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CARGO: DIREITO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Um arriscado esporte nacional 
 

Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que de médico e louco todos temos um pouco, mas esse 
problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com um 
arsenal de armas de guerra para combater doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. Cerca 
de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se automedicam. A 
indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda “livre” de seus produtos – 
isto é, das vendas realizadas sem receita médica. 

Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio, sem 
que, necessariamente, faça junto com essas advertências uma sugestão para que os entusiastas da automedicação 
passem a gastar mais em consultas médicas. Acredito que a maioria das pessoas se automedica por sugestão de amigos, 
leitura, fascinação pelo mundo maravilhoso das drogas “novas” ou simplesmente para tentar manter a juventude. 
Qualquer que seja a causa, os resultados podem ser danosos. 

É comum, por exemplo, que um simples resfriado ou uma gripe banal leve um brasileiro a ingerir doses insuficientes 
ou inadequadas de antibióticos fortíssimos, reservados para infecções graves e com indicação precisa. Quem age assim 
está ensinando bactérias a se tornarem resistentes a antibióticos. Um dia, quando realmente precisar do remédio, este 
não funcionará. E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que 
lhe aplique uma “bomba” na veia, para cortar a gripe pela raiz? Com isso poderá receber na corrente sanguínea soluções 
de glicose, cálcio, vitamina C, produtos aromáticos – tudo isso sem saber dos riscos que corre pela entrada súbita destes 
produtos na sua circulação. 

(MEDEIROS, Geraldo – Veja, 18 dez. 1985.) 

 

01 
“Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se 
automedicam. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda ‘livre’ 
de seus produtos – isto é, da vendas realizadas sem receita médica.” (1º§) O excerto anterior serve como 
A) comprovação de dados concretos sobre a automedicação. 
B) exemplificação das vendas ilegais de remédios controlados. 
C) prova argumentativa do lucro das farmácias não legalizadas. 
D) alerta a respeito da indústria farmacêutica e seus lucros escusos. 
E) citação do arsenal de armas de guerra de produtos farmacêuticos. 
 

02 
Sobre o título do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Chama a atenção, através da palavra “arriscado”, para o tema central do assunto a ser desenvolvido. 
(     ) Possui um tom pejorativo por chamar de esporte o hábito peculiar do brasileiro de se automedicar. 
(     ) Enfatiza que o tema a ser discutido é um esporte que pode ser praticado, mas que contém riscos em sua prática. 
(     ) Tem como estratégia de argumentação comparar com o esporte nacional o hábito perigoso da automedicação. 
(     ) Serve como introdução do tema a ser discutido, porém sem ter uma ligação direta com o tema central do texto. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V, V.  B) F, F, V, V, V.  C) V, V, F, V, F.  D) V, F, F, F, F.  E) F, V, F, V, F. 
 

03 
“E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que lhe aplique uma 
‘bomba’ na veia, para cortar a gripe pela raiz?” (3º§) O excerto anterior contém um exemplo de linguagem 
A) padrão.  B) regional.  C) coloquial.  D) pejorativa.  E) denotativa. 
 

04 
“... reservados para infecções graves e com indicação precisa.” (3º§) A palavra que possui o sentido oposto de “precisa” 
é: 
A) Vaga.  B) Clara.  C) Exata.  D) Resumida.  E) Desnecessária. 
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05 

Analise as frases a seguir. 

I. “... tentar manter a juventude.” 

II. “... passem a gastar mais em consultas médicas.” 

III. – Eles a aplicaram em sua veia. 

Os termos grifados são, respectivamente: 

A) Preposição, pronome e artigo. 

B) Pronome, artigo e preposição. 

C) Preposição, artigo e pronome. 

D) Artigo, preposição e pronome. 

E) Artigo, pronome e preposição. 

 

06 

Em “... mas esse problema jamais adquiriu contornos...” (1º§), a palavra sublinhada tem valor semântico de 

A) modo.   B) oposição.  C) conclusão.  D) concessão.  E) intensidade. 

 

07 

“... doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional.” (1º§) Assinale a alternativa em que o acento 

da crase foi utilizado pela mesma razão da frase anterior. 

A) Ela se automedica às escondidas. 

B) Ele saiu à procura de um médico. 

C) Ninguém se dirigiu àquela farmácia. 

D) O médico se referiu à doença causada pelo mosquito. 

E) Ela sempre tomava seu remédio às oito horas da noite. 

 

08 
Analise os trechos a seguir. 

I. “... destinam-se a pessoas que se automedicam.” (1º§) 

II. “Acredito que a maioria das pessoas...” (2º§) 

III. “É comum, por exemplo, que um simples resfriado...” (3º§) 

IV. “... aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia...” (3º§) 

V. “... sem saber dos riscos que corre...” (3º§) 

Nas frases anteriores o “que” aparece cinco vezes; em três delas é pronome relativo. Assinale-as. 

A) I, IV e V.  B) I, II e IV.  C) II, III e IV.  D) III, IV e V.  E) I, III e IV. 

 

09 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a sua classe gramatical INCORRETAMENTE indicada. 

A) “… e com indicação precisa.” (3º§) – adjetivo 

B) “Quem age assim está ensinando...” (3º§) – conjunção 

C) “Os leigos sempre se medicaram por conta própria, ...” (1º§) – advérbio 

D) “... faça junto com essas advertências...” (2º§) – pronome demonstrativo 

E) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” (1º§) – pronome indefinido 

 

10 
Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, EXCETO: 

A) “Quem age assim...” 

B) “… todos temos um pouco…”  

C) “... precisar do remédio, este não funcionará...” 

D) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” 

E) “... o médico tem o dever de alertar a população...” 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11 
“MacGyver, após longo dia de serviço, é ‘fechado’ no trânsito por Airton, gerando intensa discussão entre eles. 
MacGyver reconheceu Airton, pois são vizinhos no mesmo condomínio. A fim de se vingar do fato, MacGyver, que é 
exímio conhecedor de explosivos, se desloca até a garagem do prédio durante a noite e instala material explosivo no 
carro de Airton suficiente para matá-lo. Durante a madrugada MacGyver, arrependido do ato, se dirige novamente à 
garagem, mas, ao chegar, não encontra o carro de Airton. Verificando o que ocorreu certificou-se que as cápsulas de 
explosivos instaladas estavam vazias, assim não produziram nenhum efeito.” Considerando essa situação hipotética, 
assinale a afirmativa correta. 
A) MacGyver deve responder pelo crime de tentativa de homicídio. 
B) A conduta de MacGyver se trata de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio. 
C) A atitude de MacGyver caracteriza arrependimento eficaz, respondendo pelos atos já praticados. 
D) A atitude de MacGyver caracteriza arrependimento posterior, sendo a pena reduzida de um a dois terços. 
E) MacGyver responderá pela tentativa dos atos planejados, pois será beneficiado pela desistência voluntária.  

 
12 
“Matusalém, homem centenário, com doença mental degenerativa avançada, inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, desfere violento chute nas costas da 
enfermeira que lhe acompanhava no banho de sol em sua cobertura no 20º andar do prédio. Em razão do golpe a 
cuidadora é defenestrada, vindo a óbito.” À luz da imputabilidade penal, Matusalém é: 
A) Inimputável por ter mais de 80 anos.  

B) Inimputável em função de sua demência neurodegenerativa. 
C) Por se tratar de violência doméstica contra mulher, será imputável nos termos da Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da 

Penha. 
D) Imputável, mas responderá o crime em sua forma culposa, pois era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito 

do fato. 

E) Será imputável, mas será beneficiado com a redução de um a dois terços da pena por sofrer de doença mental que 
limita seu discernimento. 

 
13 
“João, com 17 anos é emancipado, se torna próspero empresário e se casa com Maria. Em sua lua de mel João descobre 
que Maria está tendo um caso com o recepcionista do hotel em Natal/RN. Movido pela paixão e emoção da descoberta 
desfere diversas facadas contra o recepcionista, ocasionando o óbito do mesmo.” Diante do caso hipotético e com base 
nos seus conhecimentos sobre a imputabilidade, João será: 
A) Inimputável, por ser menor de 18 anos. 

B) Imputável; a emoção e paixão não excluem a inimputabilidade penal.  
C) Inimputável, por estar inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. 
D) Imputável; por ser emancipado e possuir negócio próprio passou a gozar de efeitos da maior idade. 
E) Imputável; apesar de ser menor de 18 anos João tem desenvolvimento mental completo fato que gerou sua 

emancipação, podendo discernir sobre o que é ilícito ou não.  

 
14 
“_____________________________________________________ é circunstância que sempre agrava a pena, quando 
não constituem ou qualificam o crime. Já ___________________________________________________ é circunstância 
que sempre atenua a pena.” Assinale a alternativa que NÃO preenche correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) A reincidência / ser o agente menor de 21 
B) Ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade / confissão espontânea 
C) Ter o agente cometido o crime em estado de embriaguez patológica / o desconhecimento da lei 
D) Ter o agente cometido o crime contra enfermo / o ato realizado em cumprimento de ordem de autoridade superior 
E) Ter o agente cometido o crime com emprego de fogo / ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor 

social 
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15 
Sobre a Teoria do Crime assinale a única alternativa a seguir que NÃO apresenta causas excludentes de ilicitude. 
A) Legítima defesa.       D) Reprovabilidade da conduta típica. 
B) Estado de necessidade.      E) Estrito cumprimento de dever legal. 
C) Exercício regular de direito. 

 
16 
Sobre o tema de reincidência, analise as afirmativas a seguir. 
I. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que no país 

estrangeiro tenha condenado por crime. 
II. Ainda persiste a reincidência da condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração 

posterior tiver decorrido período de tempo superior a cinco anos. 
III. O julgamento em segunda instância por Órgão Colegiado gera os efeitos da reincidência. 
IV. Para efeito de reincidência não se consideram os políticos. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.        D) II e IV, apenas. 
B) I e IV, apenas.       E) I, II e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 

 
17 
Sobre o tema extinção da punibilidade, mais especificamente sobre a prescrição, analise as afirmativas a seguir. 
I. A prescrição da pena de multa ocorrerá em dois anos, quando a multa for a única cominada ou alternativamente 

aplicada. 
II. A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, 

quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. 
III. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de vinte e um 

anos. 
IV. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. 
Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) III.   C) IV.   D) I e II.   E) II e III. 

 
18 
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: 
A) Do dia em que o crime se consumou. 
B) Nos crimes permanentes, do dia em que iniciou a permanência. 
C) No caso de tentativa, do dia em que iniciou a atividade criminosa. 
D) Nos crimes de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato foi 

praticado. 
E) Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos da data em que a vítima completar vinte e 

um anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. 

 
19 
O Código de Processo Civil traz um rol de hipóteses em que o processo será suspenso. Dentre as alternativas, assinale 
a correta. 
A) Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal 

Aeroespacial. 
B)  Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, inclusive determinar a realização de atos urgentes a 

fim de evitar dano irreparável. 
C) As partes não podem convencionar sobre a suspensão do processo, pois somente se admite a paralização do trâmite 

processual nas hipóteses previstas em lei.  
D) Em caso do representante legal das partes vier a contrair doença mental que lhe torne totalmente incapaz para os atos 

da vida civil o processo será suspenso. 
E) As ações cíveis e criminais são independentes, portanto, se o conhecimento do mérito depender de verificação da 

existência de fato delituoso, o juiz não determinará a suspensão do processo até o pronunciamento da justiça criminal. 
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20 
“Inácio é proprietário da XPTO Logística de Transporte Ltda., empresa próspera e possuidora de diversos bens, sendo 
que toda a sua frota de caminhão está segurada contra eventuais danos causados, sejam eles de ordem material e/ou 
moral, conforme contrato firmado com Seguro Forte. Em maio de 2017, após perder o freio, o caminhão da empresa 
XPTO, que estava sendo dirigido pelo funcionário João, se envolve em um acidente, destruindo a faixada da luxuosa 
joalheria Brilho Eterno, causando suntuoso prejuízo de ordem material, além de prejudicar o seu comércio por duas 
semanas até que as obras de reparação fossem concluídas. As partes não conseguiram chegar a uma composição. 
Assim, a joalheria ajuizou ação de reparação por danos materiais cumulados com lucros cessantes contra a empresa 
XPTO.” Na qualidade de advogado da empresa XPTO aponte qual modalidade de intervenção de terceiros deve ser 
apresentada em sede de defesa para garantir o ressarcimento de seus prejuízos. 
A) Deve fazer o chamamento ao processo de Inácio, já que é sócio e responde como devedor solidário na causa. 
B) Solicitar a intervenção de amicus curiae, pois este poderá trazer elementos necessários para demonstrar ausência de 

culpa e dever de indenizar. 
C) Deve arguir a inépcia da inicial pela ausência dos litisconsórcios João e Inácio, já que existe afinidade de questões por 

ponto comum de fato ou de direito. 
D) Deve ser feita a denunciação à lide da seguradora, pois está obrigada por contrato a indenizar, em ação regressiva, o 

prejuízo de quem for vencido no processo. 
E) Deve requerer a assistência de João, pois ele detém conhecimento sobre os fatos, podendo atuar como auxiliar da 

parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. 
 

21 
“Atos processuais são os atos do processo, que têm por efeito a constituição, conservação, desenvolvimento, modificação 
ou cessação da relação processual. Diferenciam-se dos demais atos jurídicos pelo fato de pertencerem ao processo e 
produzirem efeito jurídico direto e imediato sobre a relação processual, seja na sua constituição, desenvolvimento ou 
extinção.”  

(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. 41ª edição. Vol. I. p. 199.) 
 

Nos termos do Código de Processo Civil, assinale a alternativa INCORRETA sobre os atos processuais. 
A) Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 
B) Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos 

previstos na Lei Processual Civil. 
C) Os processos são atos públicos, ou seja, todos podem ter livre acesso, todavia tramitam em segredo de justiça os 

processos em que o exija o interesse público.  
D) Quando a tutela requerida nos autos se ferir a direito indisponível, é lícito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, 
faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 

E) O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Instrumentalidade das Formas, tanto é que os atos e os termos 
processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos 
os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. 

 

22 
Com o advento do Novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/15, a tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre 
o tema, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A reparação pelos prejuízos gerados será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que 

possível. 
B) A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. 
C) Nos casos onde o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor o mesmo responderá 

apenas pela reparação por dano processual. 
D) Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de 

urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. 
E) Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 
hipossuficiente não puder oferecê-la. 
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23 
Sobre a Função Jurisdicional no Processo Civil, assinale e a alternativa INCORRETA. 
A) Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. 
B) Para postular em juízo é necessário ter interesse e capacidade civil. 
C) É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. 
D) Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. 
E) O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação 

jurídica. 
 

24 
A Lei nº 9.099/1995 dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Acerca das partes e 
atos processuais no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Os atos processuais serão públicos, sendo defeso sua realização em horário noturno. 
B) O advogado poderá ser constituído de forma verbal, salvo quando concedidos poderes especiais. 
C) À luz do Princípio da Instrumentalidade das Formas os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as 

finalidades para as quais forem realizados. 
D) Nos processos em trâmite perante o Juizado não se admitirá qualquer forma de intervenção de terceiro nem de 

assistência, com exceção do litisconsórcio. 
E) Nas causas de valor até R$ 18.740,00, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; 

nas de valor superior, a assistência é obrigatória.  
 

25 
Ainda sobre a Lei nº 9.099/1995, assinale a alternativa correta sobre o Juizado Especial Criminal. 
A) Os embargos de declaração serão opostos pela via exclusivamente por escrito, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. 
B) Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz determinará que a citação se faça por edital, devendo a secretaria 

adotar o procedimento previsto em lei. 
C) Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o 

compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, devendo pagar a fiança.  
D) O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual 

e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não 
privativa de liberdade. 

E) Na ação penal pública incondicionada, formulada pelo Ministério Público, proposta de acordo e aceita pelo autor da 
infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que importará em fator de reincidência, sendo registrada 
para impedir a prática do crime no prazo de cinco anos. 

 

26 
Sobre a decisão com resolução do mérito, analise as afirmativas a seguir. 
I. Existe resolução do mérito quando o juiz julga improcedentes os pedidos autorais e os pedidos formulados pelo réu 

em sede de reconvenção. 
II. No caso de homologar a desistência da ação. 
III. Ao analisar a inicial o juiz verifica sua inépcia. 
IV. Quando as partes convencionam optar pela arbitragem e o magistrado acolhe a manifestação. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) IV.   C) I e IV.  D) II e IV.  E) III e IV. 
 

27 
Sujeitos processuais são todas as pessoas que intervêm na relação jurídico-processual, ou seja, aquelas que atuam no 
processo. São considerados apenas os sujeitos que integram relação processual: 
A) Perito, Acusado e Advogado. 
B) Juiz Natural, Testemunha e Perito. 
C) Estado-Juiz, Ministério Público e Acusado. 
D) Acusado, Testemunha e Ministério Público. 
E) Juiz Natural, Promotor de Justiça e Advogado.  
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28 
Sobre a Ação Penal, analise as afirmativas a seguir.  
I. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a 

ação penal será pública. 
II. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, 

fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de 
convicção. 

III. O direito de representação será reservado ao procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, 
feita ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial. 

IV. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, não será estendida a todos. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) III e IV.  C) I, II e III.  D) I, III e IV.  E) II, III e IV. 
 

29 
Os princípios são as bases que sustentam a jurisdição e seus desdobramentos. Desta forma, a inobservância fere o 
devido processo legal e pode gerar a ineficácia dos atos. Diante do exposto, é correto afirmar que: 
A) Salvo exceções, a jurisdição de primeiro grau abrange toda a extensão territorial do país. 
B) O Princípio do Juiz Natural determina que as partes não podem recusar o juiz, sendo defeso a este arguir a suspeição 

ou impedimento. 
C) A Constituição da República assegura o devido processo legal; portanto, sempre haverá processo independente de 

confessar o delito. 

D) Segundo o Princípio da Investidura, a Jurisdição só pode ser exercida por qualquer cidadão que se veja diante da 
situação de flagrante delito. 

E) Princípio da Titularidade ou da Inércia se traduz no fato do Órgão Jurisdicional nunca dar início a ação, ficando 
subordinada, portanto, a iniciativa das partes.  

 

30 
As matérias de naturezas processuais exigem especial atenção dos servidores, advogado e dos demais operadores do 
direito com relação aos procedimentos aplicáveis, à forma adequada de elaborá-los e os prazos que devem ser 
observados. A inobservância de tais atos gera transtorno ao desenvolvimento do processo, podendo, inclusive, 
culminar na anulação dos atos. Sobre os procedimentos criminais, analise as afirmativas a seguir.  
I. Ordinário: aplicável para os crimes com pena máxima igual ou superior a quatro anos. 
II. Sumário: aplicável para os crimes com pena máxima inferior a quatro anos. 
III. Sumaríssimo: aplicável para os crimes de menor potencial ofensivo da Lei nº 9.099/95 (pena máxima não superior a 

dois anos) ou contravenções penais. 
IV. Extraordinário/Especial: aplicável para os crimes que versem sobre crime previsto na Constituição. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, apenas.  B) I, II, III e IV.  C) II e III, apenas. D) I, II e III, apenas. E) II, III e IV, apenas. 
 

31 
A prisão preventiva é um instrumento processual do qual pode o Juiz se valer na fase de inquérito e/ou já na ação. 
Assim, assinale a alternativa correta. 
A) É admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos e culposos punidos com pena privativa de liberdade 

máxima superior a quatro anos. 
B) A revogar da prisão preventiva se dará apenas por meio de decisão proferida pelo Pleno do Tribunal, desde que 

sobrevierem razões que a justifiquem. 
C) A prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, 

do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. 

D) A decisão que decretar, substituir a prisão preventiva, será sempre motivada, porém é dispensada a fundamentação 
na decisão que denegar a prisão preventiva diante do princípio da presunção de inocência. 

E) A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da 
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, mesmo sem a prova da existência do crime e indício 
suficiente de autoria. 
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32 
A citação do acusado é ato indispensável para regular o processamento do feito. A citação é o chamamento do réu a 
juízo, dando-lhe conhecimento da ação que lhe imputa a prática de fato delituoso. Desta forma, assegura a 
oportunidade de se defender pessoalmente e/ou por meio de defesa técnica. Assinale a alternativa INCORRETA sobre 
o conteúdo do mandado de citação. 
A) Indicará o nome do juiz. 
B) Deverá informar o fim para que é feita a citação. 
C) Dispensará a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz. 
D) Indicará o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. 
E) Indicará o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos. 
 

33 
Segundo a Lei nº 3.689/1941, Código de Processo Penal, a competência jurisdicional será definida: I – o lugar da 
infração; II – o domicílio ou residência do réu; III – a natureza da infração; IV – a distribuição; V – a conexão ou 
continência; VI – a prevenção; e, VII – a prerrogativa de função. Sobre competência, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz 

igualmente competente. 
B) Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência 

firmar-se-á pela prevenção. 
C) A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo 

lugar em que for praticado o último ato de execução. 
D) O Tribunal do Júri é responsável pelo julgamento dos crimes contra a vida, sendo o rol de crimes exemplificativo, sendo 

que somente os delitos consumados serão de sua competência. 
E) A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos 

Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que 
devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. 

 

34 
“Para o autor De Plácido e Silva, cuja obra tornou-se referência para o esclarecimento de vários vocábulos jurídicos,        
‘diz-se denúncia o ato mediante o qual o representante do Ministério Público formula sua acusação perante o juiz 
competente a fim de que se inicie a ação penal contra a pessoa a quem se imputa a autoridade de um crime ou 
contravenção’.”           (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, 2003, p. 431.) 
 

Sobre o tratamento que o Código de Processo Penal dá ao tema Ação Penal, especialmente acerca do oferecimento da 
denúncia, assinale a alternativa correta. 
A)  O Ministério Público não pode oferecer denúncia sem a existência de inquérito policial. 
B)  O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu solto ou afiançado, será de trinta dias.  
C)  O juiz deverá absolver sumariamente o acusado – faltar justa causa para o exercício da ação penal. 
D) O juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. 
E) A denúncia obrigatoriamente conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação 

do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, desde já, o rol das 
testemunhas. 

 

35 
A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida 
civil. Contudo, o Código de Processo Civil traz situações em que cessará, para os menores, a incapacidade. Assim, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A)  Pelo casamento. 
B)  Pelo exercício de emprego. 
C)  Pela colação de grau em curso de ensino superior. 
D)  Pelo estabelecimento civil ou comercial, desde que, em função dele, o menor com dezesseis anos completos tenha 

economia própria. 
E)  Na ausência de um dos pais o outro pode conceder a emancipação mediante instrumento público, independentemente 

de homologação judicial. 
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36 
“Demerval, condecorado Bombeiro Militar do Estado do Rio Grande Norte, foi designado para missão de salvamento 
em um prédio em chamas. Demerval coordenou a operação salvando todas as vítimas. Uma criança salva no incêndio 
estava em prantos, pois havia deixado seu ursinho no prédio. Demerval, tocado pela situação, disse que resolveria a 
situação; momento depois o edifício veio a desabar. Os trabalhos de busca continuaram, mas nenhum corpo fora 
encontrado.” Diante da situação hipotética, qual medida poderia ser adotada pela família de Demerval? 
A) Nomeação de tutor. 
B) Nomeação de curador. 
C) Declaração da morte presumida. 
D) Declaração de ausência de Demerval. 
E) Decretar a comoriência diante provável a morte, pois estava em perigo de vida. 

 
37 
Sobre a classificação dos bens adotada pelo Código Civil de 2002, assinale a afirmativa correta. 
A) O uso comum dos bens públicos se dá de forma onerosa. 
B) Os bens públicos podem ser alienados, exceto os dominicais. 
C) São necessárias as benfeitorias que aumentam ou facilitam o uso do bem. 
D) São consumíveis os bens móveis, cujo uso importa na preservação da própria substância. 
E) Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. 

 
38 
“Francisco, estagiário contratado pelo TJRN, recebeu no ato de sua contratação um tablet que seria utilizado nas tarefas 
da secretaria onde estava, sendo certo que no ato da entrega assinou documento de responsabilidade, guarda e 
conservação.” O aparelho recebido por Francisco pode ser classificado como bem 
A) público e divisível.       D) coletivo e incorpóreo. 
B) indivisível e fungível.       E) dominical e infungível. 
C) divisível e infungível. 

 
39 
“Em 20 de janeiro de 2014, João teve a bagagem extraviada pela companhia aérea por 72 horas, ficando sem seus 
pertences pessoais, sendo necessário adquirir peças de vestuário e higiene pessoal até ter sua bagagem restituída. O 
caso em tela gerou graves transtornos psicológicos. A empresa reconheceu o erro, mas não fez qualquer indenização. 
Na condição de advogado, João lhe procura em 1º de janeiro de 2017 e conta a situação.” Quanto aos prazos da 
prescrição, é correto afirmar que 
A) a ação é viável, pois ainda não transcorreu o prazo prescricional de dois anos. 
B) a ação é viável, pois ainda não transcorreu o prazo prescricional de três anos. 
C) a ação se tornou inviável, pois ainda não transcorreu o prazo prescricional de um ano. 
D) a prescrição no caso em tela somente ocorreria com dez anos, pois a lei não fixou prazo menor. 
E) diante do ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que reconheceu do direito de João não corre prazo de prescrição 

para o ajuizamento da ação. 

 
40 
Sobre os defeitos do negócio jurídico, de acordo com o Código Civil, analise as afirmativas a seguir. 
I.  O erro é substancial quando sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal 

do negócio jurídico. 
II.  São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro escusável que poderia ser 

percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 
III.  O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração de vontade, não viciará o negócio quando, por 

seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. 
IV.  O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração de vontade, viciará o negócio quando, por seu 

contexto e pelas circunstâncias, mesmo se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e III.  C) I e IV.  D) II e III.  E) III e IV. 
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41 
Nos termos do CDC, o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, 
considerando as circunstâncias relevantes. Acerca da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A)  O fabricante não será responsabilizado quando prova que não colocou o produto no mercado. 
B)  A comprovação de culpa exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade do fornecedor do serviço. 
C)  O comerciante é igualmente responsável quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis. 
D)  O produto é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. 
E)  O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados 

aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 
 

42 
São nulas de pleno direito, dentre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços: 
I.  De utilização facultativa de arbitragem. 
II.  Que estabeleçam inversão do ônus da prova em proveito do consumidor. 
III.  Que autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração. 
IV.  Que possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) I e II.   B) I e III.  C) I e IV.  D) II e III.  E) III e IV. 
 

43 
“Michel, filho de brasileiros natos, nasceu em Argentina, em 1990, sendo registrado no Consulado Brasileiro daquele 
país. Em 2015, Michel se mudou para Natal, local onde reside atualmente. Em fevereiro de 2017 teve sentença 
transitada em julgado pela prática de contravenção penal.” Sobre o tema nacionalidade, assinale a alternativa correta. 
A)  Para Michel ser considerado brasileiro nato deve optar por esta condição. 
B)  Michel será considerado brasileiro nato pelo fato de residir no Brasil há mais de um ano. 
C)  Michel é brasileiro nato, pois seus pais o registraram em repartição pública competente. 
D)  Michel não será considerado brasileiro nato em hipótese alguma diante da condenação penal. 
E)  O fato dos pais de Michel serem brasileiros natos concede a ele o status de brasileiro nato, independente do registro 

e opção do mesmo. 
 

44 
Sobre a Organização do Estado, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A)  É vedado à União criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 
B)  É vedado aos Municípios a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 
C)  A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 

Federal, Territórios Federais e os Municípios; todos autônomos. 
D)  Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, 

vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. 
E)  Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem 

novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de 
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. 

 

45 
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. São funções institucionais 
do Ministério Público, EXCETO: 
A)  Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. 
B)  Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. 
C)  Promover as ações penais pública incondicionada, condicionada e a ação penal privada. 
D)  Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 

manifestações processuais. 
E)  Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos 

para instrui-los na forma da lei complementar respectiva. 
 
 



COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO 
GRANDE DO NORTE 

Cargo: Direito 
Prova aplicada em 04/11/2017 – Disponível nos endereços eletrônicos www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 horas após término da prova. 

- 12 - 

46 
Sobre os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A)  Não haverá prisão civil por dívida. 
B)  São gratuitos para os reconhecidamente pobres a certidão de casamento. 
C)  As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
D)  Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. 
E)  Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional 

e o Estado Democrático. 
 

47 
“O prefeito de uma pequena cidade do interior está se apropriando de diversos bens públicos. Várias denúncias foram 
feitas junto às autoridades competentes, mas até o momento nenhuma atitude fora tomada.” Nos termos da 
Constituição, qual ação o cidadão pode propor a fim de anular ato lesivo ao patrimônio público? 
A) Habeas data.       D) Mandado de injunção. 
B) Ação popular.       E) Mandado de segurança. 
C) Ação civil pública. 
 

48 
Analise as afirmativas a seguir. 
I.  A administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 
II.  A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, constando nomes, símbolos ou imagens que promovam a autoridade ou 
servidores públicos responsáveis. 

III.  Não caracteriza cumulação de cargos possuir dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas. 

IV.  O servidor público estável não perderá o cargo diante de avaliação periódica de desempenho. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e III.  C) I e IV.  D) II e III.  E) III e IV. 
 

49 
A Constituição da República informa que o Estado brasileiro é divido em Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. 
Contudo, existem discussões em torno de suas funções e limites. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. 
A)  As normas produzidas pelos Poderes Legislativo e Executivo não podem sofrer limitações pelo Poder Judiciário. 
B)  A função jurisdicional é exclusiva do Poder Judiciário, embora o Poder Executivo faça uso desta atribuição quando 

instaura processo administrativo. 
C)  O Poder Executivo tem como função típica a função administrativa, e em razão disto compete a ele fazer a gestão dos 

bens e pessoal dos demais poderes. 
D)  A função legislativa via de regra é atribuição do Poder Legislativo. Porém, cabe exceções como, por exemplo, o Poder 

Judiciário elaborar seus regimentos internos. 
E)  A Constituição determina as atribuições e funções típicas de cada Poder, sendo defeso o exercício de função atípica, 

pois o texto constitucional informa que os Poderes são indepentes entre si. 
 

50 
No que refere ao Poder Judiciário e à lei constitucional sobre a competência originária do Supremo Tribunal Federal, 
assinale a alternativa correta. 
A)  Propor a criação de novas varas judiciárias. 
B)  Prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. 
C)  Processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos 

Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. 
D)  Processar e julgar, originariamente as infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os 

membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República. 
E)  Processar e julgar, originariamente, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, 

ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da 
União. 
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INSTRUÇÕES 

 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, fabricada com material transparente. 

Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e 

devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de consultas à legislação, doutrina, jurisprudência ou 
súmula, manuais, artigos científicos, livros, apostilas, anotações, nem o porte de aparelhos eletrônicos como 
máquina calculadora, agenda eletrônica, bip, telefone celular, walkman, MP3/MP4 player, receptor, notebook, 
palmtop, máquina fotográfica, gravadores, tablet, Ipod, Ipad, pendrive, controle de alarme de carro, relógio de 

qualquer modelo ou similares. Caso o candidato, durante a realização das provas, seja surpreendido portando os 
aparelhos eletrônicos citados, será o fato ocorrido registrado em ata e o candidato ELIMINADO automaticamente do 

processo de seleção. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao terminarem, os 

candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e 
bebedouros. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas 

(Gabarito). Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o 
candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá levar o Caderno de Questões a partir dos últimos 30 (trinta) minutos destinados à realização das 

provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- O gabarito oficial das provas objetivas será publicado no Diário da Justiça eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte e nos sites do www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 (duas) horas após término da 
prova. 

- O prazo para a interposição dos recursos será de 1 (um) dia útil, contado do primeiro dia útil subsequente à data da 
publicação do resultado objeto do recurso. 

- Os recursos deverão ser apresentados ao IDECAN, via endereço eletrônico www.idecan.org.br, clicando no link 
correspondente à “Interposição de Recurso”, disponível até as 23h59 do último dia recursal. O estudante deverá seguir 
as orientações de envio dispostas no endereço eletrônico. 


