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• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que
cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação
de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a
Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

• Caso haja em sua prova itens que avaliem conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário,
considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção,
de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

• Nos itens constituídos pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação hipotética
deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "Espaço livre" — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto CB2A1AAA

A pergunta a respeito da exigibilidade ou não de1

procedimento licitatório prévio para a contratação de serviços
profissionais de advocacia não comporta uma resposta
genérica, seja em sentido positivo, seja em sentido negativo.4

Na verdade, o campo de atuação profissional do advogado é
bastante amplo e compreende tanto trabalhos usuais,
corriqueiros, de pequena complexidade técnica, quanto7

situações de extrema dificuldade, verdadeiramente polêmicas
e de enorme repercussão prática, de ordem tanto econômica
quanto propriamente jurídica. 10

O estudo desse problema exige muita ponderação,
repudiando-se, de uma vez, soluções simplistas e extremadas.
Nem se pode dizer que toda contratação direta de advogado13

pelo poder público é lícita, dado o caráter fundamentalmente
intelectual e pessoal do trabalho advocatício, nem se pode
afirmar que toda e qualquer contratação de advogado deve ser16

precedida de licitação, em face do princípio da isonomia.
Existem, no entanto, assuntos de grande repercussão

política correspondentes a programas ou prioridades19

determinadas exatamente pela estrutura política eleita
democraticamente pelo corpo social, e o tratamento de temas
dessa natureza requer a seleção de assistentes jurídicos22

nomeados para cargos de provimento em comissão ou a
contratação temporária de profissionais alheios ao corpo
permanente de servidores.25

Adilson Abreu Dallari. Contratação de serviços de advocacia
pela administração pública. Brasília. a. 35 n. 140 out./dez. 1998.
Internet: <www2.senado.leg.br> (com adaptações).

Com relação aos sentidos do texto CB2A1AAA, julgue os itens a
seguir. 

1 Depreende-se do texto que a contratação de serviços
profissionais de advocacia por meio de procedimento
licitatório requer a análise de profissionais da área.

2 No início do segundo parágrafo, o termo “problema” faz
referência à “exigibilidade ou não de procedimento licitatório
prévio para a contratação de serviços profissionais de
advocacia” (R. 1 a 3).

3 O autor do texto defende que, em se tratando de assuntos de
grande repercussão política, a opção pela realização de
concursos para a contratação de assistentes jurídicos deve
prevalecer sobre a contratação temporária desses profissionais. 

Com relação aos aspectos linguísticos do texto CB2A1AAA, julgue

os próximos itens. 

4 A substituição da expressão “a respeito da” (R.1) por a cerca

da manteria a correção e o sentido do texto.

5 A substituição das formas verbais “é” (R.14) e “deve” (R.16) por

seja e deva, respectivamente, não alteraria a correção

gramatical do texto.

6 No trecho “tanto trabalhos (...) prática” (R. 6 a 9), os termos

“tanto” e “quanto” introduzem, respectivamente, aspectos

distintos que envolvem “o campo de atuação profissional do

advogado” (R.5). 

7 A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos

caso a expressão “em face do” (R.17) fosse substituída por

devido o. 

8 Na linha 4, o vocábulo “seja”, nas suas duas ocorrências,

introduz uma condição. 

9 Apesar de a palavra “eleita” (R.20) ser sinônima de elegida,

a substituição daquela por esta comprometeria a correção

gramatical do texto.

10 O texto é predominantemente argumentativo, uma vez que nele

se defende determinado posicionamento com relação à

avaliação acerca da exigibilidade ou não de procedimento

licitatório prévio para a contratação de advogados. 
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Texto CB2A2AAA

O pensamento do filósofo grego Sócrates, no século1

V a. C., marcou uma reviravolta na história humana. Até então,
a filosofia procurava explicar o mundo com base na observação
das forças da natureza. A partir de Sócrates, o ser humano4

voltou-se para si mesmo. 
A preocupação do filósofo era levar as pessoas, por

meio do autoconhecimento, à sabedoria e à prática do bem.7

Para o filósofo grego, o papel do educador é, portanto, o de
ajudar o discípulo a caminhar nesse sentido, despertando sua
cooperação para que ele consiga, por si próprio, iluminar sua10

inteligência e sua consciência. 
Assim, o verdadeiro mestre não é um provedor de

conhecimentos, mas alguém que desperta os espíritos. Ele13

deve, segundo Sócrates, admitir a reciprocidade ao exercer sua
função iluminadora, permitindo que os alunos contestem seus
argumentos da mesma forma que ele contesta os argumentos16

dos alunos. Para esse pensador, só a troca de ideias dá
liberdade ao pensamento e a sua expressão, condição
imprescindível para o aperfeiçoamento do ser humano.19

Sócrates. In: Coleção Grandes Pensadores. Revista Nova Escola. Ed. 179,
jan.–fev./2005. Internet: <https://novaescola.org.br> (com adaptações).

A respeito das propriedades linguísticas do texto CB2A2AAA,
julgue os itens subsequentes.

11 O vocábulo “portanto” (R.8) denota que a oração na qual está
inserido constitui uma conclusão, alcançada a partir das
informações expostas no período anterior.

12 A supressão do trecho “o de” (R.8) não comprometeria a
correção gramatical nem alteraria os sentidos do texto.

13 Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos do
texto, a expressão “Até então” (R.2) poderia ser substituída por
Até aquela época.

14 Na linha 7, o emprego do sinal indicativo de crase em
“à sabedoria” e em “à prática do bem” justifica-se por serem
termos regidos pela forma verbal “levar” (R.6) e por estarem
precedidos por artigo definido feminino.

15 O pronome na forma verbal “voltou-se” (R.5) denota
reciprocidade, aspecto enfatizado pela expressão “para si
mesmo” (R.5).

Ainda com relação às propriedades linguísticas do texto
CB2A2AAA, julgue os itens a seguir.

16 O trecho “para que ele consiga, por si próprio, iluminar sua
inteligência e sua consciência” (R. 10 e 11) expressa uma
condição em relação à oração “despertando sua cooperação”
(R. 9 e 10).

17 Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos do
texto, o período “Assim, o verdadeiro mestre não é um
provedor de conhecimentos, mas alguém que desperta os
espíritos” (R. 12 e 13) poderia ser assim reescrito: Desse modo,
o educador de verdade é aquele que desperta o espírito mais do
que provê o conhecimento.

18 Na linha 13, o termo oracional “alguém que desperta os
espíritos” define o perfil do indivíduo que se distingue do
verdadeiro mestre e do provedor de conhecimentos e, por isso,
está introduzido pela conjunção “mas”, que expressa oposição.

19 Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos do texto, o
trecho “permitindo que os alunos contestem seus argumentos
da mesma forma que contesta os argumentos dos alunos”
(R. 15 a 17) poderia ser assim reescrito: de modo a aceitar que
os discípulos refutem os argumentos dele assim como ele
refuta os argumentos dos discípulos.

20 Por ser um advérbio, o vocábulo “só” (R.17) poderia ser
deslocado para imediatamente antes da forma verbal
“dá” (R.17), sem alteração dos sentidos do texto.

Tendo como referência o Código de Conduta da Justiça Federal de
Primeiro e Segundo Graus, as regras para provimento e vacância de
cargos públicos, direitos e vantagens bem como o regime
disciplinar dos servidores públicos, julgue os itens a seguir.

21 Não há vedação para que servidor público que esteja em gozo
de licença para tratar de interesse particular participe da
gerência ou administração de sociedade privada.

22 Atualmente, os servidores que tomam posse em cargos da
justiça federal de primeiro e de segundo graus devem firmar
termo de compromisso declarando ciência e adesão ao Código
de Conduta da Justiça Federal.

23 Situação hipotética: Severino, servidor público federal, sofreu
acidente automobilístico que limitou a sua capacidade física,
o que foi confirmado por inspeção médica oficial. Assertiva:
Nessa situação, se Severino não for julgado incapaz para o
serviço público, ele deverá ser readaptado, o que acarretará a
vacância do cargo que ocupa.

24 Quando um servidor público federal é removido a pedido, com
mudança de sede, independentemente do interesse da
administração e por motivo de saúde própria, ele faz jus à
ajuda de custo no valor de uma remuneração.

25 Situação hipotética: Em 2015, Mateus, servidor público, na
presença de vários outros servidores, insubordinou-se
gravemente em serviço. Assertiva: Nessa situação, Mateus
poderá ser demitido do serviço público e a ação disciplinar
relativa a esse fato prescreverá em 2020; no entanto, a
instauração de processo disciplinar interromperá a prescrição
daquela ação até a decisão final a ser proferida pela autoridade
competente.

De acordo com disposições do Regimento Interno do Tribunal
Regional Federal da 1.ª Região, julgue os itens a seguir.

26 É atribuição indelegável do presidente desse Tribunal Regional
Federal determinar o imediato cumprimento da decisão que
julgar procedente a reclamação.

27 Em conflito de competência a ser processado e julgado no
âmbito desse Tribunal Regional Federal, o relator poderá
julgar de plano, desde que exista súmula do Supremo Tribunal
Federal ou Superior Tribunal de Justiça sobre a questão
suscitada; no entanto, se existir apenas súmula do próprio
tribunal sobre o tema, o relator deverá submeter o caso à Corte
Especial, à qual caberá a decisão.

28 Compete à Corte Especial do Tribunal processar e julgar
conflitos de atribuições entre autoridade administrativa e
autoridade judiciária no Tribunal.

29 Se uma turma desse Tribunal Regional Federal proferir decisão
em processo de sua competência, o julgamento de eventual
reclamação relativa a esse processo será de competência da
seção que a referida turma compõe.
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Ainda no que diz respeito ao Regimento Interno do Tribunal

Regional Federal da 1.ª Região, julgue os próximos itens.

30 Cabe à Comissão de Jurisprudência e Gestão de Precedentes

sugerir medidas que facilitem a pesquisa de julgados e de

temas submetidos a julgamento sobre incidentes de resolução

de demandas repetitivas e de assunção de competência.

31 No âmbito do Tribunal, somente o relator, o juiz da causa e o

Ministério Público poderão determinar que processos sejam

submetidos aos núcleos de conciliação.

32 No embargo declaratório, é possível a sustentação oral pela

parte que o opôs e, nesse caso, ela deverá apresentar

requerimento ao relator até o dia anterior ao julgamento.

33 Para que a Corte Especial do Tribunal julgue matéria

constitucional, o quorum mínimo é de dois terços de seus

membros efetivos aptos a votar, não sendo considerados os

cargos vagos, os casos de suspeição e impedimento e os cargos

cujos titulares estejam afastados por tempo indeterminado.

Com relação a improbidade administrativa e a aspecto constante da

Resolução CNJ n.º 230/2016, julgue os itens subsequentes.

34 Acompanhante de deficiente físico é a pessoa que desempenha

a função de atendente pessoal desse deficiente.

35 Se servidor público, em conluio com representante de

sociedade empresária, cometer ato de improbidade

administrativa, ambos responderão pelo integral ressarcimento

do dano causado, bem como estarão sujeitos, no que couber a

cada um, às penalidades previstas na lei que trata da

improbidade administrativa.

A respeito do direito das pessoas com deficiência, julgue os itens a

seguir, considerando a legislação pertinente.

36 De acordo com a legislação, será considerada pessoa portadora

de deficiência aquela cuja dificuldade de movimentar-se

gere, permanentemente, redução efetiva da mobilidade, da

flexibilidade, da coordenação motora e da percepção.

37 De acordo com a Constituição Federal, o Estado deverá

garantir a educação da pessoa com deficiência,

preferencialmente, em rede especial de ensino, de acordo

com as suas necessidades físicas e mentais.

38 Nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência, os Estados-partes se comprometem a adotar

medidas para modificar costumes que constituírem

discriminação contra pessoas com deficiência.

39 Sendo previsto tratamento especial nos casos de deficiência

grave ou severa, constitui finalidade da política de emprego a

incorporação da pessoa com deficiência ao sistema produtivo,

mediante regime especial de trabalho protegido.

40 Os componentes de obra de urbanização, tais como os relativos

aos serviços de comunicação, são definidos pela legislação

como acessibilidade.

Texto CB2A6AAA

Venho acompanhando pelo jornal um debate acalorado

entre professores universitários a respeito de um tema da

especialidade deles: sistemas de informação. O debate, que se

iniciou com dois professores e acabou envolvendo outros mais,

terminou sem que se chegasse a uma conclusão uniforme. Isso nos

leva a concluir que o homem não é mesmo capaz de entrar em

entendimento e que, por isso, o mundo está repleto de guerras.

José Luiz Fiorin e Francisco Platão Savioli. Para entender o texto: leitura

e redação. 17.ª ed. São Paulo: Ática, 2007, p. 211. (com adaptações).

Acerca do raciocínio analítico e da argumentação empregados no

texto CB2A6AAA, julgue os itens subsecutivos.

41 Pode-se extrair do texto a seguinte proposição categórica

afirmativa particular: “Alguns professores universitários

participavam de um debate”.

42 A conclusão apresentada no texto contém noções

semiformalizadas.

Texto CB2A6BBB

A maior prova de honestidade que realmente posso dar

neste momento é dizer que continuarei sendo o cidadão desonesto

que sempre fui.

Considerando o texto CB2A6BBB, julgue os itens seguintes,

concernentes à argumentação e aos tipos de argumentos.

43 Verifica-se a ocorrência de falácia no argumento da frase.

44 Pode-se inferir da frase que a maior parte dos cidadãos é

corrupta e que, portanto, a sociedade é corrupta em sua

totalidade.

45 A partir da frase apresentada, conclui-se que, não sendo

possível provar que o que é enunciado é falso, então o

enunciador é, de fato, honesto.

A partir da proposição P: “Quem pode mais, chora menos.”, que

corresponde a um ditado popular, julgue os próximos itens.

46 A negação da proposição P pode ser expressa por “Quem pode

menos, chora mais”.

47 Do ponto de vista da lógica sentencial, a proposição P é

equivalente a “Se pode mais, o indivíduo chora menos”.

48 A tabela verdade da proposição P, construída a partir dos

valores lógicos das proposições simples que a compõem, tem

pelo menos 8 linhas.

49 A negação da proposição P pode ser expressa por “Quem não

pode mais, não chora menos”.

50 Se a proposição P for verdadeira, então o conjunto formado

por indivíduos que podem mais está contido no conjunto dos

indivíduos que choram menos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito do tratamento constitucional dispensado à administração
pública e aos servidores públicos, julgue os itens a seguir.

51 A avaliação especial de desempenho, obrigatória para que
servidor adquira a estabilidade, será realizada pelo superior
direto do servidor: não há a necessidade de se instituir
comissão específica para esse fim.

52 A Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de
servidor por tempo determinado para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público.

53 Servidor público que, embora exerça atribuições semelhantes
às de outro servidor, receba subsídio inferior poderá requerer
a equiparação da remuneração.

Acerca do Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.

54 O presidente do tribunal competente que, por ação ou omissão,
retardar a regular liquidação de precatório cometerá crime de
responsabilidade.

55 Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da
1.ª Região que cometam crimes de responsabilidade serão
processados e julgados originariamente pelo STF.

56 Cabe ao STJ processar e julgar originariamente os conflitos
entre a União e os estados.

57 Compete à justiça federal julgar processos em que a União seja
autora, ré ou assistente, inclusive os decorrentes de acidente de
trabalho.

58 Compete ao CNJ eleger os órgãos diretivos do Tribunal
Regional Federal da 1.ª Região bem como dispor sobre
competência e funcionamento dos órgãos jurisdicionais e
administrativos desse tribunal.

A respeito da organização político-administrativa dos entes
federados, julgue os itens que se seguem.

59 Os recursos minerais, incluídos os do subsolo, são bens da
União.

60 Em regra, é vedado aos entes federados estabelecer aliança
com representantes de cultos religiosos ou igrejas.

61 É competência comum da União, dos estados, dos municípios
e do Distrito Federal legislar sobre normas gerais de licitação
para a administração pública direta.

62 Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação.

Com relação à administração direta e indireta, centralizada e
descentralizada, julgue os itens a seguir.

63 O Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, um órgão
classificado como autarquia em regime especial, integra a
administração indireta da União.

64 Administração direta remete à ideia de administração
centralizada, ao passo que administração indireta se relaciona
à noção de administração descentralizada.

No que diz respeito a organização administrativa, julgue os itens
que se seguem.

65 A administração pública, em seu sentido subjetivo,
compreende o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas
incumbidos de executar as atividades administrativas,
distinguindo-se de seu sentido objetivo, que se relaciona ao
exercício da própria atividade administrativa.

66 Órgão público é ente despersonalizado, razão por que lhe é
defeso, em qualquer hipótese, ser parte em processo judicial,
ainda que a sua atuação seja indispensável à defesa de suas
prerrogativas institucionais.

Com referência aos poderes administrativos, julgue os itens
subsecutivos.

67 Em regra, o poder regulamentar é dotado de originariedade e,
por conseguinte, cria situações jurídicas novas, não se
restringindo apenas a explicitar ou complementar o sentido de
leis já existentes.

68 Como todo ato administrativo, o poder de polícia encontra
limites na lei: por exemplo, no que se refere a sua finalidade,
se o poder de polícia violar o princípio da predominância do
interesse público sobre o particular, o ato poderá ser anulado,
ensejando a responsabilização da autoridade no âmbito civil,
penal e administrativo.

Com relação ao controle e à responsabilização da administração,
julgue os itens seguintes.

69 O direito fundamental de petição, estabelecido expressamente
na Constituição Federal, é um instrumento de controle
administrativo: ele assegura aos indivíduos o direito de expor
e requerer junto aos órgãos públicos.

70 Não existe na Constituição Federal hipótese expressa que
determine o necessário esgotamento da via administrativa para
se recorrer ao Poder Judiciário, devido ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição e à determinação de que a lei não
excluirá a apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça
de direito.

Considerando as Leis n.os 8.112/1990, 8.429/1992 e 9.784/1999,
normas nacionais que regulam o direito administrativo, julgue os
itens subsecutivos.

71 Situação hipotética: Sérgio, aprovado em concurso público,
foi nomeado em vinte de outubro de 2015. Um ano e dois
meses depois, após ter sido aprovado em outro concurso
público, entrou em exercício no novo órgão público no dia
quinze de janeiro de 2017. No entanto, durante o estágio
probatório, ele se arrependeu da nova investidura e decidiu
retornar ao cargo que havia ocupado anteriormente. Assertiva:
Nessa situação, Sérgio terá direito a retornar ao cargo
anteriormente ocupado em virtude do instituto da recondução.

72 Em razão da abrangência protetiva da Lei de Improbidade
Administrativa, as ações principais para a apuração de atos de
improbidade administrativa podem ser propostas por brasileiro
nato ou naturalizado, pelo Ministério Público e pela pessoa
jurídica interessada.

73 Recurso e revisão, instrumentos que permitem o reexame de
fatos e provas juntados no processo administrativo, se
diferenciam quanto à possibilidade de agravamento da situação
do processado: no julgamento do recurso, o órgão competente
não agravará a situação do recorrente; na revisão, há expressa
determinação legal que permite o aumento da sanção imposta.
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A respeito dos agentes públicos, julgue o item seguinte.

74 Para que pessoas físicas que colaboram com o poder público
sejam consideradas agentes públicos é necessário que elas,
obrigatoriamente, tenham vínculo empregatício com a
administração pública e sejam por esta remuneradas, como
ocorre, por exemplo, com os leiloeiros, tradutores e intérpretes
públicos.

Acerca da vigência, aplicação, interpretação e integração das leis
bem como da sua eficácia no tempo e no espaço, julgue os itens a
seguir.

75 Admite-se o costume contra legem como instrumento de
integração das normas.

76 A lei do país em que a pessoa for domiciliada determina as
regras sobre o começo e o fim de sua personalidade.

77 A vigência das leis pode ocorrer de forma temporária ou por
tempo indeterminado.

78 Derrogação é o fenômeno que ocorre quando há revogação
total de uma lei.

No que se refere às pessoas jurídicas, julgue os itens que se seguem.

79 A pessoa jurídica se responsabiliza pelos atos praticados por
seus administradores, desde que esses atos sejam exercidos nos
limites dos poderes estabelecidos no ato constitutivo.

80 As empresas individuais de responsabilidade limitada são
exemplo de pessoa jurídica de direito privado.

81 Decai em três anos o direito de anular a constituição das
pessoas jurídicas de direito privado.

A respeito de bens públicos, julgue os itens subsequentes.

82 Os bens públicos estão sujeitos à usucapião.

83 Os bens públicos dominicais são inalienáveis.

Acerca da prescrição e da decadência, julgue os próximos itens.

84 O juiz pode reconhecer, de ofício, a decadência, mesmo
quando convencionada pelas partes.

85 A prescrição ocorrerá em dez anos, caso a lei não lhe tenha
fixado prazo menor.

A respeito de jurisdição, julgue os itens a seguir.

86 Na jurisdição voluntária não há lide: trata-se de uma forma de
a administração pública participar de interesses privados.

87 São inerentes à jurisdição os princípios do juiz natural, da
improrrogabilidade e da indelegabilidade.

88 Jurisdição consiste na função estatal de compor litígios e de
declarar e realizar o direito.

89 A jurisdição é divisível.

A respeito de aspectos relativos à ação, julgue os itens a seguir.

90 Ninguém poderá pleitear, em seu próprio nome, direito alheio,
salvo quando autorizado por lei.

91 O interesse processual deverá estar presente tanto para propor
quanto para contestar a ação.

92 Integram as condições da ação o interesse de agir e a
legitimidade ad causam.

93 Os vícios relativos ao interesse de agir e à legitimidade podem
ser reconhecidos a qualquer tempo, mesmo após o trânsito
em julgado da ação.

Julgue os próximos itens, relativos aos atos processuais.

94 Serão considerados intempestivos os atos processuais
realizados antes do termo inicial do prazo.

95 A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente
em seu favor, desde que o faça expressamente.

96 O serventuário deverá remeter os autos conclusos no prazo de
um dia contado da data em que tiver cumprido ato processual
anterior; o não cumprimento dessa regra, sem motivo legítimo,
acarretará a instauração de processo administrativo.

97 Ato processual eletrônico pode ser praticado em qualquer
horário desde que até as vinte horas do último dia do prazo.

Em sete de janeiro de 2017, João praticou conduta que,
à época, configurava crime punível com prisão. O resultado
desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente dois meses
depois, ou seja, em sete de março do mesmo ano, momento no qual
a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos
grave, de restrição de direitos.

Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal,

98 João não poderá ser condenado com a pena de prisão em razão
da retroatividade da lei mais benéfica.

99 considera-se praticado o crime somente em sete de março de
2017, momento em que se alcançou o resultado desejado.

Antônio, renomado cientista, ao desenvolver uma atividade
habitual, em razão da pressa para entregar determinado produto, foi
omisso ao não tomar todas as precauções no preparo de uma fase do
procedimento laboratorial, o que acabou ocasionando dano à
integridade física de uma pessoa.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

100 Embora não tenha desejado o resultado danoso, Antônio
poderá ser punido devido à imperícia na execução do
procedimento laboratorial.

101 A omissão de Antônio é penalmente relevante porque foi esse
comportamento que criou o risco de ocorrência do resultado
danoso à integridade física.

José, com vinte anos de idade, e seu primo, Pedro, de
quinze anos de idade, saíram para conversar em um bar. José, que
estava ingerindo bebida alcoólica, ficou muito bêbado rapidamente
em razão do efeito colateral provocado por medicamento de que
fazia uso. Pedro, percebendo o estado de embriaguez do primo, fez
que este praticasse um ato que sabia ser tipificado como delituoso.

A respeito dessa situação hipotética e considerando o concurso de
pessoas e a imputabilidade penal, julgue os itens que se seguem.

102 José não poderá ser punido pelo crime que cometeu porque se
encontrava em estado em embriaguez decorrente de caso
fortuito, hipótese de isenção de pena.

103 José e Pedro cometeram crime em concurso de pessoas, e, haja
vista que Pedro foi o mentor, a ele deverá ser imputada
punição mais grave que a de José.
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Julgue os próximos itens, acerca da ação penal e da extinção de

punibilidade.

104 Em caso de morte do agente, extingue-se a punibilidade, não

podendo a pena alcançar os herdeiros do agente, salvo quanto

à obrigação de reparação de dano, no limite do patrimônio

herdado.

105 O cumprimento de pena no estrangeiro é causa interruptiva de

prescrição, assim como a reincidência.

106 No caso de crime processável por ação penal pública, quando

o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal,

o ofendido poderá impetrar ação penal privada subsidiária da

pública.

À luz da Lei n.º 8.429/1992, que trata da improbidade

administrativa, julgue os itens subsequentes.

107 A configuração de ato de improbidade administrativa

dependerá, necessariamente, da existência de dano efetivo ao

erário.

108 As penas previstas na lei em apreço serão sempre aplicadas de

forma cumulativa, independentemente da gravidade do fato.

Acerca do inquérito policial, julgue os próximos itens.

109 Membro do Ministério Público que participe, ativamente, do

curso da investigação criminal não poderá oferecer denúncia,

devendo, ao final do inquérito policial, encaminhar os

documentos cabíveis para outro membro do parquet, que

decidirá acerca do oferecimento ou não de denúncia.

110 Apenas no caso em que o investigado estiver preso

preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até

dez dias, contados a partir do dia subsequente à execução da

ordem de prisão.

111 Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o

arquivamento do inquérito policial por falta de base para a

denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas

diligências.

Acerca dos princípios que regem o processo penal brasileiro, julgue

os itens subsequentes.

112 A lei processual penal deverá ser aplicada imediatamente, sem

que isso prejudique a validade dos atos realizados sob a

vigência da lei anterior, tampouco constitua ofensa ao princípio

da irretroatividade.

113 Juiz que se utilizar do silêncio do acusado para formar seu

próprio convencimento não incorrerá em ofensa ao princípio

processual penal da não autoincriminação, ainda que a opção

do acusado por abster-se de falar não constitua confissão.

114 Em obediência ao princípio da indivisibilidade da ação penal,

não poderá o juiz, em caso de conexão ou continência, separar

os processos, mesmo que o número de acusados seja excessivo

e que isso acarrete o prolongamento de prisões.

A respeito da ação penal, julgue os itens a seguir.

115 O Ministério Público detém, privativamente, a legitimidade
para propor ação penal pública, ainda que a proposição seja
condicionada à representação do ofendido ou à requisição do
ministro da Justiça.

116 Situação hipotética: Antônio e Pedro são autores de um
mesmo crime contra João. Assertiva: Nessa situação, João
poderá renunciar ao exercício de seu direito de queixa em
relação a Antônio e mantê-lo em relação a Pedro.

117 Desde o advento da Lei n.º 11.719/2008, que alterou
dispositivos do Código de Processo Penal, as condições da
ação penal são a possibilidade jurídica do pedido, o interesse
de agir e a legitimidade.

Com relação a intimações e prazos, julgue os próximos itens.

118 No processo penal, os prazos são contados a partir da data da
intimação, e não da data de juntada do mandado ou da carta
precatória ou de ordem aos autos.

119 Situação hipotética: Luiz é advogado e foi nomeado para
defender José em uma ação penal pública condicionada.
Assertiva: Nessa situação, a partir da nomeação de Luiz, a
intimação de José deverá ser feita por meio de publicação em
diário oficial, sob pena de nulidade.

A respeito dos direitos do acusado, julgue o item seguinte.

120 A não comunicação ao acusado de seu direito de permanecer
em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento
depende da comprovação do prejuízo.

Espaço livre


