento educacional.  

C) Na hipótese considerada, a autoridade municipal poderá deixar de cumprir a determinação, uma vez que não há previsão 
legal de garantia de oferta, pelo município, de educação formal para crianças com até seis anos de idade.  

D) A decisão do conselho tutelar, na situação em apreço, somente poderá ser revista pela autoridade judiciária a pedido de 
quem tenha legítimo interesse. 
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25 - Assinale a opção correta acerca das medidas socioeducativas, da alienação parental e das medidas pertinentes aos pais ou 
responsáveis. 

A) A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência comunitária 
saudável, além de constituir abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à 
autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda.  

B) A autoridade judiciária pode aplicar nova medida de internação, por ato infracional praticado anteriormente, a adolescente 
que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, salvo se o adolescente já tiver sido transferido 
para cumprimento de medida menos rigorosa.  

C) Um dos princípios que regem a execução das medidas socioeducativas é a prioridade a práticas restaurativas e que, sempre 
que possível, atendam às necessidades das vítimas. Por essa razão, a legislação pertinente prevê a participação de 
socioeducando na composição da comissão de apuração de faltas disciplinares.  

D) Declarado indício de ato de alienação parental, o juiz pode determinar de ofício medidas provisórias necessárias à 
preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar convivência com genitor ou 
viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos. 

 

26 - Com referência aos institutos da família natural e da família substituta, da guarda, da tutela e da adoção, assinale a opção 
correta. 

A) O conceito de família natural abrange o de família extensa, como aquela formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes, inclusive parentes próximos e vizinhos com os quais a criança ou adolescente conviva e mantenha vínculos de 
afinidade e afetividade.  

B) A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, após definida a situação jurídica da criança ou 
adolescente por meio de suspensão ou destituição do poder familiar, salvo quando ambos os genitores forem falecidos.  

C) Os grupos de irmãos colocados sob adoção, tutela ou guarda terão de permanecer com a mesma família substituta, 
ressalvada a suspeita da existência de risco de abuso ou outra situação que justifique razoavelmente o rompimento definitivo 
dos vínculos fraternais.  

D) Entre outras exigências legais, criança ou adolescente indígenas ou provenientes de comunidade remanescente de quilombo 
encaminhados para adoção, tutela ou guarda devem prioritariamente ser colocados em família substituta de sua comunidade ou 
junto a membros da mesma etnia. 

 

27 - No que se refere ao princípio da prioridade absoluta, ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e aos 
direitos fundamentais previstos no ECA e na CF, assinale a opção correta. 

A) Conforme atual entendimento do STJ e do STF, o município é obrigado a atender, em creches e pré-escolas, crianças de zero a 
seis anos de idade, desde que haja previsão orçamentária específica para esse fim previamente aprovada pelo Poder Legislativo 
municipal.  

B) O direito ao reconhecimento do estado de filiação é personalíssimo e indisponível, podendo ser exercido, a qualquer tempo, 
contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça.  

C) É direito de todas as crianças e adolescentes serem educados e cuidados pelos pais sem o uso de tratamento cruel, 
desumano, vexatório ou constrangedor, admitindo a legislação a imposição de castigos físicos e morais, desde que não haja 
lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e humilhação em público.  

D) Pelo princípio da prioridade absoluta, cujo caráter é programático e educativo, o atendimento às crianças e aos adolescentes 
deve ser assegurado, em regra, antes de qualquer outro público, exceto nos casos previstos em lei com vigência posterior ao 
ECA, a exemplo do Estatuto do Idoso.  

 

28 - A respeito da adoção, da guarda e da perda do poder familiar, assinale a opção correta de acordo com o ECA e com a 
jurisprudência do STJ. 

A) Será vedado ao juiz julgar procedente o pedido de adoção póstuma quando a ação for ajuizada após o falecimento do 
adotante, mesmo que haja provas contundentes da inequívoca vontade do de cujus em adotar, como o tratamento do adotando 
como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição.  

B) O juiz deve adotar a ordem cronológica de inscrição dos pretendentes à adoção do cadastro próprio como critério absoluto 
para o deferimento da adoção, mesmo que, por questões fáticas, fique comprovado haver forte vínculo afetivo entre a criança e 
os guardiões de fato.  

C) O trânsito em julgado de sentença criminal condenatória na qual tenha sido estipulada pena restritiva de liberdade acima de 
oito anos de reclusão implica a destituição do poder familiar do pai ou da mãe sentenciados, ainda que a vítima do crime 
eventualmente praticado não tenha sido o próprio filho.  

D) Ao neto que vive sob a guarda judicial conferida ao avô é assegurada a condição de dependente, tendo ele direito, por 
exemplo, à pensão por morte, mesmo que haja norma legal previdenciária em sentido contrário.  
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29 - De acordo com as normas previstas no ECA sobre adoção e acolhimento familiar e institucional e com o entendimento do 
STJ a respeito desse tema, assinale a opção correta. 

A) Em situações excepcionais e de urgência, visando preservar o vínculo familiar, as entidades que mantiverem programa de 
acolhimento institucional necessitarão de determinação da autoridade competente para efetuar acolhimento de crianças e 
adolescentes.  

B) A adoção de pessoa maior e capaz pelo padrasto independe do consentimento do pai biológico, desde que estabelecido o 
vínculo afetivo entre adotante e adotando e existente manifestação livre de vontade de quem pretenda adotar e de quem possa 
ser adotado.  

C) Em se tratando de infante fruto de inseminação artificial heteróloga, por doador desconhecido, realizada mediante 
planejamento de casal homossexual, o STJ tem entendido não ser possível a adoção unilateral da criança pela companheira da 
mãe biológica da adotanda.  

D) A fim de impedir a perpetuação da chamada “adoção à brasileira”, o STJ mitigou a aplicação do princípio do melhor interesse 
da criança e firmou entendimento de que a observância do cadastro de adotantes, ou seja, a preferência das pessoas 
cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança, não contempla exceções.  

 

30 - Marcos, adolescente com quinze anos de idade, foi flagrado em local público, vendendo maconha a dois adultos. Em razão 
disso, foi apresentada representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, decretando-
se sua internação provisória. Após a instrução probatória, a autoria e a materialidade do fato foram provadas, inclusive por meio 
de confissão, e certificou-se nos autos que era o primeiro ato infracional supostamente cometido por Marcos. 

Considerando as normas previstas no ECA sobre ato infracional, as garantias processuais e medidas socioeducativas, e o 
entendimento do STJ, assinale a opção correta acerca da situação hipotética descrita e de aspectos a ela correlatos. 

A) Diante da gravidade do ato infracional supostamente cometido por Marcos, o juiz poderá aplicar-lhe a medida socioeducativa 
de internação mediante decisão devidamente motivada.  

B) Conforme entendimento do STJ, a oitiva informal do adolescente é pressuposto para o oferecimento da representação, pois 
serve para auxiliar o representante do MP a decidir sobre a necessidade de representação para aplicação de medida 
socioeducativa.  

C) Em razão da gravidade do ato infracional supostamente cometido por Marcos, a internação provisória deste poderá exceder o 
prazo de quarenta e cinco dias, respeitado o limite máximo de noventa dias.  

D) Conforme entendimento do STJ, o magistrado poderá conceder remissão cumulada com as medidas de caráter 
sociopedagógico que julgar necessárias para orientação e reeducação do adolescente, salvo nas hipóteses em que a medida 
socioeducativa for de semiliberdade e internação.  

BLOCO II 
Direito Penal 

31 - Determinada sentença justificou a dosimetria da pena em um crime de roubo da forma seguinte. 

A culpabilidade do réu ficou comprovada, sendo a sua conduta altamente reprovável; não constam informações detalhadas 
sobre seus antecedentes, mas consta que ele foi anteriormente preso em flagrante acusado de roubo — embora não haja prova 
do trânsito em julgado da condenação — e que responde também a dois inquéritos policiais nos quais é acusado de furtar. A 
conduta social do réu não é boa e denota personalidade voltada para o crime; os motivos e as circunstâncias do crime não 
favorecem o réu; e as consequências do fato são muito graves, pois as vítimas, que em nada contribuíram para a deflagração do 
ato criminoso, tiveram prejuízo expressivo, já que houve desbordamento do caminho usualmente utilizado para a consumação 
do crime. É relevante observar que, sendo o réu pobre, semianalfabeto, sem profissão e sem emprego, muito provavelmente 
voltará ao crime, fato que, por si, justifica o aumento da pena-base como forma de prevenção. 

Tendo em vista os elementos apresentados na justificação hipotética descrita, assinale a opção correta de acordo com a 
jurisprudência do STJ. 

A) Por ser inerente ao crime de roubo, compondo a fase de criminalização primária, a perda material não poderia justificar o 
aumento da pena-base como consequência negativa do crime. 

B) O juiz decidiu corretamente, pois apresentou justificação convincente, baseada no princípio do livre convencimento. 

C) Considerando que o réu já tinha sido preso em flagrante por roubo e, mesmo sem o trânsito em julgado da respectiva 
sentença, ele ainda responde a dois inquéritos policiais por furtos, justifica-se a exacerbação da pena-base. 

D) A exasperação da pena-base por causa da pobreza, ignorância ou desemprego caracteriza a prática do que a doutrina 
denomina direito penal do inimigo. 
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32 - Um policial militar, em dia de folga e vestido com traje civil, se embriagou voluntariamente e saiu à rua armado, decidido a 
roubar um carro. Empunhando seu revólver particular, ele abordou um motorista e o ameaçou, obrigando-o a descer do 
automóvel. A vítima obedeceu, mas, ao perceber a embriaguez do assaltante, saiu correndo com as chaves do carro. Deparando-
se adiante com uma viatura da polícia militar, relatou o ocorrido aos componentes da guarnição, que foram ao local e 
prenderam o policial em flagrante. Em decorrência de tais fatos, o policial foi submetido a processo penal que resultou na sua 
condenação em três anos, dez meses e vinte dias de reclusão pela tentativa de roubo. 

Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta de acordo com a jurisprudência do STJ. 

A) Estando ausente qualquer relação da ação com o exercício do cargo público, a exoneração do serviço público como efeito da 
condenação extrapolaria as funções repressivas e preventivas da sanção penal. 

B) Na hipótese descrita e em casos semelhantes, sendo a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, a condenação por si 
só nunca implica a perda do cargo público. 

C) O policial militar não praticou crime funcional típico porquanto o delito previsto no art. 157 do CP — Subtrair coisa móvel 
alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa — é comum e, por isso, o réu em questão não 
poderia ser afastado do cargo. 

D) O policial militar, mesmo fora do exercício da função, violou dever inerente a ela, porque está vinculado à administração 
pública no exercício das atividades cotidianas, sendo cabível a perda do cargo como efeito da condenação. 

 

33 - Após praticar latrocínio, tendo matado mãe e filho menor dentro de um supermercado, Júlio foi detido por populares no 
momento em que tentava evadir-se do local do crime e, em seguida, linchado em praça pública.  

Considerando essa situação hipotética e os institutos da autoria e da participação delitiva, assinale a opção correta. 

A) A participação de cada um dos envolvidos no linchamento de Júlio será objeto de instrução criminal, sendo desnecessária a 
descrição minuciosa da participação de cada um dos intervenientes, sob pena de inviabilização da aplicação da lei.  

B) Denomina-se autoria por convicção a conduta das pessoas que, ao terem saído do supermercado e assistido ao início do 
linchamento de Júlio, tenham decidido participar das agressões.  

C) Os intervenientes no linchamento devem ser considerados partícipes, dada a inviabilidade da individualização das condutas.  

D) As penas de todos os que forem acusados e devidamente condenados pelo linchamento de Júlio serão agravadas pelo fato de 
o crime ter sido praticado sob a influência de multidão em tumulto.  

 

34 - Em cada uma das opções seguintes, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz dos 
institutos da tentativa e da consumação delitiva. Assinale a opção em que a assertiva está correta. 

A) Mateus tinha em seu poder fotos íntimas de sua ex-namorada Lúcia. Após o fim do namoro, ele exigiu de Lúcia o pagamento 
de determinada quantia em dinheiro para não publicar as fotos na Internet. Mateus não publicou as fotos e, antes de receber o 
valor exigido, foi preso. Nessa situação, deve ser imputado a Mateus o crime de tentativa de extorsão.  

B) Ana atirou, intencionalmente, ácido sulfúrico na direção do rosto de César, seu inimigo, que se desviou a tempo e escapou 
ileso do ataque. Nessa situação, Ana deve responder por tentativa de lesão corporal gravíssima.  

C) Jorge foi detido, em sua residência, pela polícia, na posse de carro cuja numeração do chassi ele havia adulterado para 
posterior venda. Nessa situação, Jorge deve ser responsabilizado pela prática de tentativa de estelionato, entre outros crimes.  

D) Mauro, sabendo que sua vizinha, Maria, apresentava quadro depressivo e considerava pôr fim à própria vida, entregou-lhe 
uma dose letal de veneno. Maria, no entanto, deixou cair parte da dose, tendo ingerido apenas pequena porção do veneno e, 
após lavagem estomacal, sobreviveu sem danos físicos. Nessa situação, deve ser imputada a Mauro a prática de auxílio a 
suicídio.  

 

35 - Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada conforme 
o instituto da exclusão de ilicitude. Assinale a opção em que a assertiva está correta. 

A) Sérgio, tendo confundido André com um de seus inimigos, efetuou contra ele diversos disparos, sem se certificar da 
identidade da vítima. Nessa situação, se André tivesse revidado a violência sofrida, não seria aceitável o argumento de legítima 
defesa real em razão de o ataque de Sérgio ter sido culposo.  

B) Durante uma cirurgia eletiva em que a paciente, Laura, estava sob anestesia geral, José, médico-cirurgião, constatou uma 
malformação que, possivelmente, não acarretaria sérios problemas à saúde da paciente e, embora sem ter solicitado 
autorização dos familiares de Laura, submeteu-a a um segundo procedimento cirúrgico. Nessa situação, José agiu no exercício 
regular de direito.  

C) Roberto, para defender-se legitimamente de ataque feito por Saulo, usou arma de propriedade de Joaquim, sem a 
autorização nem conhecimento deste. Nessa situação, coexistem o estado de necessidade e a legítima defesa.  

D) Raul, agredido por Davi, desferiu, para se defender, tiros na direção de seu agressor e, por erro, atingiu Fernando, que 
passava pelo local. Nessa situação, a existência de erro na execução inviabiliza eventual alegação de legítima defesa por Raul.  
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36 - Em cada uma das opções seguintes, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz da 
disciplina legal e jurisprudencial relativa aos crimes contra o patrimônio. Assinale a opção em que a assertiva está correta. 

A) Cláudia, que trabalha há dois anos como empregada doméstica na residência de Lucrécia e possui cópia das chaves da 
residência, subtraiu um colar de diamantes pertencente a sua empregadora. Nessa situação, Cláudia responderá pelo delito de 
furto qualificado.  

B) Hélio, em comunhão de esforços e desígnios com Josué, subtraiu, sem usar de violência ou grave ameaça, veículo automotor 
pertencente a Manuela, genitora de Josué. Nessa situação, a conduta de Hélio é atípica e impunível.  

C) Bruno e Abelardo são proprietários em condomínio de um veículo automotor. Bruno, em unidade de desígnios com Célio, seu 
irmão, subtraiu o referido veículo automotor, tendoo transportado para outra unidade da Federação. Nessa situação, Bruno 
deverá responder pelo delito de furto de coisa comum, e Célio, ser processado por furto qualificado.  

D) Renato, dolosamente, atirou uma pedra sobre o automóvel de Tales, causando danos consideráveis ao veículo. Nessa 
situação, Tales não poderá oferecer queixa-crime contra Renato, visto que o crime de dano é de ação penal pública condicionada 
à representação do ofendido.  

 

37 - Considerando as leis que tratam das contravenções penais, de abuso de autoridade, da tortura, dos crimes de trânsito e dos 
crimes contra a ordem tributária, assinale a opção correta. 

A) Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano, é classificado como 
delito de perigo abstrato.  

B) O prazo prescricional do delito material contra a ordem tributária começa a correr do dia da prática do fato reputado como 
criminoso.  

C) Na lei que trata das contravenções penais, não é previsto o instituto da suspensão condicional da pena.  

D) Entre as sanções penais previstas na lei que dispõe sobre abuso de autoridade, incluem-se a perda do cargo público e a 
inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de até três anos.  

 

38 - Relativamente à classificação doutrinária de crimes, assinale a opção correta. 

A) O crime falho, também chamado de tentativa imperfeita, ocorre quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na 
execução ou impede que o resultado se produza.  

B) Para que se verifique o exaurimento do crime, é necessário que, depois de sua consumação, o delito atinja suas últimas 
consequências.  

C) O crime de cárcere privado é tipicamente instantâneo, haja vista que já se consuma com a efetiva restrição ou privação da 
liberdade de locomoção por tempo juridicamente relevante.  

D) As penas privativas de liberdade aplicáveis a indivíduos condenados por contravenções penais são de detenção, não se 
admitindo a reclusão.  

 

39 - Assinale a opção correta no que se refere ao concurso de pessoas.  

A) Inexiste previsão legal referente ao desvio subjetivo de conduta.  

B) Segundo a teoria da acessoriedade mínima, uma ação justificada para o autor não constitui crime para o partícipe.  

C) Será considerado cúmplice aquele que incutir na mente do autor principal o propósito criminoso.  

D) O crime omissivo admite a participação por meio de comissão. 

 

40 - Segundo a doutrina dominante e o CP, o juiz, ao aplicar a pena, deve 

A) aplicar pena inferior ao mínimo legal se houver circunstância atenuante.  

B) agravar a sanção a ser aplicada a quem tiver coagido outrem a praticar o crime no caso de concurso de pessoas.  

C) valer-se de sua discricionariedade no que diz respeito à fixação do regime prisional em que o condenado começará a cumprir 
a sanção.  

D) indicar, no caso de condenado a pena de reclusão, que o cumprimento da sanção deve ser iniciado em regime fechado.  
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Direito Processual Penal 
41 - Em relação à competência no processo penal e à jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta. 

A) Na hipótese de um crime de latrocínio em que haja conexão com um crime de tentativa de homicídio, deve haver a reunião 
de processos em um só juízo, e preponderará a competência do juízo ao qual esteja associado o crime cominado com pena mais 
grave, no caso o de latrocínio.  

B) Nos crimes culposos contra a vida em que os atos de execução ocorram em um lugar e a consumação, em outro, 
excepcionalmente adota-se a teoria da atividade, e a competência para julgar o fato será do juízo do local dos atos executórios.  

C) É da competência da justiça estadual o processo dos réus acusados pelo crime de redução à condição análoga à de escravo, 
porque a conduta criminosa atinge a liberdade individual de homem específico, não caracterizando violação a interesse da 
União.  

D) A competência pela prevenção se dá quando, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição 
cumulativa, um deles anteceda aos outros ao determinar a citação do réu.  

 

42 - A respeito das medidas cautelares, assinale a opção correta. 

A) As medidas cautelares, como o recolhimento domiciliar no período noturno e a prisão preventiva, poderão ser decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes, no curso do inquérito policial ou durante o processo penal, quando houver 
necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal.  

B) Ausentes os requisitos que autorizem a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, 
impondo fiança quando se tratar de crimes afiançáveis. Nesse caso, o arbitramento deverá ser precedido da manifestação do 
MP.  

C) O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o indiciado for pessoa idosa, hipótese em que este ficará 
recolhido em sua residência, somente podendo ausentar-se com escolta policial.  

D) Em relação ao requisito periculum libertatis, a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamentação suficiente para a 
manutenção da prisão preventiva ordenada pelo juiz no intuito de garantir a futura aplicação da lei penal.  

 

43 - Acerca dos meios de prova no processo penal, assinale a opção correta. 

A) A interceptação telefônica é medida subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio 
para se apurar os fatos tidos por criminosos, sendo ilegal quando for determinada apenas com base em notícia anônima, sem 
investigação preliminar.  

B) A competência para autorizar a interceptação telefônica é exclusiva do juiz criminal, caracterizando prova ilícita o 
aproveitamento da diligência como prova emprestada a ser utilizada pelo juízo cível ou em processo administrativo.  

C) De acordo com o STJ, o prazo de quinze dias é contado a partir da data da decisão judicial que autoriza a interceptação 
telefônica e pode ser prorrogado sucessivas vezes pelo tempo necessário, especialmente quando o caso for complexo e a prova, 
indispensável.  

D) Em regra, o CPP estabelece que o interrogatório do réu preso será feito pelo sistema de videoconferência ou outro recurso 
tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Não sendo isso possível por falta de disponibilidade do recurso 
tecnológico, o preso será apresentado em juízo, mediante escolta.  

 

44 - Assinale a opção correta com referência aos sujeitos da relação processual penal e às questões incidentais. 

A) As partes poderão indicar técnicos, quando não houver peritos oficiais, sendo que o profissional nomeado pela autoridade 
será obrigado a aceitar o encargo público, sob pena de prisão por crime de desobediência.  

B) O juiz deve declarar-se impedido e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se ele, seu cônjuge, ou 
parente, consanguíneo ou afim, até o quarto grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser 
julgado por qualquer das partes.  

C) De acordo com o entendimento do STJ, o assistente da acusação não terá direito a réplica, quando o MP tiver anuído à tese 
de legítima defesa do réu e declinado do direito de replicar.  

D) É exigível procuração com poderes especiais para que seja oposta exceção de suspeição por réu representado pela DP, 
mesmo que o acusado esteja ausente do distrito da culpa.  

. 

45 - Com base em termo circunstanciado relativo à descrição dos crimes de resistência, desobediência e desacato, o promotor 
de justiça ofereceu denúncia apenas em relação ao crime de desacato, junto a uma das varas do juizado especial criminal de 
Brasília, e promoveu o arquivamento em relação aos demais crimes. Ao receber a denúncia, o juiz proferiu decisão pautada no 
declínio da competência para uma das varas criminais comuns de Brasília, tendo o juízo, ao receber os autos, suscitado conflito 
negativo de competência. 

Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta.  
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A) Dada a tipificação apresentada na peça acusatória, a competência será do juízo suscitado.  

B) É competente o juízo suscitante, considerado o somatório das penas dos crimes descritos no termo circunstanciado.  

C) Os autos devem tramitar perante a vara criminal comum dada a manifesta discordância do magistrado do juizado especial ao 
receber a denúncia.  

D) O juízo suscitante deveria ter procedido conforme os ditames do disposto no art. 28 do CPP.  

 

46 - Fábio outorgou instrumento procuratório com poderes da cláusula ad judicia et extra a Lino, advogado de sua confiança. 
Lino acresceu, no substabelecimento do instrumento do mandato, poderes especiais para a propositura de ação penal privada, 
substabelecendo-o a Rafael, advogado. Rafael ofereceu e subscreveu, exclusivamente, queixa-crime tendo como querelante 
Fábio.  

Nessa situação hipotética,  

A) os limites objetivos da cláusula ad judicia foram observados.  

B) qualquer irregularidade porventura existente na representação deverá ser sanada até a apresentação da contestação, 
impreterivelmente.  

C) a inclusão, por Lino, dos poderes especiais deve ser considerada inexistente.  

D) a queixa-crime padece de irregularidade, ante a natureza jurídica da representação.  

 

47 - Francisco, aposentado, com setenta e um anos de idade, primário, foi preso em flagrante pela prática do crime de 
embriaguez ao volante (art. 306, CTB – pena: detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor). Após proceder à identificação do indiciado e arbitrar fiança no valor 
de R$ 5.000, a autoridade policial providenciou o envio de cópia integral do auto de prisão em flagrante ao advogado indicado 
pelo detido, tendo, contudo, deixado de comunicar a prisão à DP. Em seguida, remeteu o auto ao juiz competente para análise. 
A fiança não foi paga por Francisco em razão do valor fixado pela autoridade policial. 

Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A) Caso decida aplicar medidas cautelares diversas da prisão, o juiz deverá, necessariamente, cassar a fiança arbitrada pela 
autoridade policial.  

B) O juiz, verificando a situação econômica de Francisco, poderá conceder-lhe liberdade provisória sem fiança, sujeitando-o à 
obrigação de comparecer perante o juízo todas as vezes que for intimado de atos da instrução criminal, bem como impor-lhe 
outras medidas cautelares, caso as julgue necessárias.  

C) O juiz deverá relaxar a prisão de Francisco, já que não foi enviada cópia do auto de prisão em flagrante à DP.  

D) Nessa situação, é possível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.  

 

48 - Tiago foi processado pelos crimes de roubo e corrupção de menores. Citado, indicou advogado para patrocinar sua defesa, 
não tendo, no entanto, sido apresentada resposta no prazo legal, o que levou o juiz a nomear a DP para apresentar defesa. Na 
peça processual, foram arroladas oito testemunhas, além da mãe e do pai do acusado, bem como apresentada documentação 
comprovando que, no dia e hora dos fatos narrados na denúncia, o acusado estava trabalhando em outro país. A resposta foi 
recebida e designada audiência de instrução e julgamento. Após a colheita do depoimento da vítima e das testemunhas 
presentes, verificou-se a necessidade de oitiva de testemunhas de acusação residentes em outro estado da Federação. Assim, 
procedeu-se ao interrogatório do acusado. As partes requereram diligências e, após o cumprimento destas, abriu-se vista a 
acusação e defesa, para o oferecimento de alegações finais por memoriais. Os autos foram conclusos ao juiz substituto, visto 
que o titular, que presidira a sessão, estava de férias. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A) Convencido de que Tiago não tivesse concorrido para a prática dos crimes narrados na denúncia, o juiz poderia tê-lo absolvido 
sumariamente quando do recebimento da resposta à acusação. 

B) O juiz agiu corretamente ao realizar a oitiva das testemunhas de defesa e, em seguida, interrogar o acusado antes de colhido 
o depoimento das testemunhas de acusação faltantes. 

C) Ao receber a resposta à acusação, o juiz deveria ter determinado que a defesa adequasse seu rol de testemunhas ao número 
legal. 

D) O juiz substituto não poderá proferir a sentença, visto que não presidiu a instrução. 
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49 - Com referência à execução das penas privativas de liberdade, assinale a opção correta. 

A) O condenado a pena superior a oito anos pode começar a cumpri-la em regime fechado, desde que o juiz fundamente as 
razões que ensejam regime inicial diferenciado.  

B) Situação hipotética: Após uma discussão, Carlos desferiu ameaça contra a vida de Luís. Para ter coragem de executar o que foi 
dito, Carlos ingeriu bebida alcoólica. Assertiva: Nessa situação, caso seja condenado, a ingestão de bebida alcoólica será 
irrelevante na dosimetria da pena.  

C) Situação hipotética: Mauro, que cumpria pena de reclusão de cinco anos, foi beneficiado com livramento condicional, mas 
deixou de cumprir algumas das condições especificadas na sentença e o benefício foi revogado. Assertiva: Nessa situação, novo 
livramento condicional poderá ser concedido depois que Mauro cumprir um sexto do restante de sua pena.  

D) Situação hipotética: Carlos cumpre pena de reclusão em estabelecimento prisional e estuda, em estabelecimento certificado 
pelo MEC, para concluir o ensino médio. Assertiva: Nessa situação, se Carlos terminar o ensino médio enquanto estiver 
cumprindo pena, o tempo a ser remido em função das horas de estudo será acrescido de um terço. 

 

 50 - Com base na jurisprudência do STJ e nas disposições legais acerca de causas extintivas da punibilidade, assinale a opção 
correta. 

A) É admissível a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.  

B) A sentença concessiva do perdão judicial obsta o cumprimento de pena privativa de liberdade, mas não extingue a 
punibilidade do réu.  

C) Mantém-se a punibilidade do condenado mesmo que haja indulto, visto que este benefício não alcança eventual pena de 
multa imposta concomitantemente à pena privativa de liberdade.  

D) A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva, mas impõe a majoração do lapso prescricional no que 
se refere à prescrição executória. 

 

Direito Constitucional 
51 - Considerando a jurisprudência do STF, assinale a opção correta acerca do Poder Judiciário, do STF e das justiças federal, do 
trabalho e eleitoral. 

A) Caso o número total da composição dos tribunais estaduais, TREs e TRFs não seja divisível por cinco, arredondar-se-á a fração 
restante (seja superior ou inferior à metade) para o número inteiro seguinte, a fim de alcançar-se a quantidade de vagas 
destinadas ao quinto constitucional assegurado a advogados e membros do MP.  

B) Se o fundamento da impetração de mandado de segurança for nulidade ocorrida na elaboração da lista tríplice pelos tribunais 
competentes, o presidente da República não poderá ser considerado autoridade coatora no mandado de segurança impetrado 
contra ato de sua competência em que ele tenha nomeado magistrado.  

C) A falta ou a insuficiência de fundamentação de prisão preventiva podem ser supridas pela fundamentação constante das 
informações prestadas em habeas corpus ou em acórdão que o denegue ou negue provimento a recurso, o que afasta a causa 
de nulidade da decisão por descumprimento do disposto na CF acerca da publicidade dos julgamentos.  

D) A publicidade assegurada constitucionalmente alcança os autos do processo, e não somente as sessões e audiências, razão 
pela qual padece de inconstitucionalidade disposição normativa que determine abstratamente segredo de justiça em todos os 
processos em curso perante vara criminal. 

 

52 - Assinale a opção correta acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos e dos direitos sociais, considerando a 
jurisprudência do STF. 

A) O dispositivo da CF que cuida do direito dos trabalhadores urbanos e rurais à remuneração pelo serviço extraordinário com 
acréscimo de, no mínimo, 50% não se aplica imediatamente aos servidores públicos, por não consistir norma autoaplicável.  

B) A vedação constitucional à dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez 
até cinco meses após o parto, não se aplica às militares.  

C) Desde que expressamente autorizado pelos sindicalizados, o sindicato tem legitimidade para atuar como substituto 
processual na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa.  

D) Viola os princípios constitucionais da liberdade de associação e da liberdade sindical norma legal que condicione, ainda que 
indiretamente, o recebimento do benefício do seguro-desemprego à filiação do interessado a colônia de pescadores de sua 
região.  
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53 - Assinale a opção correta acerca das garantias constitucionais individuais, do funcionamento e atribuições das CPIs e dos 
chamados remédios constitucionais, considerando a jurisprudência do STF. 

A) Embora as CPIs possuam poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, é vedada a CPI criada por assembleia 
legislativa de estado a quebra de sigilo de dados bancários dos investigados.  

B) Em decorrência de norma constitucional acrescentada pela EC n.º 45/2004, os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos subscritos pelo Brasil antes da promulgação dessa emenda têm status normativo de emenda constitucional.  

C) Habeas data serve para assegurar o conhecimento de informações relativas ao impetrante, constantes de registros ou bancos 
de dados de entidades governamentais ou de caráter público, podendo ser impetrado inclusive por pessoa jurídica nacional ou 
estrangeira.  

D) Habeas data não é garantia constitucional adequada para obtenção de dados concernentes ao pagamento de tributos do 
próprio contribuinte constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos 
entes estatais.  

 

54 - Assinale a opção correta acerca do Poder Executivo, considerando o disposto na CF e a doutrina. 

A) Os atos do presidente da República que atentem especialmente contra a probidade na administração, a lei orçamentária e o 
cumprimento das leis e das decisões judiciais são crimes de responsabilidade classificados como crimes funcionais.  

B) Admitida a acusação contra o presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele suspenso de suas 
funções e submetido a julgamento perante o Senado Federal, nos casos de crimes de responsabilidade.  

C) No texto constitucional, a afirmação de que o Poder Executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos 
ministros de Estado, indica que a função é compartilhada, caracterizando-se o Poder Executivo como colegial, dependendo o seu 
chefe da confiança do Congresso Nacional para permanecer no cargo.  

D) Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente eleitos, salvo motivo de força maior, 
não tiverem assumido o cargo, este será declarado vago, sendo a declaração de vacância ato político feito pelo TSE.  

 

55 - Acerca do direito de propriedade, assinale a opção correta.  

A) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá utilizar-se de propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior. 

B) A penhora de bem de família pertencente ao fiador de contrato de locação inadimplido viola o direito de propriedade e o 
direito de moradia estabelecidos na CF. 

C) Ao estabelecer que a propriedade deve atender à sua função social, a CF legitima a imposição de quaisquer restrições, 
previstas em lei, ao direito do particular em prol do interesse público.  

D) Só a perda da propriedade no final da ação de desapropriação — e não a imissão provisória na posse do imóvel — está 
compreendida na garantia da justa e prévia indenização.  

 

56 - No que se refere à organização político-administrativa do Estado brasileiro, assinale a opção correta.  

A) Embora acumule competências legislativas estaduais e municipais, o DF não acumula fontes de receitas tributárias próprias 
dos estados com aquelas típicas dos municípios.  

B) A Mesa da Câmara Legislativa do DF não se equipara às mesas das assembleias legislativas estaduais no tocante à legitimação 
para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade.  

C) O DF tem, assim como os municípios, em plenitude, os três poderes orgânicos estatais.  

D) O DF não custeia seu órgão judiciário nem o ministerial público; tampouco as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros. 

 

57 - Em relação ao Poder Judiciário, seus tribunais e magistrados, assinale a opção correta.  

A) Apenas desembargadores de carreira podem concorrer às vagas reservadas no STJ aos integrantes dos tribunais de justiça e 
TRFs; excluídos, portanto, os desembargadores alçados aos tribunais pelo quinto constitucional.  

B) Tribunais de justiça estaduais e TRFs não podem ampliar, por meio de normas regimentais internas, o leque de possíveis 
concorrentes à eleição para seus respectivos cargos diretivos. 

C) O juiz de primeiro grau adquire vitaliciedade após dois anos de exercício no cargo; depois disso, ele só perderá o cargo 
mediante deliberação da maioria simples do tribunal a que estiver vinculado ou por sentença judicial transitada em julgado.  

D) Somente depois de decorridos dois anos do afastamento do cargo por exoneração ou aposentadoria, poderá o juiz exercer a 
advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou.  
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58 - Acerca das disposições constitucionais referentes ao Sistema Tributário Nacional e das limitações do poder de tributar, 
assinale a opção correta. 

A) É vedada a cobrança, pelo DF, de taxa de serviço sobre empresa pública federal exploradora de serviço público.  

B) É vedado ao DF cobrar imposto de renda de pessoa jurídica de fundação vinculada a partido político regularmente 
constituído. 

C) É constitucional lei distrital que estabeleça isenção de ICMS em favor de bens produzidos no estado de Goiás e destinados ao 
DF.  

D) É permitida ao DF a cobrança de alíquota maior de IPVA instituída por lei distrital de janeiro de 2014, no mesmo exercício de 
sua publicação. 

 

59 - No que se refere ao funcionamento do Poder Judiciário, assinale a opção correta. 

A) Compete ao CNJ receber e conhecer das reclamações contra os membros do Poder Judiciário, podendo esse conselho avocar 
processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade, a aposentadoria com proventos proporcionais, a 
perda do cargo ou a cassação de aposentadoria do magistrado.  

B) Compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, as ações judiciais contra atos disciplinares 
militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar todos os crimes militares.  

C) A elaboração das propostas orçamentárias dos tribunais deve ser realizada pelo Poder Executivo da unidade da Federação à 
qual esteja vinculada a corte judicial.  

D) A distribuição de processos deve ser imediata, em todos os graus de jurisdição.  

 

60 - Assinale a opção em que é apresentada hipótese passível de perda ou suspensão de direitos políticos, segundo a CF. 

A) cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 

B) aplicação de pena disciplinar de demissão a bem do serviço público ao servidor público estável. 

C) incapacidade civil relativa. 

D) comprovação de que o cidadão não é alfabetizado. 

 

BLOCO III 
Direito Empresarial 

61 – Acerca da concorrência empresarial, assinale a opção correta. 

A) A concorrência com abuso de poder ocorre mediante violação do segredo de empresa ou mediante publicidade enganosa, 
ensejando responsabilização administrativa objetiva.  

B) A expressão mercado relevante refere-se à importância econômica da atividade analisada.  

C) Se houver condenação por crime de concorrência desleal genérica, haverá necessariamente condenação à reparação por 
danos na esfera cível, pelos mesmos fatos.  

D) Constitui crime de concorrência desleal imitar expressão de propaganda alheia, de modo a criar confusão entre os produtos, 
estando o agente sujeito a pena de detenção. 

 

62 - Em relação aos contratos bancários, assinale a opção correta. 

A) No contrato de abertura de crédito, é abusivo cobrar do cliente comissão pela simples disponibilização do montante, ainda 
que este não venha a ser utilizado.  

B) O contrato de alienação fiduciária em garantia não pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor.  

C) Denomina-se leasing o contrato de fomento mercantil.  

D) O depósito bancário é contrato real.  

 

63 - No que se refere às espécies de empresário, seus auxiliares e colaboradores e aos nomes e livros empresariais, assinale a 
opção correta.  

A) É suficiente autorização verbal do empresário para que seu preposto possa fazer-se substituir no desempenho da preposição.  

B) Caso crie o chamado caixa dois, falsificando a escrituração do empresário preponente, o contabilista responderá 
subsidiariamente ao empresário pelas consequências de tal conduta.  

C) São livros empresariais todos os exigidos do empresário por força das legislações empresarial, trabalhista, fiscal e 
previdenciária.  

D) Em observância ao princípio da veracidade, o nome do sócio que falecer não pode ser conservado na firma social.  
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64 - Considerando que determinado juiz tenha concedido a recuperação judicial a um devedor, após a aprovação do plano de 
recuperação em assembleia geral de credores, assinale a opção correta.  

A) O juiz é competente para decidir sobre a constrição de bens do devedor, mesmo que não tenham sido abrangidos pelo plano 
de recuperação da empresa.  

B) As execuções individuais ajuizadas contra o próprio devedor devem ser extintas, diante da novação resultante da concessão 
da recuperação judicial.  

C) Um dos efeitos da referida decisão judicial é interromper a prescrição de todas as ações e execuções em face do devedor.  

D) Se, decorridos mais de dois anos da referida decisão judicial, o devedor inadimplir obrigação prevista no plano, o juiz deverá 
convolar a recuperação em falência.  

 

65 - Com a finalidade de reduzir o montante de impostos devidos, o administrador de determinada sociedade anônima simulou 
a ocorrência de prejuízos à companhia. Após alguns anos de êxito, sua conduta foi descoberta e, devido ao recolhimento a 
menor, foi necessário complementar os impostos pagos, tendo incidido multa e havido outras despesas decorrentes de 
honorários de advogados, contadores e outros profissionais requeridos para a correção do equívoco. Ao final, os valores pagos 
para corrigir a falha superaram em muito o valor que deveria ter sido pago inicialmente, conforme a lei.  

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A) O administrador não poderá ser responsabilizado pessoalmente por eventuais prejuízos causados a terceiros, pois agiu em 
nome da sociedade.  

B) Os acionistas individualmente prejudicados não poderão propor ação contra o administrador, devendo-se subordinar à 
deliberação da assembleia geral.  

C) É necessária a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que se obtenha a 
responsabilização pessoal do administrador.  

D) Caberá à assembleia geral da companhia deliberar pelo ajuizamento, ou não, da ação de responsabilidade civil contra o 
administrador pelos prejuízos causados. 

 

66 - Assinale a opção correta em relação ao empresário e à sociedade empresária, à luz da legislação de regência, da doutrina e 
da jurisprudência do STJ. 

A) As sociedades de advogado que movimentam expressiva receita, contam com expressiva carta de clientes, atendem clientela 
em massa e contratam diversos profissionais para a prestação de serviços específicos são sociedades empresárias para todos os 
efeitos legais.  

B) Promotor de justiça que seja sucessor de empresário regularmente estabelecido pode registrar-se como empresário.  

C) Para que o pequeno produtor rural seja registrado no registro público de empresas mercantis, basta-lhe formular 
requerimento nesse sentido e atender as formalidades legais, passando a constituir-se como empresário individual.  

D) A vedação de se qualificar sociedade cooperativa como empresária por força dos atos praticados traduz, segundo a doutrina, 
um resquício da teoria dos atos de comércio no atual Código Civil.  

 

67 - A respeito da atividade empresarial e do estabelecimento comercial, assinale a opção correta. 

A) Se um contrato de compra e venda mercantil for celebrado entre partes domiciliadas no território brasileiro, ainda que com 
prazo não inferior a trinta dias, ao vendedor será facultado ter e escriturar o livro de registro de duplicatas.  

B) A responsabilidade sobre as obrigações referentes a sociedade empresária limitada de ex-sócio deve ser extinta — inclusive as 
que este tenha assumido individualmente como avalista de negócio jurídico celebrado pela sociedade — depois de transcorridos 
dois anos da data da averbação, no contrato social, da alteração que tenha desligado o sócio da sociedade empresária.  

C) Em mitigação à especial proteção aos sigilos fiscal e bancário, admite-se a produção de prova pericial nos livros comerciais das 
empresas, ainda que o interesse em jogo seja específico e meramente civil. Em casos como esse, o juiz deve adotar o 
procedimento, previsto no CPC, relativo à exibição genérica de documentos ou coisas.  

D) Caso uma sociedade empresária tenha apresentado resultados negativos nos últimos cinco anos anteriores à exclusão de um 
sócio, os valores patrimoniais do fundo empresarial (goodwill) ou do estabelecimento empresarial não deverão ser considerados 
na aferição dos valores eventualmente devidos ao sócio excluído.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Voluntários da Pátria, N.º 103, 1º andar – Curitiba – Paraná. Fone: 3232-3756       
WWW.LUIZCARLOS.COM.BR 

68 - No que se refere a nome empresarial, marca e propriedade industrial, assinale a opção correta com base na jurisprudência 
do STJ. 

A) De acordo com o princípio first come, first served, com base no qual se concede o domínio eletrônico ao primeiro requerente 
que satisfizer as exigências para o registro de nomes comerciais na rede mundial de computadores, é incabível contestação do 
titular de signo distintivo similar ou idêntico que anteriormente tenha registrado o nome ou a marca na junta comercial e no 
INPI.  

B) Para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua 
óbice ao registro de marca — que possui proteção nacional —, é necessário que a reprodução ou imitação seja suscetível de 
causar confusão ou associação com esses sinais distintivos e que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela 
restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional.  

C) As formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa têm como único propósito resguardar a marca ou o nome da 
empresa contra usurpação.  

D) No caso de colidência entre denominações e marcas de sociedades empresárias diversas, o conflito deve ser dirimido com 
base no princípio da anterioridade, que prepondera em princípio da especificidade.  

 

69 - A fundação X, detentora de canal de televisão, veiculou propaganda publicitária em um de seus programas, devido a 
contrato realizado com a empresa de publicidade Y. A propaganda publicitária divulgava um modelo de trator vendido pela 
sociedade empresária Z e comparava os diferentes preços e as qualidades técnicas de tratores vendidos por outras sociedades 
empresárias. Cláudio, seduzido pelas vantajosas condições anunciadas, decidiu adquirir um trator para utilizar em seu pequeno 
sítio. Ele pagou um sinal de vinte mil reais, porém o produto não lhe foi entregue. Posteriormente, ele percebeu ter sido vítima 
de estelionato, bem como verificou que a empresa Y não existia nem possuía inscrição na Receita Federal. Assim, Cláudio 
ingressou na justiça com ação de indenização para reparar os danos sofridos, na qual logrou êxito. Entretanto, havendo o 
trânsito em julgado e iniciada a fase de cumprimento da sentença, não foram encontrados bens que pudessem ser excutidos. 
Nessa situação hipotética, 

A) o juiz poderá aplicar, na fase de cumprimento da sentença, desde que mediante prévio requerimento do exequente, a 
desconsideração inversa da personalidade jurídica com fundamento no critério subjetivo albergado pelo CDC. 

B) caso a fundação X venha a ser considerada ré no processo, será vedada a desconsideração de sua personalidade jurídica em 
relação ao devedor, visto que ela é pessoa jurídica sem fins econômicos. 

C) a publicidade divulgada pela empresa Y é ato jurídico regido pela legislação consumerista e de propriedade industrial, tanto 
no âmbito do direito de marcas quanto no do concorrencial. 

D) a empresa de publicidade Y tem responsabilidade solidária pelos danos causados a Cláudio e a fundação X está eximida da 
responsabilidade porque o dano é de culpa exclusiva da sociedade empresária Z. 

 

70 - Maria adquiriu de Alice, por tempo indeterminado, 40% das cotas de determinada sociedade empresária de 
responsabilidade limitada que atua na área de eventos. Com isso, o quadro societário ficou composto por Maria e Joana — sócia 
fundadora, detentora de 60% do capital social —, com o capital social integralizado. Dois anos depois, houve desentendimentos 
entre as sócias em relação à forma da realização dos eventos, com consequente quebra da affectio societatis. Joana, que 
tencionava permanecer com as atividades empresariais, notificou Maria no sentido de que esta não seria mais sócia e que lhe 
seriam imediatamente devolvidos, com correção monetária, os valores que pagara para aquisição das cotas de Alice. Após a 
notificação, Maria não aceitou a proposta e resolveu prosseguir com o exercício de suas atividades societárias sem esboçar 
qualquer vontade de se retirar. O contrato social nada dispôs a respeito do montante a ser pago à retirante no caso da resolução 
da sociedade. 

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A) Na dissolução parcial da sociedade, são observadas regras diversas da dissolução total, a fim de garantir ao sócio retirante a 
justa e igualitária percepção de haveres. 

B) Caso seja formalizada a retirada de uma das sócias, a sociedade passará a ser unipessoal, situação em que a sociedade 
empresária deverá ser dissolvida de pleno direito mesmo que a sócia remanescente venha requerer, em tempo hábil, a 
transformação do registro da sociedade para empresária individual no registro público de empresas mercantis. 

C) Joana, por ser sócia fundadora e deter o maior número de cotas, tem o direito de permanecer na sociedade. No entanto, ela 
está equivocada quanto ao valor que pretende restituir a Maria. 

D) Caso Maria ajuíze ação judicial para exercer seu suposto direito de recesso da sociedade, a sentença prolatada que o 
reconhecer terá efeitos ex tunc. 
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Direito Tributário 
71 - A indústria R S.A., que havia declarado regularmente, mas não havia pagado ICMS no valor de R$ 100.000, ciente de 
iminente fiscalização, já que havia recebido a visita de auditor fiscal, que, no entanto, não lavrou termo algum, decidiu fazer 
denúncia espontânea de sua inadimplência, tendo feito acompanhá-la de pedido de parcelamento no qual incluiu o principal e 
os juros de mora, com o objetivo de ser eximida da multa de mora e de outras penalidades. 

Nessa situação hipotética, 

A) a visita do auditor fiscal constitui início de ação fiscal, o que exclui a denúncia espontânea.  

B) a eventual homologação da denúncia espontânea pela autoridade não surtiria efeitos sobre a multa de mora, que 
permaneceria devida.  

C) para obter os efeitos da denúncia espontânea, o contribuinte deveria anexar a seu requerimento o comprovante do 
pagamento da primeira parcela do parcelamento, não sendo o mero pedido de parcelamento meio idôneo a dar suporte aos 
efeitos da denúncia espontânea.  

D) não é cabível denúncia espontânea, pois trata-se de tributo por homologação com declaração regular e pagamento a 
destempo.  

 

72 - Lei ordinária estadual do estado do Amazonas instituiu o regime de substituição tributária do ICMS na fabricação de 
alimentos congelados, ficando a entidade industrial responsável pelo tributo devido pelo varejista nas vendas ao consumidor 
final. A indústria de congelados G Ltda. recolheu o valor devido por suas operações e pelas operações do varejista, sendo o 
tributo correspondente a esta última etapa equivalente a R$ 0,50. Em razão de prolongada falta de luz, o supermercado S Ltda. 
perdeu metade de seu estoque de alimentos congelados, tendo sido, ainda, obrigado a vender o restante do estoque por 
metade do valor arbitrado, como base de cálculo da substituição.  

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da substituição tributária. 

A) Como o fato gerador não ocorreu ou ocorreu com valor menor que o presumido, é permitido ao supermercado S pleitear a 
restituição do valor pago a maior, de modo que tanto as vendas frustradas como as vendas com desconto lhe gerarão crédito, já 
que se trata de substituição tributária subsequente.  

B) Por se tratar de substituição tributária subsequente, a inocorrência do fato gerador ou a sua ocorrência com valor menor que 
o presumido, permite à indústria G pleitear a restituição do valor pago a maior, de modo que tanto as vendas frustradas como as 
em que houve desconto lhe gerarão crédito.  

C) Como em caso de substituição tributária subsequente, apenas a inocorrência do fato gerador permite ao substituto, a 
indústria G, pleitear a restituição do valor pago a maior, não podendo pleitear a restituição para os casos em que houve 
desconto.  

D) Por se tratar de substituição tributária subsequente, apenas a inocorrência absoluta do fato gerador permitiria ao 
supermercado S, o substituído, pleitear a restituição do valor pago a maior, não sendo possível pleitear-se a restituição para os 
casos de desconto. 

 

73 - Por decreto do prefeito, de agosto de 2014, o município de Manaus atualizou a base de cálculo do IPTU e sua planta de 
valores imobiliários, para a cobrança do tributo em 2015. Na atualização, foi usada como referência a taxa SELIC para títulos 
federais, índice oficial para cálculo dos encargos pela mora dos tributos federais. 

Nessa situação hipotética,  

A) o ato é válido, pois, tendo o decreto sido editado no ano de 2014 para surtir efeitos em 2015, foi observado o princípio da 
anterioridade.  

B) o ato é inválido, pois apenas lei municipal poderia indicar a SELIC como índice de correção monetária no município.  

C) o ato é inválido, por implicar acréscimo real, e não mera correção.  

D) o ato é válido, pois sendo o IPTU um tributo extrafiscal, a ele não se aplica o princípio da legalidade.  

 

74 - O fiscal de determinado órgão ambiental constatou que um madeireiro cortava árvores de espécies protegidas. O 
madeireiro apresentou autorização para cortar exemplares que apresentavam risco de queda, mas, dado o excesso de 
espécimes cortados, o fiscal considerou que a situação configurava tanto infração administrativa como crime ambiental. 
Considerou, ainda, após exame da autorização, que o documento estava em desacordo com as normas ambientais aplicáveis, 
inclusive por vício de competência.  

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta acerca de infrações ambientais e poder de polícia.  
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A) É correto afirmar que o órgão de lotação do fiscal é o IBAMA.  

B) Cabem ao fiscal a lavratura do auto de infração ambiental e a instauração tanto do processo administrativo quanto do 
inquérito criminal contra o madeireiro.  

C) Para a lavratura do auto de infração, é desnecessária análise do elemento subjetivo do madeireiro, pois a responsabilidade 
civil por dano ambiental é objetiva.  

D) Se deixar de proceder à apuração mediante processo administrativo próprio, o fiscal poderá ser corresponsabilizado pelo 
corte ilegal das árvores.  

 

75 - O senhor X celebrou, em 14/8/2013, com o senhor Y, contrato de compra e venda de propriedade rural devidamente 
registrado no cartório próprio, tendo sido estabelecida condição suspensiva de que, até 30/1/2014, o pomar em que haviam sido 
recentemente plantadas laranjeiras estivesse em fase inicial de formação de frutos. Em 14/9/2013, foi publicada lei por meio da 
qual a alíquota do ITBI, que era de 2% sobre o valor venal do imóvel, foi majorada para 4%. 

Tomando como base essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A) Por se tratar de imposto, é aplicável ao caso apenas a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF, de modo que a 
majoração em questão já deveria incidir a partir de 1.º/1/2014.  

B) Por ter sido celebrado o negócio jurídico em 14/8/2013, a alíquota aplicável ao caso é a da lei anterior, ou seja, de 2%, visto 
que se trata de ato jurídico perfeito, não importando a lei eficaz no momento de implementação da condição.  

C) Ainda que a condição tivesse sido realizada após 1.º/1/2014, a alíquota incidente seria de 2%, visto que a lei tributária se 
aplica imediatamente apenas aos fatos futuros.  

D) Caso a condição ocorresse somente após 1.º/1/2014, a alíquota incidente seria de 4%, já que a lei tributária se aplica 
imediatamente tanto aos fatos pendentes quanto aos futuros.  

 

76 - O secretário de Fazenda de João Pessoa – PB, em razão de incêndio ocorrido no centro dessa cidade no ano de 2014, 
decidiu, com base em equidade, não realizar lançamento para cobrança do IPTU referente aos anos de 2015 e 2016 para os 
proprietários de imóveis na área atingida pelo desastre.  

Acerca dessa situação hipotética e da legislação a ela correlacionada, assinale a opção correta. 

A) Embora a equidade seja um método de integração da legislação tributária, sua aplicação não pode resultar na dispensa do 
pagamento do tributo devido, ainda que se trate de lançamento de ofício, como ocorre na situação descrita.  

B) A equidade constitui um método de integração da legislação tributária e sua utilização pelo secretário de Fazenda, que exerce 
a administração tributária, para desonerar os contribuintes atingidos pelo incêndio é autorizada por lei.  

C) O lançamento tributário tem conteúdo discricionário, de forma que cabe à autoridade tributária, no caso, o secretário de 
Fazenda, o juízo de conveniência e oportunidade para a realização do ato, por exemplo, de não lançamento para cobrança do 
IPTU.  

D) O IPTU é tributo sujeito a lançamento por homologação, o que torna necessário, na situação descrita, que os contribuintes 
envolvidos peçam dispensa do pagamento do tributo como condição para validar o ato do secretário de Fazenda.  

 

77 - Conforme o CTN, os contribuintes da obrigação tributária relativa ao IPTU são o proprietário do imóvel, o titular do domínio 
útil e o possuidor. Nesse contexto, considerando suposta lei complementar que amplie o rol de contribuintes e inclua também o 
detentor como sujeito passivo, assinale a opção correta. 

A) A tributação fundamentada na detenção do imóvel, como definido na hipotética lei, ofenderia o princípio da capacidade 
contributiva, uma vez que a detenção é exercida em nome de outrem e não configura situação abarcável pelo direito de 
propriedade.  

B) Não seria necessária lei complementar para incluir a detenção como hipótese de incidência do IPTU, já que, por força do 
princípio da legalidade, cabe à lei ordinária estabelecer o fato gerador e o contribuinte do tributo.  

C) Embora não seja contribuinte, o detentor tem interesse comum na situação que constitui a hipótese de incidência da 
obrigação principal, de maneira que ele pode ser considerado responsável tributário, por força de dispositivo legal.  

D) O detentor é titular de direito real e pode ser incluído como contribuinte na hipótese de incidência do IPTU, assim como o 
possuidor e o titular do domínio útil.  
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Direito Ambiental 
78 - No que se refere à proteção conferida pela CF ao meio ambiente, assinale a opção correta.  

A) Sob o monopólio da União são permitidas atividades nucleares de qualquer natureza, mediante a aprovação do Congresso 
Nacional, o que gera a responsabilização objetiva por eventuais danos. 

B) É da competência concorrente da União, dos estados e do DF proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer 
de suas formas.  

C) Compete aos municípios a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano.  

D) Com o objetivo de defender o meio ambiente, o poder público pode impor várias restrições e penas aos particulares, salvo a 
desapropriação de imóveis, pois o direito de propriedade é direito fundamental.  

 

79 - Acerca de biodiversidade, patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, assinale a opção correta. 

A) A gestão do patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado competem aos municípios, por se tratar 
de assunto de interesse local.  

B) As ações que visem ao acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade podem transcorrer mesmo sem o 
consentimento prévio dos povos indígenas e de outras comunidades locais.  

C) O conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético decorrente de práticas das comunidades indígenas nacionais 
integra o patrimônio cultural brasileiro.  

D) A divisão dos benefícios decorrentes de exploração econômica de produto desenvolvido a partir de conhecimento tradicional 
associado ocorrerá sob formas que permitam quantificação de valores, vedadas as contribuições na forma de capacitação de 
recursos humanos.  

 

80 - Com relação aos recursos hídricos, assinale a opção correta. 

A) Compete ao Comitê Nacional de Recursos Hídricos organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre 
Segurança de Barragens.  

B) Além do representante da FUNAI, os comitês de bacias hidrográficas de rios que abranjam terras indígenas incluirão 
representante das comunidades indígenas.  

C) Conforme a localização dos corpos d’água, seu domínio divide-se entre a União, os estados (e por analogia o DF) e os 
municípios.  

D) As competências dos comitês de bacias hidrográficas incluem o exercício do poder de polícia.  

 

81 - Considerando que se confere especial proteção ambiental a áreas com características ambientais relevantes, assinale a 
opção correta. 

A) Pode haver, indistintamente, APPs e áreas de reserva legal em propriedades urbanas e rurais.  

B) A identificação física de determinadas APPs depende da edição de ato normativo, sendo outras APPs identificáveis por sua 
localização, a partir de mera aplicação do Código Florestal.  

C) Nas unidades de conservação situadas em áreas particulares, é de direito privado o regime jurídico especial de proteção que 
impõe restrições ao uso do solo.  

D) A criação de espaços territoriais especialmente protegidos constitui uma das metas da Política Nacional do Meio Ambiente.  

 

82 - Acerca de biossegurança, OGMs e responsabilidade ambiental no âmbito do direito ambiental e dos principais instrumentos 
de proteção internacional, assinale a opção correta. 

A) O princípio da prevenção é aplicado em julgamentos relacionados à incerteza científica dos possíveis danos causados ao meio 
ambiente pelos OGMs.  

B) A legislação que regulamenta as atividades que envolvam OGM prevê hipóteses em que será permitida a comercialização de 
material biológico.  

C) A responsabilidade por danos ambientais causados pela exploração de OGMs possui natureza de responsabilidade 
compartilhada, que difere da responsabilidade solidária.  

D) O Protocolo de Cartagena foi negociado no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica como um instrumento mais 
preciso e específico que essa convenção.  

 

 

 

 

 



 

Rua Voluntários da Pátria, N.º 103, 1º andar – Curitiba – Paraná. Fone: 3232-3756       
WWW.LUIZCARLOS.COM.BR 

83 - Com relação ao direito ambiental em uma perspectiva econômica, à PNMA e à PNRH, assinale a opção correta. 

A) Apesar de a PNRH estabelecer que a água é um recurso dotado de valor econômico, os institutos previstos na lei não são 
suficientes para se efetivar o uso econômico desse recurso.  

B) A lei que instituiu a PNMA é silente em estabelecer instrumentos que regulem a atividade econômica de iniciativa privada que 
causar dano ao meio ambiente.  

C) O princípio do protetor-recebedor, que se refere ao pagamento por serviços ambientais, não é previsto expressamente na lei 
que instituiu a PNMA.  

D) A CF regulamenta a fruição do meio ambiente como bem apropriável e valorável.  

 

84 - Com base nas normas jurídicas que definem o meio ambiente e que versam sobre licenciamento ambiental e proteção ao 
patrimônio histórico e artístico nacional, assinale a opção correta. 

A) De acordo com a CF, o meio ambiente é definido com base em seus componentes bióticos e abióticos, sem conexão específica 
com a qualidade de vida.  

B) No licenciamento ambiental de determinada atividade, analisa-se de modo fragmentado o possível impacto ambiental dessa 
atividade sobre as águas, o ar, o som ambiente e o solo.  

C) O patrimônio histórico e artístico nacional, conceito jurídico conexo com o de meio ambiente cultural, é definido como o 
conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, sendo de interesse público a sua conservação.  

D) A legislação ambiental que estabelece os requisitos do estudo de impacto ambiental é silente em relação à necessidade de se 
demonstrar, no diagnóstico ambiental, a inexistência de impacto aos aspectos históricos e culturais da sociedade.  

 

Direito Administrativo 
85 - Os poderes administrativos são prerrogativas outorgadas aos agentes públicos para a consecução dos interesses da 
coletividade. A respeito desses poderes, assinale a opção correta. 

A) O pagamento de multa aplicada em decorrência do poder de polícia não pode configurar condição para que a administração 
pratique outro ato em favor do interessado.  

B) O poder restritivo da administração, consubstanciado no poder de polícia, não se limita pelos direitos individuais.  

C) O poder vinculado refere-se à faculdade de agir atribuída ao administrador.  

D) Poder regulamentar é a prerrogativa concedida à administração pública de editar atos gerais para complementar as leis e 
permitir a sua efetiva aplicação. 

 

86 - Assinale a opção correta com referência aos atos administrativos. 

A) A finalidade reflete o fim mediato dos atos administrativos, enquanto o objeto, o fim imediato, ou seja, o resultado prático 
que deve ser alcançado.  

B) O silêncio administrativo consubstancia ato administrativo, ainda que não expresse uma manifestação formal de vontade.  

C) Autorização é o ato pelo qual a administração concorda com um ato jurídico já praticado por particular em interesse próprio.  

D) O objeto dos atos administrativos normativos é equivalente ao dos atos administrativos enunciativos.  

 

87 - No que se refere às sociedades de economia mista e às empresas públicas, assinale a opção correta. 

A) A pessoa federativa a que estejam vinculadas as sociedades de economia mista possui responsabilidade solidária quanto aos 
atos ilícitos praticados por agentes dessas sociedades.  

B) A composição do capital das sociedades de economia mista é o resultado da conjugação de recursos públicos e privados, 
sendo os recursos privados inadmitidos na composição do capital das empresas públicas.  

C) As empresas públicas assumem obrigatoriamente a forma de sociedades anônimas, enquanto as sociedades de economia 
mista podem-se revestir de qualquer das formas admitidas em direito.  

D) O protesto apresentado por empresa pública federal em execução que tramite na justiça estadual desloca a competência para 
a justiça federal.  

 

88 - Conforme a Lei n.º 9.784 /1999, que trata dos atos administrativos, são indelegáveis  

A) a edição de atos normativos e as matérias de competência exclusiva do órgão.  

B) a elaboração de ofícios e a avaliação de recursos administrativos.  

C) a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência privativa de autoridade.  

D) a revisão de atos administrativos e a edição de atos normativos.  
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89 - Assinale a opção correta acerca do recurso administrativo e da sindicância. 

A) O recurso terá de ser dirigido à autoridade imediatamente superior à que proferiu a decisão, a qual deverá se pronunciar no 
prazo de dez dias.  

B) Contra omissão ou ato da administração pública admite-se a reclamação, ainda que não se tenham esgotado as vias 
administrativas.  

C) Pode o órgão administrativo instaurar diretamente o processo administrativo disciplinar, sem que se tenha instaurado 
previamente a sindicância.  

D) O instituto da verdade sabida é vedado, salvo se se tratar de sindicância acusatória.  

 

90 - No que se refere a licitação e contratos, assinale a opção correta. 

A) A apresentação de documentos relativos à qualificação econômico-financeira pode ser dispensada, desde que seja notória a 
solidez do patrimônio líquido da empresa.  

B) Os registros cadastrais deverão ser revisados pela administração pública a cada cinco anos, ocasião em que se dará 
publicidade aos registros para atualização.  

C) O direito à revisão do contrato depende de previsão expressa no instrumento contratual.  

D) Quando do pagamento de fatura, a administração pública não pode preterir a ordem cronológica de sua exigibilidade.  

 

BLOCO IV 
Juizados Especiais 

91. Com relação aos Juizados Especiais, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa CORRETA:  

 I. Diante dos Princípios norteadores dos Juizados Especiais, desnecessária se faz a presença das condições da ação em processo 
que tramita neste sistema, não acarretando a extinção sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, VI do CPC.  

II. Nos casos em que o valor do suposto crédito perseguido supera o teto do Juizado Especial, mas não tenha qualquer outra 
causa que o exclua pela Lei nº 9099/95, nem haja necessidade de produção de prova complexa pode o autor optar pelo Juizado 
Especial, caso renuncie o valor excedente aos 40 Salários Mínimos.  

III. Em caso de ser reconhecida a incompetência territorial em processo que tramita frente aos Juizados Especiais, extingue-se o 
feito sem julgamento do mérito.  

IV. A interposição dos Embargos de Declaração interrompem o prazo para recurso, desconsiderando o tempo já decorrido entre 
a publicação da sentença embargada e a intimação da decisão dos embargos de declaratórios.  

A) Somente as proposições I e II estão corretas.  

B) Somente a proposição I está correta.  

C) Somente as proposições II e III estão corretas.  

D) Somente as proposições III e IV estão corretas.  

  

92. Em observância ao contido na Lei nº 9099/95 e nos Princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais assinale a 
alternativa CORRETA acerca das proposições:  

 I. A denunciação à lide é possível frente aos Juizados Especiais, nos casos de acidente de trânsito, em que a seguradora é a 
litisdenunciada.  

II. O pedido contraposto equivale a reconvenção prevista no CPC, processando-se da mesma forma e com os mesmos requisitos  

III. a citação do reclamado, pessoa física, pode ocorrer via postal e é válida, ainda que o aviso de recebimento não seja assinado 
pelo próprio demandado, desde que entregue em seu endereço.  

IV. O Mandado de Segurança é cabível nos Juizados Especiais de decisões interlocutórias, em caráter excepcional, nos casos de 
decisão teratológica ou manifestamente ilegal quanda não existir outro recurso ou remédio processual aceito no sistema.  

 A) Somente as alternativas II e III e IV estão corretas.  

B) Somente a alternativas I e IV estão corretas.  

C) Somente as alternativas II e IV estão corretas.  

D) Somente as alternativas III e IV estão corretas.  

  

93. Assinale a alternativa CORRETA.  

 I. Com relação aos Juizados Especiais Criminais, quando o autor do fato não é encontrado para a citação, a autuação sumária 
deve ser encaminhada ao Juízo Comum, desde que esgotadas todas as diligências para a tentativa de citação pessoal do 
acusado. 

II. Nos casos em que ocorrer a composição dos danos civis (artigo 74 do Código Penal), tratando-se de crime de ação penal 
pública incondicionada, a homologação do acordo civil não impede o processo que deverá seguir seus trâmites, e, tratando de 
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crime de ação privada do ofendido ou ação penal pública condicionada à representação, a homologação do acordo extingue a 
punibilidade.  

III. Compete ao Juizado Especial Criminal apreciar a causa no caso em que o acusado foi denunciado pelo delito tipificado no 
artigo 38 da Lei nº 9.605/98 (crime ambiental) cuja pena prevista é a de: detenção, e um a três anos, ou multa, ou ambas as 
penas cumulativamente.  

IV. É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por Turma Recursal de Juizado Especial Cível e Criminal em casos de 
ofensa direta à Constituição, sendo necessário a demonstração do prequestionamento, bem como a demonstração da 
repercussão geral, devendo o recurso ser interposto perante o Presidente da Turma Recursal, que fará o juízo de admissibilidade 
do recurso extraordinário.  

 A) Somente a alternativa I está correta.  

B) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas.  

C) Somente as alternativas III e IV estão corretas.  

D) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.   

 

CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO PARANÁ  
 94. Em relação à função correicional, está CORRETO afirmar:  

 A) As inspeções correicionais dependem de prévio aviso e o Corregedor-Geral da Justiça as fará nos serviços forenses de 
qualquer comarca, juízo, juizado ou serventia da justiça, podendo delega-las a juiz auxiliar.  

B) A inspeção permanente dos serviços notoriais e de registro, inclusive os distritais do Foro Central da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba será exercida pelo Corregedor-Geral da Justiça, mediante designação de juízes auxiliares.   

C) Sempre que houver indícios veementes de ocultação, remoção ilegal ou dificultação do cumprimento de ordem judicial de 
soltura ou de apresentação de preso, especialmente em ação de habeas corpus, poderá ser feita correição extraordinária ou 
inspeção em presídio ou cadeia pública.  

D) O resultado da correição ou inspeção constará de ata, com instruções, se for o caso, as quais serão encaminhadas ao 
magistrado, para ciência.  

  

95. Em relação à seção que fala da proteção de vítimas e testemunhas em processo criminal, considere as afirmativas abaixo:  

 I. Na hipótese de a vítima ou testemunha coagida ou submetida a grave ameaça solicitar as medidas de proteção previstas em 
lei, seus dados constarão apenas do termo de depoimento e não ficarão anotados em impressos distintos e arquivados em pasta 
própria, sob responsabilidade do escrivão.  

II. O acesso à pasta destinada ao arquivo dos dados de vítimas ou testemunhas fica garantido ao Ministério Público e ao 
Defensor constituído nos autos, com controle de vistas pelo Escrivão. 

III. O mandado de intimação de vítimas ou testemunhas, nas condições previstas nesta seção (Proteção de Vítimas e 
Testemunhas em Processo Criminal), deverá ser individualizado, de modo que não se possa ter acesso aos seus dados pessoais.  

IV. Após o cumprimento do mandado, será juntado aos autos a Certidão do Oficial de Justiça, sem identificação dos dados 
pessoais de vítimas ou testemunhas e o original deverá ser destruído pelo Escrivão.    

A) Somente a afirmativa I é verdadeira.  

B) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.  

C) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  

D) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.  

  

96. Dentre as atribuições do Juiz Diretor do Fórum, assinale a alternativa INCORRETA.  

A) Exercer inspeção correicional periódica nos ofícios do distribuidor, contador, partidor, depositário público e avaliador judicial, 
encaminhando cópia do relatório ao Corregedor-Geral da Justiça.  

B) Conceder licença até trinta (30) dias aos serventuários do foro judicial e funcionários da justiça e homologar os afastamentos 
dos agentes delegados.  

C) Em caso de vacância do ofício, solicitar o provimento da vaga ao Corregedor-Geral da Justiça.  

D) Comunicar a Corregedoria-Geral da Justiça a concessão de férias e licenças aos servidores da justiça não remunerados pelos 
cofres públicos, encaminhando cópia das portarias de concessão, bem como de designação de substituto, para efeito de 
assentamento funcional.  

  

 

 

 

 



 

Rua Voluntários da Pátria, N.º 103, 1º andar – Curitiba – Paraná. Fone: 3232-3756       
WWW.LUIZCARLOS.COM.BR 

CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ  
 97. Configura-se penalidade administrativa aplicável aos auxiliares da Justiça do foro judicial:  

A) Repreensão, aplicada no caso de falta leve.  

B) Devolução de custas em dobro, aplicada em caso de custas que excedam os valores fixados na respectiva tabela, a qual ainda 
poderá ser cumulada com outra pena disciplinar.  

C) Multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave.  

D) Censura, aplicada por escrito, em caso de mera negligência.  

  

98. Em relação ao Tribunal de Justiça, é CORRETO afirmar:  

A) O Tribunal de Justiça, órgão máximo do Poder Judiciário estadual, composto por cento e vinte Desembargadores, tem sede e 
jurisdição na capital.  

B) Um quinto (1/5) dos lugares do tribunal de Justiça será composto de membros do Ministério público, com mais de dez (10) 
anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de quinze  (15) anos de efetiva 
atividade profissional, indicados em lista tríplice pelos órgãos de representação das respectivas classes.  

C) Verificada vaga de Desembargador a ser preenchida por magistrado de carreira, o Presidente do Tribunal de Justiça convocará 
o Órgão Especial para o preenchimento do respectivo cargo.  

D) No caso de promoção ao cargo de Desembargador, pelo critério de antiguidade, o Tribunal de Justiça somente poderá recusar 
o Juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços (2/3) de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada 
ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.  

  

99. É CORRETO afirmar que compete ao Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais:  

A) Referendar ou alterar, por proposta da Supervisão-Geral, a designação de substituto aos servidores da Justiça no âmbito dos 
Juizados Especiais, no caso de vacância, licença ou férias.   

B) Propor ao Corregedor-Geral da Justiça a designação de juízes leigos e de conciliadores.  

C) Referendar portarias de designação de juízes leigos para compor as Turmas Recursais.  

D) Aprovar, semestralmente, o relatório de atividades elaborado pela Supervisão-Geral dos Juizados Especiais no âmbito do 
Estado.  

  

100. Assinale a alternativa INCORRETA.  

A) São auxiliares da Justiça, entre outros, os Senhores Oficiais de Justiça, Porteiros de Auditório e Comissários de Vigilância.  

B) Aos Oficiais de Justiça incumbe convocar pessoas idôneas para que testemunhem atos de sua função, quando a lei assim o 
exigir.   

C) Aos Comissários de Vigilância incumbe exercer, cumulativamente, as funções de porteiro de auditório, mediante designação 
do Juiz.  

D) Aos Oficiais de Justiça incumbe exercer cumulativamente quaisquer outras funções previstas neste Código e dar cumprimento 
às ordens emanadas da Corregedoria-Geral da Justiça e do Juízo pertinente aos serviços judiciários.  

 


