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INSTRUÇÕES 
 
1.  Este caderno de prova contém 100 (cem) questões, a saber: 
 
I - GRUPO 1 - 15 (quinze) para Direito Penal, 03 (três) para Direito Eleitoral e 02 (duas) para Legislação do Ministério Público; 
 
II - GRUPO 2 - 11 (onze) para Direito Constitucional, sendo pelo menos duas referentes à Constituição do Estado do Paraná, 04 (quatro) 
para Direito Administrativo, 02 (duas) para Direito Tributário, 01 (uma) para Filosofia do Direito, 01 (uma) para Sociologia Jurídica e 01 
(uma) para Direito Previdenciário; 
 
III - GRUPO 3 - 08 (oito) para Direito Civil, 02 (duas) para Direito Comercial e 10 (dez) para Direito Processual Civil;  
 
IV - GRUPO 4 - 11 (onze) para Direito Processual Penal, 04 (quatro) para Execução Penal, 03 (três) para Direito do Consumidor e 02 
(duas) para Direito Sanitário e Saúde do Trabalhador; 
 
V - GRUPO 5 - (05) cinco para Direito da Infância e da Juventude, 04 (quatro) para Proteção ao Patrimônio Público, 03 (três) para Direito 
Ambiental, 03 (três) para Ação Civil Pública, Inquérito Civil, Procedimento Preparatório e Procedimento Investigatório Criminal, 03 (três) 
para Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso e Direitos Humanos e 02 (duas) para Habitação e Urbanismo.  

 
2.  Instruções para a realização da prova: 
 Marque apenas UMA OPÇÃO por questão. 
 Resolva primeiro a PROVA e, após, transcreva cada alternativa que julgar correta para o CARTÃO RESPOSTA. 
 Anote suas respostas no quadro abaixo e recorte-o na linha pontilhada. 
 Devolva o CADERNO DE PROVA junto com o CARTÃO-RESPOSTA. 
 O caderno de prova estará disponível na internet logo após recolhidos todos os cartões-respostas. 
 
3.  Instruções para o preenchimento do Cartão-Resposta: 
 
 Utilize apenas caneta esferográfica preta/azul. 
 Assine no campo apropriado, sem ultrapassar os limites do espaço a que se destina. 
 Marque as respostas preenchendo inteiramente o espaço a elas destinado no cartão resposta iniciando do               

centro para a periferia. 
 Preencha o espaço corretamente porque não haverá, em hipótese alguma, substituição do cartão resposta. 
 Rasuras e dobras no cartão-resposta poderão implicar na rejeição pela máquina leitora; evite-as. 

 
 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 5 HORAS 
 
 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 

RESPOSTAS 

01- 11- 21- 31- 41- 51- 61- 71- 81- 91- 

02- 12- 22- 32- 42- 52- 62- 72- 82- 92- 

03- 13- 23- 33- 43- 53- 63- 73- 83- 93- 

04- 14- 24- 34- 44- 54- 64- 74- 84- 94- 

05- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- 85- 95- 

06- 16- 26- 36- 46- 56- 66- 76- 86- 96- 

07- 17- 27- 37- 47- 57- 67- 77- 87- 97- 

08- 18- 28- 38- 48- 58- 68- 78- 88- 98- 

09- 19- 29- 39- 49- 59- 69- 79- 89- 99- 

10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 
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DIREITO PENAL 
 
1. Dos crimes abaixo mencionados, qual não fica sujeito à lei brasileira pela aplicação do princípio da 
extraterritorialidade incondicionada: 
 
a) De homicídio cometido no estrangeiro contra o Presidente da República; 
b) De latrocínio cometido no estrangeiro contra o Presidente da República; 
c) De constrangimento ilegal cometido no estrangeiro contra o Presidente da República; 
d) De ameaça cometido no estrangeiro contra o Presidente da República; 
e) De sequestro praticado no estrangeiro contra o Presidente da República. 
 
2. Quanto ao tempo do crime, é correto afirmar: 
 
a) Para nosso Código Penal, considera-se praticado o crime quando o agente atinge o resultado, ainda que 
seja outro o momento da ação ou omissão, vez que adotamos a teoria da atividade; 
b) Para nosso Código Penal, vez que adotada a teoria da ubiquidade ou mista, considera-se praticado o crime 
quando o agente atinge o resultado nos crimes materiais, ou no caso dos delitos de mera conduta, no momento 
da ação ou omissão; 
c) O adolescente Semprônio, um dia antes de completar 18 anos, querendo ainda aproveitar-se de sua 
inimputabilidade, desfere tiros contra a vítima Heráclito, que somente vem a falecer uma semana após. Neste 
caso, graças à adoção da teoria do resultado pelo nosso Código Penal, Semprônio não se verá livre de 
responder pelo crime de homicídio; 
d) No caso dos crimes permanentes - exceções que são à teoria do resultado adotada pelo Código Penal - 
considera-se praticado o delito no momento do início da execução; 
e) Para nosso Código Penal, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, mesmo que 
ainda seja outro o momento do resultado, vez que adotada a teoria da atividade. 
 
3. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Diz-se “tentativa imperfeita” ou “propriamente dita”, quando o processo executório do crime é interrompido 
por circunstâncias alheias à vontade do agente; 
b) No dito “crime falho” ou “tentativa perfeita”, apesar do agente realizar toda a fase de execução do crime, o 
resultado não ocorre por circunstâncias independentes de sua vontade; 
c) Os crimes culposos, os omissivos próprios, omissivos impróprios, e os preterdolosos não admitem tentativa; 
d) O dolo no crime tentado é o mesmo do crime consumado; 
e) A denominada “tentativa inidônea”, ocorre quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 
 
4. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Segundo a sistemática do Código Penal, a desistência voluntária é compatível com a tentativa perfeita ou 
crime falho; 
b) O chamado arrependimento posterior, nos moldes previstos no Código Penal, é causa de redução de pena; 
c) Para que o agente somente responda pelos atos já praticados, o chamado arrependimento eficaz deve ser 
suficiente para impedir a ocorrência resultado, pouco importando, a voluntariedade do arrependimento do 
agente ou a reparação posterior do dano, caso o resultado venha a ocorrer; 
d) Segundo a doutrina, para a que ocorra a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, basta 
voluntariedade por parte do agente, não sendo exigida espontaneidade em sua decisão de abandonar a 
trajetória criminosa ou de impedir a ocorrência do resultado; 
e) Pode-se afirmar que a desistência voluntária é incabível nos chamados crimes unissubsistentes. 
 
5. Assinale a alternativa correta: 
 
a) No crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio inexiste o dever jurídico de agir, não respondendo o 
omitente pelo resultado, mas pela própria prática da conduta omissiva, podendo ser citado, como exemplo, o 
crime de omissão de socorro. Já no crime omissivo próprio o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado; 
b) No crime omissivo próprio o agente responde pelo resultado que deu causa. Já no caso do crime omissivo 
impróprio este se aperfeiçoa com a simples omissão; 
c) Os denominados delitos omissivos próprios, como os omissivos impróprios ou comissivos por omissão, são 
considerados crimes de mera conduta, posto que a omissão não pode dar causa a qualquer resultado; 
d) Os denominados crimes omissivos próprios admitem tentativa; 
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e) No crime omissivo próprio o omitente não responde pelo resultado, perfazendo-se o crime com a simples 
omissão do agente, podendo ser citado, como exemplo, o crime de omissão de socorro. Já no crime comissivo 
por omissão ou omissivo impróprio o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. 
 
6. Segundo a sistemática do Código Penal, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se 
existisse, tornaria a ação legítima; 
b) O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; 
c) O erro sobre a ilicitude do fato se evitável, diminui a pena em um sexto; 
d) Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de 
superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem; 
e) O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime 
culposo, se previsto em lei. 
 
7. Pode excluir a imputabilidade penal: 
 
a) A embriaguez voluntária; 
b) A embriaguez acidental completa proveniente de caso fortuito; 
c) A paixão; 
d) A emoção; 
e) A embriaguez culposa. 
 
8. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Crime unissubsistente é aquele que se consuma com a prática de um único ato, como, por exemplo, a injúria 
verbal; 
b) Crime unissubjetivo é aquele que possui um único verbo núcleo na descrição típica da conduta, como, por 
exemplo, o homicídio; 
c) Crime plurissubsistente é aquele que se consuma com a prática de mais de um ato, como, por exemplo, o 
estelionato; 
d) Crime pluriofensivo é aquele que atinge mais de um bem jurídico, como, por exemplo, o latrocínio; 
e) Crime não transeunte é aquele que deixa vestígios, como, por exemplo, o homicídio. 
 
9. Assinale a alternativa incorreta: 

 
a) Semprônio pretendendo matar seu pai Tício, desfere disparos de arma de fogo contra este, enquanto Tício 
conversava com seu vizinho Esmenio. Entretanto por erro na execução, Semprônio acaba apenas por atingir e 
matar Esmenio. Neste caso Semprônio responderá pelo crime de homicídio doloso, com a incidência da 
agravante genérica prevista no art. 61, II, letra “a” do CP (ter praticado o crime contra ascendente); 
b) Semprônio pretendendo matar seu vizinho Esmenio, desfere disparos de arma de fogo contra Esmenio 
enquanto ele conversava com Tício pai de Semprônio. Entretanto por erro na execução, Semprônio acaba 
apenas por atingir e matar Tício. Neste caso Semprônio responderá pelo crime de homicídio doloso, sem a 
incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, letra “a” do CP (ter praticado o crime contra 
ascendente); 
c) Semprônio pretendendo matar seu vizinho Esmenio, desfere contra ele disparos de arma de fogo, enquanto 
Esmenio conversava com Tício, pai de Semprônio. Entretanto por erro na execução, além de atingir e matar 
Esmenio, também atinge e mata seu pai Tício. Neste caso Semprônio responderá por crime de homicídio 
doloso, com a aplicação da regra prevista para o concurso formal de crimes; 
d) Semprônio pretendendo lesionar seu vizinho Esmenio, e visualizando que este se encontrava na sala 
distraído, arremessa uma pedra através da vidraça da residência de Esmenio. Entretanto por erro na execução 
do crime, a pedra acaba por atingir o aparelho de televisão da sala, danificando-o. Neste caso Semprônio 
responderá por crime de dano; 
e) Semprônio pretendendo lesionar seu vizinho Esmenio, e visualizando que este se encontrava na sala 
distraído, arremessa uma pedra através da vidraça da residência de Esmenio. Entretanto por erro na execução 
do crime, além da pedra atingir e lesionar superficialmente Esmenio, acaba também por acertar e danificar o 
aparelho de televisão da sala. Neste caso Semprônio responderá apenas por crime de lesões corporais leves. 
 
10. Sobre a interceptação de comunicações telefônicas assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Somente pode ser autorizada judicialmente quando o objeto de investigação versar sobre crimes punidos 
com reclusão; 
b) Somente pode ser autorizada judicialmente quando não houver outros meios disponíveis para a produção da 
prova; 
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c) Não cabe interceptação telefônica para a produção de prova para fins de propositura de ação civil pública. 
d) Apesar da impossibilidade de autorização de interceptação telefônica para fins que não seja o de 
investigação ou instrução criminal, a prova colhida pode ser compartilhada, mediante autorização judicial, para 
fundamentar uma ação civil pública; 
e) Somente cabe pedido de interceptação telefônica para produção de prova que se destinar a instruir 
investigação criminal em inquérito policial. 
 
11. Quanto aos crimes previstos no Código do Consumidor, assinale a alternativa que não corresponde a uma 
circunstância agravante: 
 
a) Ter sido o crime cometido contra pessoa analfabeta; 
b) Ter sido o crime cometido por ocasião de calamidade; 
c) Ter o crime ocasionado grave dano individual; 
d) Ter sido o crime cometido por servidor público; 
e) Ter sido o crime cometido em detrimento de rurícola. 
 
12. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Esmenio conduz seu irmão Tício até uma loja de cristais a pretexto de comprar um presente para a mãe de 
ambos. No interior da loja, que pertence a um desafeto de Esmenio, percebendo que seu irmão Tício 
encontrava-se bem em frente a uma prateleira repleta de vasos de cristal valiosos, Esmenio repentinamente 
empurra Tício que, pego de surpresa, desequilibra-se e acaba por cair sobre a prateleira, derrubando os vasos 
de cristal que se arrebentam no piso. Neste caso, é correto afirmar que Esmenio agiu como autor direto do 
delito; 
b) O médico Esmenio pretendendo matar seu pai Tício, que se encontra internado no hospital em que trabalha, 
antes de sair do hospital, deixa no posto da enfermaria um frasco de remédio antitérmico e a prescrição para 
as enfermeiras aplicarem via intravenosa o seu conteúdo no paciente do quarto 15, local onde Tício se 
encontra internado. A enfermeira Venília, sem desconfiar que o médico Esmenio havia anteriormente 
substituído o líquido do frasco de antitérmico por poderosa substância venenosa, dirige-se até o quarto do 
paciente para ministrar-lhe o que pensa ser o medicamento prescrito. Entretanto, a enfermeira Venília, não 
compreendendo a caligrafia do médico Esmenio, confunde o número 15 com 19, e se dirige ao quarto 19 do 
paciente Josefo, ministrando-lhe a substância venenosa contida no frasco, o que vem a ser a causa de sua 
morte. Neste caso, podemos afirmar que Esmenio atuou como autor mediato, respondendo pela morte de 
Josefo, com a incidência da agravante genérica do cometimento do delito contra ascendente; 
c) Esmenio criminoso de alta periculosidade dirige-se até a residência de Tício, gerente do “Banco Mais”, onde 
rende, sob a mira de arma de fogo, Tício, sua esposa e o bebezinho recém-nascido do casal. Esmenio então 
determina a Tício que se dirija até o banco e traga a ele em uma mala a quantia de cem mil reais, ao tempo em 
que Esmenio ficará na residência vigiando, sob a mira de arma de fogo, a esposa e o filho de Tício. Caso não 
traga o dinheiro, ou se Tício noticiar o fato às autoridades policiais, Esmenio promete-lhe que matará sua 
esposa e o bebê. Tal qual ordenado, Tício se dirige ao banco e retorna com a vultosa quantia que entrega a 
Esmenio, o qual foge imediatamente do local. Neste caso é correto afirmar que Esmenio agiu como autor direto 
em relação ao crime cometido contra Tício e como autor mediato em relação ao crime cometido contra o 
banco; 
d) Esmenio filho do poderoso empresário Tício, pretendendo o mais brevemente possível receber vultosa 
herança, contrata o atirador profissional Caronte e encomenda a morte de Tício. Esmenio esclarece a Caronte 
que Tício, como de costume, se dirigirá no final de semana para sua casa no bosque, local propício para o 
cometimento do homicídio. No fim de semana Caronte se dirige até o local determinado por Esmenio e de 
tocaia, ao chegar um homem ao local, atira contra ele. Entretanto, ao se aproximar do corpo, percebe que em 
razão da pouca claridade vespertina, acabou por atingir Fídio, amigo de Tício, que com ele lá iria se encontrar. 
Caronte, rapidamente esconde o corpo de Fídio, e se posiciona mais uma vez de tocaia, até a chegada de 
Tício, o qual Caronte acaba por alvejar mortalmente. Neste caso é correto afirmar que Esmenio responderá 
pelos crimes praticados contra Tício e Fídio, com a incidência da agravante genérica do cometimento do delito 
contra ascendente; 
e) Esmenio procurando obter para si o cargo de gerência de Tício, na empresa em que trabalham, ministra-lhe 
veneno no café. Tício, sentindo-se mal, se dirige até o estacionamento onde havia parado seu veículo, e ao 
liga-lo, em razão de carga explosiva anteriormente colocada por Licínio (que também almejava o cargo de 
Tício), o veículo explode e mata Tício, bem como assusta a todos do escritório, inclusive Esmenio, que de nada 
desconfiava. Neste caso podemos afirmar que este é um exemplo de autoria colateral, respondendo Esmenio 
na forma tentada, e Licínio na forma consumada, quanto ao crime cometido contra Tício. 
 
13. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Para a teoria extrema da culpabilidade, a falta de consciência da antijuridicidade não tem influência sobre a 
existência do dolo; 
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b) Para a teoria extrema da culpabilidade todo erro sobre a antijuridicidade é considerado como erro de 
proibição; 
c) Para a teoria limitada da culpabilidade há diferença entre o erro que recai sobre os pressupostos fáticos de 
uma causa de justificação e o erro que recai sobre a existência de uma causa de justificação; 
d) Esmenio acreditando sinceramente como ainda vigente o delito de adultério, pratica relações sexuais com 
Nícinia, mulher que sabe ser casada. Neste caso podemos afirmar que se trata de um exemplo de delito 
putativo ou do também chamado erro de proibição às avessas; 
e) Para a teoria limitada da culpabilidade adotada pelo Código Penal, o erro que recai sobre pressupostos 
fáticos de uma causa de justificação, sendo inevitável isenta o agente de pena. Mas se o erro for derivado de 
culpa poderá diminuir a pena de um sexto a um terço. 
 
14. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Cabe legítima defesa real contra legítima defesa putativa; 
b) Cabe legítima defesa real contra quem age sob coação moral irresistível; 
c) Cabe legítima defesa real contra estado de necessidade real; 
d) Cabe legítima defesa real contra agente inimputável; 
e) Cabe legítima defesa real contra quem age com excesso derivado de legítima defesa real. 
 
15. Segundo entendimentos sumulados do Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva; 
b) Em caso de desclassificação do crime de homicídio para o de lesões corporais pelo Tribunal do Júri, a 
decisão de pronúncia deixa de ser considerada causa interruptiva da prescrição; 
c) É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base; 
d) A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo 
qualquer efeito condenatório; 
e) É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto. 
 
 
DIREITO ELEITORAL 
 
16. Assinale a alternativa correta: 
 
a) Sempre que Código Eleitoral não indicar o grau mínimo da pena abstratamente prevista, entende-se que 
será ele de seis meses para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão. Quando determinada a 
agravação ou atenuação da pena sem mencionar o "quantum", deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, 
guardados os limites da pena cominada ao crime; 
b) Sempre que Código Eleitoral não indicar o grau mínimo da pena abstratamente prevista, entende-se que 
será ele de seis meses para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão. Quando determinada a 
agravação ou atenuação da pena sem mencionar o "quantum", deve o juiz fixá-lo entre um terço e um sexto, 
guardados os limites da pena cominada ao crime; 
c) Sempre que Código Eleitoral não indicar o grau mínimo da pena abstratamente prevista, entende-se que 
será ele de quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão. Quando determinada a 
agravação ou atenuação da pena sem mencionar o "quantum", deve o juiz fixá-lo entre um terço até a metade, 
guardados os limites da pena cominada ao crime; 
d) Sempre que Código Eleitoral não indicar o grau mínimo da pena abstratamente prevista, entende-se que 
será ele de quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão. Quando determinada a 
agravação ou atenuação da pena sem mencionar o "quantum", deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, 
guardados os limites da pena cominada ao crime; 
e) Sempre que Código Eleitoral não indicar o grau mínimo da pena abstratamente prevista, entende-se que 
será ele de seis meses. Quando determinada a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o "quantum", 
deve o juiz fixá-lo entre um terço e um sexto, guardados os limites da pena cominada ao crime. 
 
17. Quanto à matéria eleitoral, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em cinco dias da publicação do 
ato, resolução ou despacho; 
b) Por disposição expressa de lei, os recursos eleitorais não tem efeito suspensivo; 
c) Cabe recurso contra a expedição de diploma no caso de inelegibilidade ou incompatibilidade de candidato; 
d) Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais caberá recurso ao Tribunal Regional 
Eleitoral; 
e) O recurso contra a expedição de diploma deve ser interposto no prazo de três dias. 
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18. Em matéria eleitoral, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Cabe ação penal subsidiária da pública em crime eleitoral; 
b) Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, para a configuração do crime de corrupção eleitoral 
previsto no art. 299 do Código Eleitoral, não se exige pedido expresso de voto, bastando a comprovação da 
finalidade de obter o voto; 
c) Não existem crimes eleitorais de ação penal pública condicionada à representação; 
d) A improcedência da ação de investigação judicial eleitoral obsta a propositura de ação penal quando 
tratarem dos mesmos fatos; 
e) Em matéria de crimes eleitorais há possibilidade de aplicação dos institutos da transação penal e da 
suspensão condicional do processo. 
 
 
LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
 
19. Não é órgão da Administração Superior do Ministério Público do Estado do Paraná: 
 
a) Procuradoria-Geral de Justiça; 
b) Colégio de Procuradores de Justiça; 
c) Procuradorias de Justiça; 
d) Corregedoria-Geral do Ministério Público; 
e) Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. 
 
20. Quanto às funções do Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
a) Realizar correições e inspeções nas Promotorias de Justiça e nas Procuradorias de Justiça, encaminhando 
o resultado das avaliações aos interessados; 
b) Propor ao Conselho Superior do Ministério Público o não vitaliciamento de membro do Ministério Público; 
c) Fazer recomendações a órgão de execução, sem caráter vinculativo; 
d) Integrar, como membro nato, o Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério 
Público, com direito a voto, exceto em processo administrativo disciplinar em que tenha atuado, quando será 
ouvido apenas para prestar informações ou esclarecer pontos do seu relatório; 
e) Promover o levantamento das necessidades de pessoal e material nos serviços afetos ao Ministério Público, 
propondo ao Procurador-Geral de Justiça as providências que julgar convenientes. 
 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
21. Consoante orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) O Supremo Tribunal Federal é competente para conhecer e julgar ação direta de inconstitucionalidade de lei 
estadual, arguida como incompatível com texto da Constituição Federal, ainda que o invocado dispositivo da 
Constituição Federal corresponda a idêntico dispositivo da Constituição Estadual; 
b) Os órgãos fracionários dos Tribunais de Justiça dos Estados não têm competência para, em recurso de 
apelação, reconhecer a constitucionalidade de dispositivo da legislação federal, quando arguida sua 
incompatibilidade com a Constituição Federal; 
c) O Plenário ou Órgão Especial dos Tribunais de Justiça dos Estados é competente para conhecer e julgar 
ação direta de inconstitucionalidade de lei estadual, arguida como incompatível com texto da Constituição 
Estadual, ainda que o invocado dispositivo da Constituição Estadual corresponda a idêntico dispositivo da 
Constituição Federal; 
d) Os órgãos fracionários dos Tribunais de Justiça dos Estados têm competência para, em recurso de 
apelação, reconhecer a constitucionalidade de dispositivo da legislação estadual, quando arguida sua 
incompatibilidade com a Constituição Estadual; 
e) Os órgãos fracionários dos Tribunais de Justiça dos Estados não submeterão ao Plenário, ou ao Órgão 
Especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do 
Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 
 
22. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Já pacificada a jurisprudência do STJ no sentido de reconhecer a legitimidade do Ministério Público para 
propor ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, como no caso do 
fornecimento de medicamentos à pessoa necessitada, sem que se possa falar em usurpação de competência 
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da defensoria pública ou da advocacia privada, reconheceu o STF a repercussão geral da controvérsia sobre a 
legitimidade do Ministério Público em tais hipóteses; 
b) Consoante orientação doutrinária que se firmou no Supremo Tribunal Federal, revela-se inviável, em sede 
de ação civil pública, a pretensão à simples declaração de constitucionalidade de norma ou o controle da 
constitucionalidade da norma em abstrato, como objetivo essencial da demanda judicial;  
c) Consoante orientação doutrinária que se firmou no Supremo Tribunal Federal, viável, em sede de ação civil 
pública, a arguição de inconstitucionalidade de norma como fundamento de pedido que recaia sobre uma 
situação concreta que diz respeito à coletividade e, por isso, resolvido mediante decisão com efeitos erga 
omnes; 
d) Consoante orientação doutrinária que se firmou no Supremo Tribunal Federal, viável a utilização da ação 
civil pública como instrumento de fiscalização incidental de constitucionalidade, quando a controvérsia 
constitucional se constitui apenas em questão prejudicial, indispensável à solução do litígio, e não seu pedido 
único e principal;  
e) Consoante orientação doutrinária que se firmou no Supremo Tribunal Federal, inviável a declaração 
incidental de inconstitucionalidade, em sede de ação civil pública para a tutela de direitos difusos, ante os 
efeitos gerais da sentença em tais casos, sob pena de, na prática, equiparar a ação civil pública a verdadeira 
ação direta de inconstitucionalidade, usurpando competência do STF.  
 
23. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa; 
b) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias 
Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros; 
c) A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros; 
d) Sem que se possa rotular de interferência do Judiciário sobre a atividade legislativa, é doutrinariamente 
admissível (e encontra precedentes na jurisprudência do STF) o controle jurisdicional da observância de 
restrições que o constituinte originário impôs ao poder constituído, no tocante a emendas constitucionais;  
e) Ressalvadas as expressas vedações constitucionais, que proíbem a deliberação sobre propostas de 
emendas constitucionais que objetivem abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e 
periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais, todos os demais pontos da Constituição 
podem ser emendados. 
 
24. Qual a alternativa que define de modo mais adequado a denominação que o constitucionalismo moderno 
atribui ao fenômeno pelo qual se opera a alteração do conteúdo e do alcance das normas constitucionais pela 
via informal, sem alteração do texto normativo, tendo-se em conta a aplicação concreta de seu conteúdo a 
situações fáticas que se modificam no tempo, à luz de transformações no âmbito da realidade da configuração 
do poder político, da estrutura social ou do equilíbrio de interesses? 
 
a) Repristinação constitucional; 
b) Declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto; 
c) Recepção constitucional; 
d) Mutação constitucional; 
e) Modulação constitucional. 
 
25. Considerando a própria Constituição Federal e a orientação doutrinária que hoje se encontra consolidada 
no Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que tenham sido aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão integrados 
ao ordenamento jurídico brasileiro e equivalerão a emendas constitucionais;  
b) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que não tenham sido aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
integrados ao ordenamento jurídico brasileiro com hierarquia de normas jurídicas de caráter supralegal;  
c) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que não tenham sido aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
integrados ao ordenamento jurídico brasileiro e equivalerão a leis ordinárias; 
d) Nas causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais e pelos Tribunais 
dos Estados e do Distrito Federal, caberá recurso especial, quando a decisão recorrida contrariar tratado 
internacional sobre direitos humanos, ou lhe negar vigência; 
e) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, poderão ser 
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declarados inconstitucionais por violação a requisitos formais ou, eventualmente, por violação a “cláusulas 
pétreas” da Constituição Federal.  
 
26. Considerando entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal em tema de administração pública, 
assinale a alternativa incorreta:  
a) O edital do concurso público não pode adotar como critério de desempate o tempo anterior na titularidade do 
serviço para o qual o concurso público foi realizado; 
b) Viola a Constituição Federal a nomeação de parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, 
inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, 
chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função 
gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 
c) Não padece de inconstitucionalidade, perante a Constituição Federal, regra inserida em Constituição 
Estadual que estabelece o sistema eletivo, mediante voto direto e secreto, para escolha dos dirigentes dos 
estabelecimentos de ensino, com a participação da comunidade escolar; 
d) O edital do concurso público não pode, por si só, fixar limite mínimo de idade para o ingresso no serviço 
público, sendo indispensável a existência de previsão legal, além de justificada pela natureza das atribuições 
do cargo a ser preenchido; 
e) O artigo 37, inc. I da Constituição Federal, ao prever que, “na forma da lei”, também são acessíveis aos 
estrangeiros os cargos, empregos e funções públicas, constitui-se em exemplo de preceito constitucional de 
eficácia limitada ou reduzida, não sendo autoaplicável.  
 
27. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei 
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 
não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles;  
b) É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito;  
c) Tanto a Constituição Federal quanto a Constituição do Estado do Paraná preveem a iniciativa popular de 
projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, por meio da manifestação de, pelo 
menos cinco por cento do eleitorado;  
d) Mediante referendo, por parte da população diretamente interessada, a lei complementar aprovada pelo 
Congresso Nacional, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais; 
e) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do 
período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às 
populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei. 
  
28. Assinale a referência que não se inclui no rol de legitimados pela Constituição do Estado do Paraná a 
propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal: 
 
a) Procurador-Geral do Estado; 
b) Prefeito e Mesa da Câmara de Município paranaense, quando se tratar de lei ou ato normativo local; 
c) Partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa; 
d) Federações sindicais e entidades de classe de âmbito estadual ou municipal, quando se tratar de lei ou ato 
normativo estadual ou municipal, conforme o âmbito de representação;  
e) Deputado Estadual. 
 
29. Com fundamento na Constituição do Estado do Paraná, legislação complementar e orientação 
jurisprudencial dos tribunais superiores, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) É atribuição do Procurador-Geral de Justiça promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, quando a 
autoridade reclamada for o Governador do Estado, o Presidente da Assembleia Legislativa, os Presidentes dos 
Tribunais de Justiça ou de Contas, o Procurador Geral do Estado e o Defensor Público Geral do Estado;  
b) Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originalmente, os secretários de Estado e os prefeitos 
municipais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal e do Tribunal do Júri, estes em 
relação aos crimes dolosos contra a vida;  
c) Admitida a acusação contra o Governador do Estado, por dois terços dos membros da Assembleia 
Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais 
comuns, ou perante a própria Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade; 
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d) No caso de flagrante de crime inafiançável, atribuível a Deputado Estadual, os autos serão remetidos, dentro 
de vinte e quatro horas, à Assembleia Legislativa, para que a mesma, pelo voto secreto da maioria de seus 
membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa; 
e) Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares 
cometidos contra civis, exceto os dolosos contra a vida, da competência do Tribunal do Júri, cabendo ao 
conselho de justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.  
 
30. Considerando o rol de competências do Conselho Nacional do Ministério Público expressamente previstas 
na Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Avocar processos disciplinares ainda em curso perante as Corregedorias dos Ministérios Públicos dos 
Estados;  
b) Rever, de ofício ou mediante provocação, processos disciplinares de membros do Ministério Público 
julgados há menos de um ano, não apenas para o controle formal da legalidade, mas para decidir o mérito do 
processo disciplinar de forma diversa; 
c) Determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios proporcionais ao tempo de 
serviço, bem como aplicar a pena de cassação da aposentadoria ou de disponibilidade, desde que ouvido o 
Conselho Superior do Ministério Público respectivo e assegurada ampla defesa;  
d) Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, 
no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 
e) Zelar pela observância dos princípios constitucionais da administração pública e apreciar, de ofício ou 
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério 
Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas. 
 
31. Assinale a alternativa correta: 
 
a) Não caberá arguição de descumprimento de preceito fundamental, perante o STF, quando for relevante o 
fundamento da controvérsia constitucional sobre lei municipal;  
b) Somente é inadmissível a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando existir meio de 
tutelar o direito objetivo mediante decisão dotada de efeitos gerais e vinculantes; 
c) É inadmissível a arguição de descumprimento de preceito fundamental, perante o STF, em face de lei ou ato 
normativo anterior à Constituição; 
d) Qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do poder público pode propor, perante o STF, arguição de 
descumprimento de preceito fundamental; 
e) Cabe recurso extraordinário da decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, formulada perante o STF.  
  
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
32. Sobre licitações e contratações públicas é incorreto afirmar: 
 
a) Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;  
b) O objeto dos contratos de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda 
(fundamentalmente disciplinados pela lei 12232/2010) poderá incluir, a título de atividades complementares, os 
serviços especializados pertinentes a produção e execução técnica de peças e projetos publicitários, 
assessoria de imprensa, comunicação e relações públicas; 
c) O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), originariamente criado pela lei 12462/2011 para as 
licitações e contratos necessários à realização de eventos como a Copa das Confederações (2013), a Copa do 
Mundo de Futebol (2014), Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, hoje é também aplicável às licitações e 
contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e no âmbito dos sistemas públicos de ensino;    
d) Não poderá participar da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 
necessários o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, salvo como consultor ou técnico, 
nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração 
interessada;  
e) Dispensa-se a licitação na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência 
de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas 
condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. 
 
33. Quanto ao direito fundamental ao acesso à informação pública, corolário do princípio da publicidade, é 
incorreto afirmar: 
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a) Quando se tratar de informações essenciais à tutela de direitos fundamentais, os órgãos ou entidades 
públicas estão obrigados a encaminhar ao Ministério Público os pedidos de informação indeferidos 
acompanhados das razões da denegação; 
b) Subordinam-se à lei de acesso às informações as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam 
recursos públicos mediante contrato de gestão; 
c) A informação em poder dos órgãos e entidades públicas poderá ser classificada em ultrassecreta, secreta ou 
reservada, sendo de 25 (vinte e cinco) anos o prazo mais longo previsto na referida classificação;  
d) O pedido de acesso às informações de interesse público não precisa ser justificado, devendo conter apenas 
a identificação do requerente e a especificação da informação solicitada; 
e) As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente da República, Vice-Presidente e 
seus cônjuges e filhos serão classificadas no grau reservado e ficarão sob o sigilo até o término do mandato 
em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.  
 
34. Sobre processo administrativo, é incorreto afirmar: 
 
a) Da decisão administrativa que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo 
indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios 
admissíveis de impugnação; 
b) Segundo a lei 9784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, 
das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, devendo o recurso 
ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o 
encaminhará à autoridade superior; 
c) O “princípio do formalismo moderado”, que alguns também denominam de “princípio do  informalismo”, 
consiste, de um lado, na previsão de ritos e formas simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, 
segurança, respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa e, de outro lado, na  exigência 
de interpretação flexível e razoável quanto a formas, prestigiando-se o caráter instrumental do processo 
administrativo. Particularmente por esta última acepção, alguns o denominam de “princípio da utilidade ou 
efetividade do processo”; 
d) Segundo súmula vinculante do STF, a falta de defesa técnica por advogado, no processo administrativo, 
ofende a Constituição; 
e) Segundo súmula vinculante do STF, nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo 
que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma e pensão. 
 
35. Em relação aos atos de improbidade administrativa e seu controle jurisdicional, assinale a alternativa 
incorreta:  
 
a) Não configura ato de improbidade administrativa a exoneração de cargos em comissão, nos três meses que 
antecedem a realização das eleições até a posse dos eleitos; 
b) As ações destinadas ao ressarcimento de danos causados ao erário, decorrentes de atos de improbidade 
administrativa, podem ser propostas até 8 (oito) anos após o término do exercício de mandato, de cargo em 
comissão ou de função de confiança; 
c) O Estatuto da Cidade não prevê a responsabilização do Prefeito Municipal por ato de improbidade 
administrativa que impedir ou deixar de garantir a participação de comunidades, movimentos e entidades da 
sociedade civil no controle social da aplicação dos recursos públicos; 
d) Quem for condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão proferida por órgão judicial colegiado, 
tão somente, por ato doloso de improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio público e 
enriquecimento ilícito, desde a condenação, até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da 
pena, torna-se inelegível; 
e) Os agentes públicos, ainda que não sejam servidores públicos, nos três meses que antecedem as eleições, 
cometem ato de improbidade administrativa se autorizam publicidade institucional de atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim 
reconhecida pela Justiça Eleitoral, e nas hipóteses de propaganda de produtos e serviços que tenham 
concorrência no mercado. 
 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
36. Em tema de garantias e limitações constitucionais ao poder de tributar, qual das seguintes alternativas se 
revela correta? 
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a) Segundo o princípio da anualidade, consagrado na vigente Constituição Federal, lei que institua ou majore 
tributos somente pode ter eficácia no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei e desde que 
previamente autorizado na lei orçamentária anual;  
b) Segundo o princípio da anterioridade, consagrado na vigente Constituição Federal, lei que institua ou majore 
tributos somente pode ter eficácia no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei e desde que 
previamente autorizado na lei orçamentária anual;  
c) Segundo o princípio da anualidade, consagrado na vigente Constituição Federal, lei que institua ou majore 
tributos somente pode ter eficácia no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei, independentemente 
da data desta publicação; 
d) Segundo o princípio da anterioridade, consagrado na vigente Constituição Federal, lei que institua ou majore 
tributos somente pode ter eficácia no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei, e ao menos noventa 
dias após tal publicação, ressalvadas expressas exceções constitucionais; 
e) A consagração do princípio da anterioridade, na vigente Constituição Federal, impede que Estados-
membros, no exercício de seus poderes constituintes decorrentes, estipulem, em suas Constituições, o 
princípio da anualidade.    
 
37. Em decisão de 12/08/2010, o STF, em sua composição plenária, julgou o recurso extraordinário n. 
576155/DF, em que se discutia a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em matéria 
tributária, em hipótese em que o Ministério Público do Distrito Federal questionava judicialmente Termo de 
Acordo de Regime Especial (TARE), firmado pelo Governo do Distrito Federal e determinada empresa, 
estabelecendo regime especial de apuração do ICMS.  
Qual das alternativas abaixo corresponde à decisão majoritária do Pleno do STF no aludido caso? 
 
a) Concluiu pela legitimidade do Ministério Público para propor referida ação civil pública, apoiando-se, 
basicamente, nas funções institucionais do MP genericamente estabelecidas na Constituição Federal;  
b) Concluiu pela ilegitimidade do Ministério Público para propor referida ação civil pública, por aplicação 
extensiva da súmula 470 do STJ, que dispõe que "o Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em 
ação civil pública, a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado", sem prejuízo de o Ministério 
Público do DF arguir ou representar, em sede e via próprias, pela declaração de inconstitucionalidade da lei 
distrital e consequentes decretos, que estabeleceram e regulamentaram os "TAREs"; 
c) Concluiu pela ilegitimidade do Ministério Público para propor referida ação civil pública, realçando que a 
ação não trata de interesses difusos ou coletivos, mas de questão de índole meramente tributária de interesse 
individualizado, nem envolve partes vulneráveis, as quais o Ministério Público possa se substituir; 
d) Concluiu pela ilegitimidade do Ministério Público para propor referida ação civil pública, ao argumento de que 
o acordo contou com a anuência da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e Assessoria Técnica da Secretaria 
de Fazenda do DF, e foi lastreado em decreto regulamentar, por sua vez baseado em então vigente lei do 
Distrito Federal, aprovada sem qualquer vício formal e no âmbito da competência do DF para instituir o ICMS 
(artigo 155, II da Constituição Federal) e regulamentar suas formas de tributação, arrecadação e fiscalização, 
inclusive atendendo às diretrizes da "Lei Kandir" (Lei Complementar n. 87/1996); 
e) Concluiu pela ilegitimidade do Ministério Público, tendo em vista o disposto no artigo 1º, parágrafo único da 
Lei de Ação Civil Pública (Lei 7347/85), prevendo que "não será cabível ação civil pública para veicular 
pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS – ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente 
determinados".  
 
 
FILOSOFIA DO DIREITO 
 
38. Após ler os excertos abaixo, que contêm elementos identificadores de ideias e conceitos intimamente 
associados a pensadores de referência para a Filosofia do Direito, assinale a alternativa a seu ver mais 
adequada para a provável identificação dos autores dos excertos transcritos: 
 
I - “A liberdade natural do homem consiste em estar livre de qualquer poder superior sobre a Terra e em não 
estar submetido à vontade ou à autoridade legislativa do homem, mas ter por regra apenas a lei da natureza. A 
liberdade do homem em sociedade consiste em não estar submetido a nenhum outro poder legislativo senão 
àquele estabelecido no corpo político mediante consentimento, nem sob o domínio de qualquer vontade ou sob 
a restrição de qualquer lei afora as que promulgar o legislativo, segundo o encargo a este confiado. A 
liberdade, portanto, não corresponde ao que nos diz Sir R. F., ou seja, uma liberdade para cada um fazer o que 
lhe aprouver, viver como lhe agradar e não estar submetido a lei alguma. Mas a liberdade dos homens sob um 
governo consiste em viver segundo uma regra permanente, comum a todos nessa sociedade e elaborada pelo 
poder legislativo nela erigido: liberdade de seguir minha própria vontade em tudo quanto escapa à prescrição 
da regra e de não estar sujeito à vontade inconstante, incerta, desconhecida e arbitrária de outro homem. 
Assim como a liberdade da natureza consiste em não estar sujeito a restrição alguma senão à lei da natureza”; 
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II - "Por outro lado, os homens não têm nenhum prazer na companhia dos outros (mas, pelo contrário, um 
enorme desprazer), quando não existe um poder capaz de inspirar respeito a todos. Porque todo homem 
espera que seu companheiro lhe atribua o mesmo valor que ele se atribui. (...) Com isso é evidente que, 
durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de inspirar respeito a todos, eles estão 
naquela condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos";   
III - “Muitas vezes existe uma grande diferença entre a vontade de todos e a vontade geral; a última considera 
apenas o interesse comum, ao passo que a primeira leva em conta o interesse privado e não é mais que uma 
soma das vontades particulares; mas tire-se dessas mesmas vontades os mais e os menos que se anulam, e a 
vontade geral permanecerá como a soma das diferenças. (...) Terminarei este capítulo e este livro com uma 
observação que deverá servir de base a todo o sistema social: o pacto fundamental, em lugar de destruir a 
igualdade natural, pelo contrário substitui por uma igualdade moral e legítima aquilo que a natureza poderia 
trazer de desigualdade física entre os homens, que, podendo ser desiguais na força ou no gênio, todos se 
tornam iguais por convenção e direito”;  
IV - “Utilidade significa aquela propriedade em qualquer objeto, através do qual tenda a produzir benefício, 
vantagem, prazer, bem ou felicidade (tudo isso, no presente caso vem a ser a mesma coisa) ou (o que também 
vem a ser a mesma coisa) impedir a ocorrência de dano, dor, mal ou infelicidade à parte cujo interesse é 
considerado; se aquela parte for a comunidade em geral, então a felicidade da comunidade; se de um indivíduo 
particular, então a felicidade daquele indivíduo”;  
V - “Quando penso, generalizando, um imperativo hipotético, não sei de antemão o que conterá; nada saberei 
até que tal condição me seja dada. Mas se imagino um imperativo categórico, já sei precisamente o que o 
mesmo contém. Pois com o imperativo, além da lei, não contém mais do que a necessidade da máxima (9) de 
conformar-se com essa lei, e a lei, todavia, não contém nenhuma condição a que seja limitada, não ficando, 
pois, nada mais do que a universidade de uma lei em geral, à qual há de conformar-se a máxima da ação, e 
essa conformidade é tudo o que o imperativo representa propriamente como necessário. O imperativo 
categórico é, pois, único, e é como segue: age só, segundo uma máxima tal, que possas querer ao mesmo 
tempo que se torne lei universal”.  
 
a) Hobbes, Locke, Rawls, Bentham e Alexy, respectivamente;  
b) Bentham, Hart, Hobbes, Kant e Rousseau, respectivamente;  
c) Locke, Hobbes, Rousseau, Bentham e Kant, respectivamente; 
d) Habermas, Hobbes, Hart, Rousseau e Kant, respectivamente; 
e) Kant, Bentham, Marx, Rousseau, Locke, respectivamente.  
 
 
SOCIOLOGIA JURÍDICA 
 
39. Ana Lucia Sabadell (Manual de Sociologia Jurídica – Introdução a uma leitura externa do Direito, São 
Paulo, Revista dos Tribunais, 5ª ed., 2010), divide em quatro concepções as modernas teorias do pluralismo 
jurídico. Leia os excertos abaixo, que sintetizam as quatro referidas concepções e, em seguida, assinale a 
alternativa cujas referências mais se aproximam de uma correta ilustração ou exemplificação da classificação 
proposta por Sabadell: 
 
I - "Os autores desta corrente identificam a existência de vários sistemas de normas jurídicas que interagem 
entre si, criando redes de relações jurídicas continuamente mutantes. O direito atual seria, nesta perspectiva, 
'uma mistura desigual de ordens jurídicas com diferentes regras, procedimentos, linguagens, escalas, áreas de 
competência e mecanismos adjudicatórios' (Faria, 1999, p. 163)" (Sabadell, op. cit., p. 144); 
II - "Observa-se assim a fragmentação do direito estatal segundo a origem e as necessidades dos vários 
grupos sociais. Nestes casos, teríamos um pluralismo jurídico no seio do direito estatal. Exemplos: direito das 
minorias étnicas, direitos especiais das mulheres e dos negros, direito das crianças e dos idosos" (Sabadell, 
op. cit., p. 145); 
III - "Um novo direito, ainda fluido e incerto, pretende prevalecer nos casos de conflito com o direito estatal. 
Constata-se, assim, uma concorrência ou mesmo uma "guerra" entre ordenamentos jurídicos nacionais, 
supranacionais e internacionais (Rigaux, 2000, p. 21)" (Sabadell, op. cit., p. 146); 
IV - "Em outras palavras, o jurista-sociólogo deve interessar-se por todos os comportamentos e regras que os 
grupos sociais consideram como "direito", analisando os "fatos normativos", e não privilegiar o direito estatal, 
como fazem os juristas, que adotam uma postura dogmática, esquecendo de que o direito do Estado constitui 
apenas uma pequena parte da "experiência jurídica" (Sabadell, op. cit., p. 146). 
 
a) "interlegalidade/pós-modernismo jurídico", "direito natural", "supranacionalidade/globalização", 
"paralegalidade/informalidade/direito achado na rua", respectivamente; 
b) "direito natural", "interlegalidade/pós-modernismo jurídico", "supranacionalidade/globalização" e 
"paralegalidade/informalidade/"direito achado na rua", respectivamente; 
c) "positivismo jurídico de combate", "multiculturalismo/direito à diferença", "interlegalidade/pós-modernismo 
jurídico" e "paralegalidade/informalidade/"direito achado na rua", respectivamente; 
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d) "interlegalidade/pós-modernismo jurídico", "multiculturalismo/direito à diferença", 
"supranacionalidade/globalização" e "paralegalidade/informalidade/direito achado na rua", respectivamente; 
e) "interlegalidade/pós-modernismo jurídico", "multiculturalismo/direito à diferença", 
"supranacionalidade/globalização" e "positivismo jurídico de combate", respectivamente. 
 
 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
 
40. Desconsiderando-se as regras especiais de transição de regime previdenciário, qual das seguintes 
alternativas é correta, em tema de aposentadoria por tempo de contribuição, considerando a legislação 
previdenciária vigente? 
 
a) O salário de benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição 
correspondentes a setenta e cinco por cento de todo o período contributivo;  
b) O salário de benefício consiste na média aritmética simples dos trinta e seis últimos salários de contribuição, 
multiplicada pelo fator previdenciário; 
c) O salário de benefício consiste na média aritmética simples dos trinta e seis últimos salários de contribuição; 
d) O salário de benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição 
correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; 
e) O salário de benefício consiste na média aritmética simples dos trinta e seis últimos salários de contribuição, 
multiplicada pelo fator previdenciário, considerando-se no cálculo deste fator um bônus de cinco anos, ao 
tempo de contribuição, quando se tratar de mulher. 
 
 
DIREITO CIVIL 
 
41. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) As associações são pessoas jurídicas de direito privado; 
b) As organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado; 
c) Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público; 
d) As empresas individuais de responsabilidade limitada são pessoas jurídicas de direito privado; 
e) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. 
 
42. A impenhorabilidade do bem de família legal (Lei nº 8.009/90) não é oponível: 
 
I - Em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições 
previdenciárias;  
II - Pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no 
limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;  
III - Pelo credor de pensão alimentícia;  
IV - Para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel 
familiar. 
 
a) Todas estão corretas; 
b) Nenhuma está correta; 
c) Estão corretas apenas as assertivas I e II; 
d) Está correta apenas a assertiva III; 
e) Estão corretas apenas as assertivas III e IV. 
 
43. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) A obrigação de dar coisa certa sempre abrange os acessórios dela; 
b) Nas obrigações de dar coisa incerta, a coisa será indicada, ao menos, pelo gênero e quantidade; 
c) O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago; 
d) Nas obrigações solidárias passivas, o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou 
de todos os devedores; 
e) Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, este responderá por toda ela para com 
aquele que pagou. 
 
44. Está incorreta a alternativa: 
 
a) A revogação do mandato “em causa própria” é ineficaz; 
b) Pode-se estipular fiança mesmo sem consentimento do devedor; 
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c) A responsabilidade por evicção existe mesmo no caso de aquisição por hasta pública; 
d) A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, entre outras hipóteses, no caso de homicídio 
culposo praticado pelo donatário contra o doador; 
e) É anulável a venda de ascendente para descendente, salvo se houver assentimento dos demais 
descendentes e do cônjuge do alienante. 
 
45. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) A bipartição da posse em posse direta e indireta pode ter origem em direito real ou pessoal; 
b) A posse adquirida por violência é considerada detenção enquanto não cessar a violência; 
c) No direito brasileiro, a aquisição da propriedade imóvel por sucessão exige a transcrição ou registro do título 
(formal de partilha) no Registro de Imóveis; 
d) A construção existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, mas esta presunção 
é relativa; 
e) A usucapião de bem móvel pressupõe posse contínua e inconteste por três anos, desde que haja justo título 
e boa-fé. 
 
46. É hipótese de nulidade do casamento: 
 
a) O casamento do menor de 16 anos; 
b) O casamento com infringência de impedimento; 
c) O casamento contraído com erro sobre a pessoa do outro nubente; 
d) O casamento do menor entre 16 e 18 anos não autorizado por seu representante legal; 
e) O casamento do menor emancipado, sem autorização de seu representante legal. 
 
47. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Pai e filho são parentes em linha reta, 1º grau; 
b) Tio e sobrinho são parentes em linha colateral, 3º grau; 
c) Irmãos são parentes em linha colateral, 1º grau; 
d) Cunhados são parentes por afinidade, em linha colateral, 2º grau; 
e) Genro e sogro são parentes por afinidade, em linha reta, 1º grau. 
 
48. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) O direito brasileiro adota o princípio da saisine em matéria sucessória; 
b) Em um caso de ultra-atividade da lei, as regras de direito sucessório do Código Civil de 1916 devem ser 
aplicadas à sucessão aberta durante sua vigência, mesmo que o inventário seja processado após o início da 
vigência do Código Civil de 2002; 
c) Os descendentes e os ascendentes e o cônjuge são considerados herdeiros necessários; 
d) São vedados o testamento simultâneo, recíproco e correspectivo; 
e) O testamento realizado por menor de 16 anos é nulo e o testamento realizado por menor entre 16 e 18 anos 
é anulável. 
 
 
DIREITO COMERCIAL 
 
49. Em relação à sociedade simples cujos sócios sejam exclusivamente pessoas jurídicas, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) O contrato de sociedade deve mencionar a denominação, nacionalidade e sede dos sócios; 
b) O contrato de sociedade pode ter forma pública; 
c) O direito brasileiro não admite sociedade simples exclusivamente com sócios pessoas jurídicas; 
d) O contrato deve mencionar a pessoa natural incumbida de administrar a sociedade; 
e) Mesmo tendo apenas pessoas jurídicas como sócios, o contrato deve mencionar se os sócios respondem, 
ou não, subsidiariamente pelas obrigações sociais. 
 
50. A Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, extrajudicial e falência: 
 
I - Não se aplica às sociedades de economia mista;  
II - Não se aplica às instituições financeiras privadas;  
III - Não se aplica às sociedades de capitalização;  
IV - Não se aplica às cooperativas de crédito. 
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a) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III; 
b) Está correta apenas a assertiva I; 
c) Está correta apenas a assertiva IV; 
d) Todas as assertivas estão corretas; 
e) Nenhuma assertiva está correta. 
 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
51. Sobre competência, assinale a alternativa correta: 
 
a) Nas ações possessórias, o foro é o da situação da coisa, mas o autor pode optar pelo foro do domicílio; 
b) O foro do domicílio do herdeiro-meeiro, se houver, será o competente para o inventário; 
c) A ação fundada em direito real sobre bem móvel pode ser proposta no foro do domicílio do réu; 
d) A ação em que se pede alimentos deve ser proposta no foro do domicílio do réu; 
e) A ação de reparação de danos causados em acidente automobilístico deve ser proposta, sempre, no foro do 
local do fato. 
 
52. Em matéria de impedimento e suspeição, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) O Juiz está impedido de atuar em processo no qual seu parente colateral em 3º grau for parte; 
b) O Juiz, que tenha atuado em um feito quando era Promotor de Justiça, está impedido de atuar nele; 
c) Aplicam-se ao órgão do Ministério Público os motivos de impedimento e suspeição do Juízo quando ele não 
for parte; 
d) Oposta e recebida exceção de impedimento do Juízo, o processo será imediatamente suspenso, mas se for 
arguido impedimento do órgão do Ministério Público, o processo não será suspenso; 
e) As regras de impedimento do Juiz não se aplicam ao procedimento de jurisdição voluntária. 
 
53. Em matéria de recursos, assinale a alternativa correta: 
 
a) As sentenças proferidas contra o município e suas autarquias não está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 
b) A sentença que julga procedentes embargos à execução da dívida ativa da Fazenda Pública está sujeita ao 
duplo grau de jurisdição, independente do valor da dívida; 
c) O recurso adesivo não está sujeito a preparo; 
d) A desistência de recurso que já esteja no Tribunal depende da concordância do recorrido; 
e) Depois de apresentada a resposta à apelação, o Juiz poderá, no prazo de cinco dias, reexaminar os 
pressupostos de admissibilidade do recurso. 
 
54. Acerca do agravo de instrumento, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) O relator pode negar seguimento ao agravo de instrumento se ele for manifestamente inadmissível; 
b) Se o relator deferir liminar recursal, ela somente poderá ser reformada no julgamento do agravo, mas o 
próprio relator poderá reconsiderá-la; 
c) O relator, verificando que não é caso de agravo de instrumento, por inexistência de perigo de lesão grave e 
de difícil reparação, poderá convertê-lo em agravo retido; 
d) O recurso deve ser instruído com cópia integral dos autos onde foi proferida a decisão agravada; 
e) O prazo para interposição é de dez dias, salvo nas hipóteses de prazo em dobro. 
 
55. Quanto à interdição de incapaz, assinale a alternativa correta: 
 
a) O Ministério Público tem legitimidade para requerer a interdição apenas em caso de anomalia psíquica; 
b) O Ministério Púbico tem legitimidade quando as pessoas legitimadas forem menores ou incapazes;  
c) O tutor não tem legitimidade para requerer a interdição de seu tutelado; 
d) A sentença de interdição produz efeitos desde logo, embora sujeita à apelação; 
e) O pedido de levantamento da interdição não pode ser realizado pelo interditado. 
 
56. Em matéria de antecipação de tutela, está incorreto: 
 
a) Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, são requisitos simultâneos, além da verossimilhança 
alegação, o fundado receito de dano e o abuso do direito de defesa; 
b) A antecipação não deve ser concedida se houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado; 
c) A tutela antecipada pode ser revogada a qualquer tempo; 
d) A tutela antecipada pode ser deferida, também, quando um dos pedidos cumulados mostrar-se 
incontroverso; 
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e) A antecipação da tutela, quando negada pelo juízo de 1º grau, pode ser concedida em agravo de 
instrumento. 
 
57. Não é caso de extinção do processo sem julgamento do mérito: 
 
a) O indeferimento da petição inicial; 
b) O acolhimento de alegação de litispendência; 
c) Quanto não houver legitimidade das partes; 
d) A confusão entre autor e réu; 
e) A transação entre as partes. 
 
58. Não é hipótese de intervenção de terceiros: 
 
a) A assistência; 
b) A oposição; 
c) A nomeação à autoria; 
d) A denunciação da lide; 
e) O chamamento ao processo. 
 
59. Quanto à petição inicial, é incorreto dizer: 
 
a) É inepta a petição inicial que traz pedidos incompatíveis entre si; 
b) Indeferida a petição inicial, a decisão somente poderá ser reformada, em recurso de apelação, pelo Tribunal 
competente; 
c) O pedido pode ser alternativo, quando o devedor puder cumprir a prestação por mais de um modo; 
d) Os pedidos devem ser interpretados restritivamente, mas no pedido do principal compreendem-se os juros; 
e) Antes da citação o autor pode aditar o pedido. 
 
60. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) O Mandado de Segurança decidido em única instância por Tribunal Superior está sujeito a Recurso 
Ordinário para o STF se for denegatória a decisão; 
b) O Recurso Especial e o Recurso Extraordinário devem ser interpostos, em petições distintas, perante o 
Tribunal onde foi proferia a decisão recorrida; 
c) Admitidos o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, o STJ deverá julgar o Especial e, apenas depois e 
se não estiver prejudicado o Extraordinário, os autos serão enviados para o STF para apreciar o Recurso 
Extraordinário; 
d) Cabe Recurso Extraordinário da decisão do Recurso Especial apenas se a questão constitucional surgir no 
julgamento do Especial pelo STJ; 
e) O Recurso Extraordinário fundado em divergência jurisprudencial deve trazer, além da prova da divergência 
(por exemplo, reprodução do inteiro teor do acórdão), o cotejo fático-analítico da divergência entre os julgados. 
 
 
PROCESSO PENAL 
 
61. Sobre habeas corpus é correto afirmar: 
 
a) É ação autônoma de impugnação, voltada a proteger a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, cabível 
assim que oferecida a denúncia e, em casos específicos, após a sentença condenatória; 
b) Exige que o impetrante instrua a petição com prova pré-constituída da violação do direito de ir e vir próprio 
ou de terceiro, mesmo que existente apenas ameaça potencial a tal direito;  
c) Concedida a ordem de HC para trancamento de ação penal, por falta de justa causa, fica vedada nova 
persecução em juízo a respeito do fato que foi originalmente imputado na denúncia questionada;  
d) O writ se presta a atacar decreto de prisão emitido por juízo absolutamente incompetente, exigindo-se 
comprovação de que foi proposta, tempestivamente, a exceção de incompetência; 
e) O habeas corpus é cabível para alegar a atipicidade da conduta e invocar a ocorrência de prescrição, além 
de possibilitar dilação probatória quanto à causa excludente da ilicitude alegada pelo impetrante. 
 
62. Em casos hipotéticos, finda a instrução criminal e apresentadas alegações orais pela promotoria e defesa 
em audiência, em vara privativa de crimes dolosos contra a vida, é correto afirmar: 
 
I - Ausentes indícios suficientes de que “A” é autor do homicídio, o magistrado o impronunciará e, mesmo com 
o trânsito em julgado de tal decisão, se descobertas novas provas de autoria contra “A”, é cabível nova 
denúncia, com idêntica imputação; 
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II – Existindo prova cabal de que houve repulsa do réu à agressão injusta e atual da vítima, caracterizando-se 
tão só o uso imoderado dos meios necessários, é caso de desclassificação chamada própria, pois ao júri não 
compete julgar crime culposo; 
III – Se “X” e “Y” são acusados por homicídios conexos e, pela prova da instrução, “X” praticou o homicídio 
imputado e “Y” crime de lesão corporal seguida de morte, ainda assim persistirá a competência da vara 
privativa quanto às duas infrações; 
IV – Caso configurado na instrução um crime de infanticídio, ao invés do homicídio descrito na denúncia, sendo 
negativa de autoria a única tese da ré, o juiz a pronunciará de imediato pelo infanticídio, porque este é crime 
menos grave e persiste a competência do juízo; 
V – Se há materialidade da infração, provas da autoria e a defesa, entre suas várias teses, invoca a 
inimputabilidade com base em laudo pericial, é hipótese de absolvição sumária com aplicação de medida de 
segurança. 
 
a) Apenas as assertivas I e IV são corretas; 
b) Somente as assertivas II e V são corretas; 
c) Apenas as assertivas I e III são corretas; 
d) Tão só as assertivas II, IV e V são corretas; 
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
63. Se o réu não possui bens imóveis e em seus dados financeiros, obtidos após quebra judicial de sigilo 
bancário, constata-se a aquisição de uma escultura efetivada com desvios financeiros de empresa privada, que 
foi vítima de crime de apropriação indébita: 
 
a) O Ministério Público e a vítima tem legitimidade concorrente para pedir arresto do bem, desde que 
comprovadamente adquirido com o dinheiro desviado da empresa; 
b) A vítima do crime tem legitimidade para propor o sequestro da escultura, bem como o juízo pode decretar a 
referida medida de ofício; 
c) Somente o Ministério Público tem legitimidade para propor o sequestro da escultura, haja vista se tratar de 
bem adquirido com o proveito da infração; 
d) A legitimidade da vítima para propor o sequestro do bem, ante seu interesse restrito à reparação do dano, é 
apenas subsidiária a do Ministério Público;  
e) Somente por meio de ação cível, o terceiro que alega ter a posse de boa fé da escultura adquirida 
onerosamente, poderá reclamar a propriedade do bem acautelado pelo juízo criminal. 
 
64. Acerca de desaforamento é incorreto afirmar: 
 
a) Pode ser decretado se o interesse da ordem pública o reclamar, ou acaso houver dúvida sobre a 
imparcialidade do júri ou, ainda, existir risco para a segurança pessoal do acusado;  
b) O querelante e o assistente do Ministério Público também são legitimados para intentarem a medida; 
c) Entre comarcas da mesma região, as mais próximas, desde que não subsistentes os mesmos motivos da 
comarca de origem, terão preferência para julgar o caso desaforado; 
d) Por se tratar de transferência de foro do julgamento popular, é cabível somente após a publicação da 
decisão de pronúncia;  
e) O desaforamento comporta representação do magistrado competente e, quando proposto pelas partes, a lei 
processual prescreve que juiz presidente deve ser ouvido. 
 
65. São causas de saneamento, sanação ou convalidação de atos processuais, exceto:  
 
a) Suprimento, como completar as omissões da denúncia, da queixa ou da representação, a todo o tempo, 
antes da sentença final; 
b) Sentença condenatória transitada em julgado, quanto a qualquer vício; 
c) Retificação, quando se corrige a parte do ato processual que ostenta o defeito; 
d) Preclusão, pela não arguição no tempo oportuno, da nulidade relativa; 
e) Ratificação de atos processuais já praticados, em caso de ilegitimidade do representante da parte, quanto à 
capacidade postulatória. 
 
66. Sobre a ação “ex delito” é correto afirmar: 
 
a) O fato imputado na esfera criminal, mesmo após sentença condenatória irrecorrível, pode ser declarado 
inexistente na ação de reparação de danos no juízo cível; 
b) O arquivamento do inquérito policial, pelo reconhecimento de quaisquer das causas extintivas da 
punibilidade, obsta a respectiva ação cível de reparação; 
c) Se ação de reparação de danos está em fase de citação e a ação penal na ocasião da sentença, tal situação 
vincula o juízo cível a suspender o curso da ação reparatória; 
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d) A sentença absolutória que reconhece o estado de necessidade, sem atribuir culpa a terceiro ou ao dono da 
coisa, não impede a ação cível deste; 
e) Conforme súmula do STF, o Ministério Público pode propor, sem qualquer restrição, ação “ex delito” em 
favor do titular do direito à reparação do dano que é pobre.  
 
67. Tratando-se de prisão em flagrante: 
 
I- Se o crime é inafiançável, a prisão em flagrante pode ser efetuada por qualquer cidadão e ser presa qualquer 
pessoa, independentemente da função pública que o autor da infração exerça; 
II- Quando o agente é detido após perseguição policial, ainda que esta perdure por vários dias, mas tenha 
iniciado logo após o cometimento do crime, ocorre o flagrante denominado próprio; 
III- Se a autoridade policial faz campana para prender o agente, sem lhe estimular a conduta ou tornar 
impossível a consumação do crime, trata-se de flagrante esperado; 
IV- A prisão em flagrante é mecanismo de autodefesa da sociedade, sendo que configurada sua ilegalidade, 
nada impede que o juiz relaxe o flagrante e decrete, desde logo e fundamentadamente, a prisão preventiva do 
autuado; 
V- Configura-se o quase-flagrante quando o agente é encontrado, pela autoridade policial, vários dias depois 
do fato, sem que tenha havido perseguição logo após o crime, munido de instrumento da infração. 
 
a) Somente as assertivas I, III e V são corretas; 
b) Apenas as assertivas I e III são corretas; 
c) Somente as assertivas I, II e V são corretas; 
d) Apenas as assertivas III e IV são corretas; 
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
68. Sobre denúncia e ação penal, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) É inepta a inicial acusatória que não traz de maneira clara se a conduta do acusado foi a título de coautoria 
ou de participação, bem como se traz narrativa da ação, em tese delituosa, de forma genérica ou de maneira 
alternativa; 
b) Conforme a regra geral, estando o indiciado preso, o prazo para oferecimento da denúncia é de 5 (cinco) 
dias a contar do recebimento dos autos pelo Ministério Público, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia 
do seu término; 
c) O aditamento à denúncia se presta a incluir novos fatos e novos autores até a sentença, se não incidente a 
prescrição, bem como para suprir a errônea capitulação jurídica do crime definida pelo Ministério Público, que 
neste último caso se faz por meio de mutatio libelli; 
d) O trânsito em julgado da decisão que rejeitou a denúncia por falta de representação, em ação penal pública 
condicionada, não obsta oferecimento de nova peça acusatória acompanhada da manifestação formal do 
ofendido em processar o autor do fato; 
e) É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à 
representação do ofendido, para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício 
de suas funções. 
 
69. Sobre procedimento, é correto afirmar:  
 
a) No procedimento ordinário, o juiz poderá substituir as alegações orais das partes por memoriais, somente se 
há complexidade do caso penal e número elevado de acusados; 
b) No procedimento comum, o rito será sumário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada 
seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade; 
c) No rito da Lei nº 9.099/95 não se prevê defesa escrita, sendo que após o recebimento da denúncia em 
audiência, cabe ao advogado do autor do fato apresentar defesa oral; 
d) Não estatuindo a lei antidrogas nenhuma medida cautelar de caráter pessoal, as medidas do Código de 
Processo Penal aplicam-se subsidiariamente, por expressa previsão da lei especial; 
e) Pelo rito ordinário do CPP, se após a defesa escrita o juiz constata que, pela pena máxima cominada ao 
delito imputado na denúncia incide a prescrição, absolverá sumariamente o réu. 
 
70. Sobre inquérito policial, é correto afirmar: 
 
a) Quando o delegado de polícia toma conhecimento de infração de ação penal pública, por meio de notícia da 
imprensa, tem-se a notícia crime de cognição mediata;  
b) Em crime de ação penal privada exclusiva, o inquérito policial é indispensável para que o ofendido apresente 
queixa em juízo, pois é vedada a investigação criminal particular; 
c) Elementos de prova colhidos por autoridade policial sem atribuição territorial acarretam nulidade da ação 
penal respectiva; 



 

18 
 

d) Um elemento probatório do inquérito policial, ainda que corroborado por outras provas produzidas no 
contraditório judicial, não pode fundamentar a convicção do juiz; 
e) O inquérito policial é procedimento de natureza administrativa, tendo como características a oficialidade, 
inquisitoriedade, indisponibilidade e discricionariedade.  
 
71. Acerca dos recursos e ações autônomas de impugnação em processo penal, analise as afirmativas 
abaixo e responda: 
 
I- A carta testemunhável é cabível e dirige-se contra decisão que denega recurso, de apelação ou recurso em 
sentido estrito, ou impede o seguimento de um dos recursos admitidos; 
II- A ação de revisão criminal pode ser proposta mais de uma vez quando se tratar de prova nova, ainda que 
esteja extinta a pena; 
III- Segundo entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, rejeitada a denúncia ou a queixa, o 
provimento do recurso em sentido estrito em razão de nulidade da decisão de primeiro grau, implicará, desde 
logo, o recebimento da inicial acusatória; 
IV- Nos crimes de competência do tribunal do júri, cabe recurso de apelação para questionar decisão de 
impronúncia, bem como contra absolvição sumária fundada na comprovação de causa de isenção de pena ou 
de exclusão do crime; 
V- Não é cabível recurso especial das decisões proferidas por turma recursal dos juizados especiais criminais.  
 
a) Todas as assertivas estão corretas; 
b) Apenas as assertivas I, III, V são corretas; 
c) Apenas as assertivas II, IV e V são corretas; 
d) Apenas as assertivas I e III são corretas; 
e) Apenas as assertivas II e IV são corretas. 
 
 
EXECUÇÃO PENAL 
 
72. Sobre Execução Penal e seus incidentes, assinale a opção incorreta: 
 
a) É cabível a regressão do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, ao apenado 
beneficiado com saída temporária que danificar, de qualquer forma, o dispositivo de monitoramento eletrônico; 
b) O apenado que descumprir os últimos 10 (dez) dias de pena restritiva de direito, estará sujeito à conversão 
da reprimenda em privativa de liberdade, pelo tempo que resta a cumprir; 
c) O juízo de execução penal possui competência para interditar estabelecimento penal, sob sua jurisdição, que 
estiver funcionando em condições inadequadas; 
d) É condição legal para a progressão de regime de cumprimento de pena, que o condenado por crime contra a 
administração pública repare o dano causado ou devolva o produto do ilícito praticado, com os acréscimos 
legais; 
e) O Conselho Penitenciário tem legitimidade para suscitar incidente de desvio de execução. 
 
73. Analise as alternativas abaixo e assinale a opção incorreta: 
 
a) A inclusão do apenado no regime disciplinar diferenciado ou no isolamento preventivo depende de despacho 
ou decisão judicial fundamentada; 
b) O falecimento de tio não autoriza a permissão de saída do condenado em regime fechado ou do preso 
provisório; 
c) O juízo da execução pode alterar a forma de execução da prestação de serviços à comunidade, estabelecida 
em sentença condenatória transitada em julgado; 
d) Nas faltas disciplinares (leves, médias e graves), pune-se a tentativa com a mesma sanção aplicada às 
faltas consumadas; 
e) A suspensão condicional da pena (sursis), aos condenados maiores de 70 (setenta) anos, é cabível quando 
a pena privativa de liberdade não for superior a 04 (quatro) anos. 
 
74. Sobre o tema livramento condicional, assinale a opção incorreta: 
 
a) A reincidência em crime culposo em nada interfere na fração mínima de cumprimento da pena, ou seja, 1/3 
(um terço), como condição objetiva para a obtenção do benefício; 
b) O apenado primário, porém com maus antecedentes criminais, deverá cumprir 1/2 (metade) da pena para 
obter o livramento; 
c) A condenação por crime doloso, cometido durante a vigência do benefício, é causa de revogação facultativa 
do benefício, desde que a pena não seja privativa de liberdade; 
d) É vedada a concessão de livramento condicional ao apenado reincidente em crimes de tráfico de drogas; 
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e) Comprometer-se a não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da 
observação cautelar e de proteção, é condição obrigatória imposta ao liberado condicional. 
 
75. Acerca da remição de pena, indique a alternativa correta: 
 
a) É facultativo o trabalho ao condenado, por contravenção penal, à pena de prisão simples que não excede a 
1 (um) mês; 
b) Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 2/3 (dois terços) do tempo remido, recomeçando a 
contagem a partir da data da infração disciplinar; 
c) O preso que trabalhar e estudar, cumulativamente, atendendo-se à carga horária, diária e legal, tanto para o 
trabalho como para o estudo, poderá reduzir o total de 1 (um) dia de sua pena, a cada 3 (três) dias de estudo e 
trabalho concomitantes; 
d) O condenado que cumpre pena em regime aberto somente pode remir parte do tempo de execução de pena 
por meio do estudo, mas não pelo trabalho; 
e) A metodologia de ensino à distância não é admitida como forma de remição por estudo, eis que se exige, da 
unidade de ensino, a declaração da respectiva frequência e aproveitamento escolar do apenado, como forma 
de comprovação das atividades. 
 
 
DIREITO DO CONSUMIDOR 
 
76. Assinale a alternativa correta: 
 
a) É de responsabilidade do fornecedor, credor da dívida, notificar o consumidor antes de proceder à inscrição 
do seu nome em serviço de proteção ao crédito; 
b) Conforme súmula recente do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode decretar de ofício a nulidade de 
cláusulas abusivas de qualquer contrato originado em relação de consumo; 
c) O comerciante é responsável pelo acidente de consumo, na mesma proporção que o fabricante, produtor e 
importador do produto; 
d) A instauração do inquérito civil, ao contrário do ajuizamento da ação civil pública, não obsta o prazo 
decadencial por vício do produto; 
e) O fornecedor de serviços se exime da responsabilidade objetiva, quando prova que o defeito não existe ou 
que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.  
 
77. Na relação do consumo sob a análise judicial, aplica-se exclusivamente em prol do consumidor, exceto: 
 
a) Reconhecimento de caso fortuito e de força maior; 
b) Inversão do ônus da prova, sob as condições da lei, quanto à sua alegação; 
c) Ônus de provar apenas o nexo causal na ação de reparação de danos por fato do produto; 
d) Princípio da vulnerabilidade; 
e) Interpretação em seu benefício de cláusulas dúbias do contrato. 
 
78. Quanto à publicidade e propaganda, aponte a alternativa incorreta: 
 
a) O CDC proíbe, de forma tácita, a publicidade com mensagem subliminar e, quando ela se aproveita da 
deficiência de julgamento e experiência da criança, classifica-a como enganosa; 
b) É obrigatória a inversão do ônus da prova, por decorrência do princípio da veracidade e da não abusividade 
da publicidade; 
c) A oferta publicitária de crédito deve garantir ao consumidor a informação prévia, ostensiva e adequada sobre 
taxa efetiva anual de juros; 
d) É enganosa por omissão a propaganda que deixa de informar dado essencial do produto; 
e) A propaganda que incute o desrespeito a valores ambientais é abusiva. 
 
 
DIREITO SANITÁRIO E SAÚDE DO TRABALHADOR 
 
79. Sobre Sistema Único de Saúde (SUS) é incorreto afirmar: 
 
a) Quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população 
de determinada área, é possível recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada; 
b) São diretrizes do SUS a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade; 
c) Compete ao SUS executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica; 
d) No orçamento da securidade social destina-se ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos 
necessários à realização de suas finalidades;  
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e) Os recursos financeiros do SUS, depositados em conta especial e única, são movimentados sob a 
fiscalização dos respectivos conselhos de saúde das esferas federal, estadual e municipal. 
 
80.  Quanto à vigilância sanitária e epidemiológica, analise as alternativas abaixo e aponte a incorreta: 
 
a) No âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, na forma da lei, entre outras atribuições, cabe à 
União atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde; 
b) O Código Sanitário do Paraná (Lei Estadual nº 13.331/2001) não proíbe o governo paranaense de participar 
das ações de vigilância sanitária em portos, aeroportos e fronteiras; 
c) Entre as atribuições legais da ANVISA está a de impedir a comercialização de produto, em caso de risco 
iminente à saúde, mas não a de proibir a fabricação do referido produto;  
d) Vigilância sanitária é conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 
nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde; 
e) Ações de vigilância sanitária e epidemiológica também se prestam a resguardar a saúde do trabalhador. 
 
 
DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
 
81. Sobre a Lei nº 12.594/2012, examine as afirmações que seguem: 
 
I - A Lei nº 12.594/2012 adota, dentre outros, o princípio da excepcionalidade da intervenção judicial e da 
imposição de medidas, favorecendo meios de autocomposição de conflitos; 
II - A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por 
si, justifiquem a não substituição da medida de internação originalmente aplicada por outra menos grave; 
III - É vedado ao juiz determinar reinício de cumprimento de medida de internação já declarada extinta, ante a 
comprovação da prática de ato infracional diverso, ainda que de naturezada grave, caso ocorrida antes do 
início de sua execução; 
IV - Em razão da unificação de medidas, um adolescente sentenciado a 04 (quatro) meses de prestação de 
serviços à comunidade em cada um dos 03 (três) procedimentos que respondia, efetivamente cumprirá, 
quando de sua execução, no máximo, 06 (seis) meses de medida; 
V - Aqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzirem ou concorrerem, de qualquer forma, direta ou 
indireta, para o não cumprimento da Lei nº 12.594/2012, estarão sujeitos, no que couber, às penalidades da Lei 
nº 8.429/1992. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas as assertivas I e V estão corretas;  
b) As assertivas II, IV e V estão incorretas; 
c) As assertivas I, III e IV estão incorretas;  
d) As assertivas III e IV estão incorretas;  
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
82. Sobre a colocação em família substituta, examine as afirmações que seguem: 
 
I - Em todas as suas modalidades, sempre dependerá do consentimento expresso do adolescente; 
II - Quando da colocação de criança ou adolescente sob a guarda de terceira pessoa, o juiz deverá, em regra, 
fixar o direito de visitas aos pais, salvo quando entender desaconselhável, por decisão expressa e 
fundamentada, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção; 
III - Com a instituição do Cadastro Nacional de Adoção, pelo CNJ, tornou-se desnecessária a manutenção dos 
cadastros de adoção em cada comarca; 
IV - Qualquer parente, ainda que não inscrito no cadastro de adoção, terá sempre preferência para adotar 
criança ou adolescente destituído do poder familiar; 
V - O juiz não está obrigado a homologar a nomeação de tutor efetuada por testamento, podendo deferir a 
medida a terceira pessoa, ainda que não guarde relação de parentesco, que demonstre melhores condições de 
assumir a função. 
 
a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.  
b) As assertivas III e IV estão incorretas;  
c) As assertivas II, IV e V estão incorretas;  
d) Apenas as assertivas II e V estão corretas;  
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
83. Sobre o Conselho Tutelar, assinale a alternativa incorreta: 



 

21 
 

 
a) Foi instituído na perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento de crianças, adolescentes e famílias 
em risco social; 
b) Possui plena autonomia funcional, não estando subordinado ao Prefeito, ao Ministério Público e/ou ao Juiz 
da Infância e da Juventude; 
c) Pode promover diretamente a execução de suas decisões sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, 
tendo a prerrogativa de requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 
trabalho e segurança; 
d) Sempre que entender necessário, pode promover o afastamento de criança ou adolescente de sua família 
de origem e seu subsequente acolhimento institucional; 
e) Tem o poder-dever de assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária, de 
modo a assegurar que esta contemple, em caráter prioritário, recursos para planos e programas destinados ao 
atendimento de crianças, adolescentes e famílias. 
 
84. Sobre as medidas socioeducativas, assinale a alternativa correta: 
 
a) De modo a evitar que o adolescente receba um tratamento mais rigoroso do que receberia se adulto fosse, 
sua aplicação deve obedecer aos parâmetros estabelecidos pela Lei Penal para dosimetria da pena a 
imputáveis; 
b) São consequência natural e obrigatória da comprovação da prática de ato infracional por adolescentes; 
c) Sua imposição a crianças autoras de ato infracional jamais deve importar na privação de liberdade, que 
somente é admissível quando da prática de atos de natureza grave por adolescentes; 
d) Podem ser revistas e substituídas a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que as 
aplicou; 
e) Sua execução pelo Conselho Tutelar pressupõe a existência de programa específico, devidamente 
registrado no CMDCA local. 
 
85. Sobre os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Sua composição será sempre paritária, compreendendo igual número de representantes do governo e da 
sociedade; 
b) Detém a competência deliberativa quanto à política de atendimento à criança e ao adolescente, tomando 
decisões que vinculam o administrador; 
c) No que diz respeito à elaboração e execução orçamentária pelo Executivo, sua atuação está restrita à 
definição da forma de destinação dos recursos captados pelo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
cuja gestão é de sua responsabilidade; 
d) Em âmbito municipal, é responsável pela coordenação e condução do processo democrático de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar; 
e) Em âmbito estadual, deve promover o registro dos programas socioeducativos de internação e 
semiliberdade. 
 
 
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
 
86. Assinale a alternativa incorreta. Caracteriza ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 
 
a) Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; 
b) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;  
c) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em 
segredo; 
d) Frustrar a licitude de concurso público; 
e) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica.  
 
87. Quanto às modalidades de licitação, assinale a alternativa correta: 
 
a) Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação; 



 

22 
 

b) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto;  
c) Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, quais sejam aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado; 
d) Concurso é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou 
não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa, a qual fixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas; 
e) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico 
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes 
de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
 
88. Assinale a alternativa incorreta. Caracteriza ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º, da Lei nº 8.429/92, e 
notadamente: 
 
a) Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no 
art. 1º, da Lei nº 8.429/92; 
b) Doar à pessoa física ou jurídica bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1º, da Lei nº 8.429/92, sem observância das formalidades legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie, exceto quando se tratar de entidade com fins educativos ou assistenciais; 
c) Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das 
entidades referidas no art. 1º, da Lei nº 8.429/92, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço 
inferior ao de mercado; 
 d) Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da 
gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;  
e) Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem 
observar as formalidades previstas na lei.  
  
89.  Nos termos da Lei nº 4.717/65, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos 
ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de 
sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados 
ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação 
ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da 
receita anual de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 
Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos; 
b) Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado;  
c) Caso decorridos 60 (sessenta) dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que 
o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30  
(trinta) dias seguintes, sob pena de falta grave;  
d) Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e 
condições previstos no art. 7º, inciso II, da Lei nº 4.717/65, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como 
ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, 
promover o prosseguimento da ação; 
e) A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de 
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente, 
caberá apelação, sem efeito suspensivo.  
 
 
DIREITO AMBIENTAL 
 
90.  Assinale a alternativa incorreta. Nos termos da Lei nº 12.651/12, o poder público municipal contará, para o 
estabelecimento de áreas verdes urbanas, com os seguintes instrumentos: 
 
a) O exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes florestais relevantes, conforme 
dispõe a Lei nº 10.257/01; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
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b) A priorização de projetos que contemplem a utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a 
supressão;  
c) A transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas expansões urbanas;  
d) O estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, empreendimentos comerciais e na 
implantação de infraestrutura;  
e) Aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental. 
 
91. Consideradas as disposições legais e doutrinárias sobre danos ambientais e sua responsabilização, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Se for julgada procedente a ação civil pública proposta por associação civil, a indenização pelo dano 
ambiental difuso será revertida à mesma, desde que tenha sido constituída há mais de um ano e que inclua 
entre suas finalidades a defesa do meio ambiente; 
b) Segundo o princípio do poluidor-pagador, os custos de reparação de área degradada devem ser impostos a 
quem a danificou, permitindo assim a imposição de tal ônus a novo adquirente; 
c) Na responsabilização civil por dano ecológico, não há necessidade de se provar a culpa do agente; 
d) O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 
ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade; 
e) O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com a lei, deverá 
embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a 
impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à 
recuperação da área degradada.  
 
92. Assinale a alternativa correta:  
 
Nos termos da Lei n.º 12.651/12, considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas: 
 
a) No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 200 (duzentos) metros e inclinação 
média maior que 35º, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da 
altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado 
por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo 
da elevação; 
b) As áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de 
cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento; 
c) As áreas no entorno das nascentes e dos olhos de água perenes, qualquer que seja sua situação 
topográfica, no raio mínimo de 150 metros; 
d) As faixas marginais de qualquer curso de água artificial, perene e intermitente, incluídos os efêmeros, desde 
a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 50 metros, para os cursos de água de menos de 15 
metros de largura; 
e) Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 100 (cem) metros, a partir do 
espaço permanentemente brejoso e encharcado. 
 
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, INQUÉRITO CIVIL, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO E PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL 
 
93. Nos termos da Lei nº 7.347/85, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o 
cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução 
específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de 
requerimento do autor; 
b) Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou 
outro legitimado assumirá a titularidade ativa; 
c) Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos 
Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida a lei da ação civil pública; 
d) Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se incorrer 
em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público; 
e) As associações e órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento 
de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. 
 
94. Consideradas as previsões legais e o contido nas Resoluções nº 1.928/08 e nº 1.541/09, da Procuradoria-
Geral de Justiça do Estado do Paraná, assinale a alternativa incorreta: 
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a) O compromisso de ajustamento de conduta é título executivo extrajudicial, salvo quando colhido no curso do 
processo judicial, quando então deverá ser homologado por sentença, nos termos da lei processual; 
b) Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção 
de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação; 
c) O procedimento investigatório criminal, embora não sendo condição de procedibilidade ou pressuposto 
processual para o ajuizamento de ação penal, exclui a possibilidade de formalização de investigação, pelos 
mesmos fatos, por outros órgãos da Administração Pública;  
d) O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, permitidas, por 
igual período, prorrogações sucessivas, por decisão fundamentada do membro do Ministério Público 
responsável pela sua condução; 
e) O presidente do procedimento investigatório criminal poderá decretar o sigilo das investigações, no todo ou 
em parte, por decisão fundamentada, quando a elucidação do fato ou interesse público exigir, garantida ao 
investigado a obtenção, por cópia autenticada, de depoimento que tenha prestado e dos atos de que tenha, 
pessoalmente, participado. 
 
95. Ainda sobre a Lei nº 7.347/85, assinale a alternativa correta: 
 
a) Para instruir a inicial, o interessado poderá requisitar às autoridades competentes as certidões e informações 
que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias; 
b) Rejeitada a promoção de arquivamento e insistindo o agente do Ministério Público no seu entendimento, o 
Procurador-Geral de Justiça designará outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação; 
c) Regem-se pelas disposições da Lei nº 7.347/85, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados por infração da ordem econômica; 
d) Será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos e contribuições 
previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional, 
desde que os benificiários possam ser individualmente determinados; 
e) Tem legitimidade para propor a ação civil pública a associação que esteja constituída há pelo menos 1 (um) 
ano nos termos da lei civil ou que tenha incluído, dentre as suas finalidades, a proteção ao meio ambiente, ao 
consumidor, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
 
 
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO E DIREITOS HUMANOS 
 
96. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) A natureza jurídica dos conselhos de direitos das áreas do idoso e da pessoa com deficiência diz respeito 
fundamentalmente com os princípios constitucionais da democracia participativa assegurando, por 
conseguinte, a participação popular na gestão, formulação e controle das políticas públicas;  
b) Os serviços de transporte coletivo rodoviário urbano devem priorizar o embarque e desembarque dos 
usuários em nível em, pelo menos, um dos acessos do veículo; 
c) É correto afirmar que a deficiência é um conceito em evolução e resultado da interação entre pessoas com 
deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação na 
sociedade em igualdade de oportunidades com as  demais pessoas; 
d) Sob a pena de interdição, toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso está obrigada a manter 
identificação externa visível; 
e) A obrigatoriedade da inscrição de programas junto à Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa e, em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de 
atendimento, é adstrita às entidades não-governamentais de assistência ao idoso. 
 
97. Sobre a Lei nº 12.288/10, examine as afirmações que seguem. A participação da população negra, em 
condição de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida, 
prioritariamente, por meio de: 
 
I - Inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social; 
II - Adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa; 
III - Modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das 
desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica; 
IV - Promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades 
étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais; 
V - Implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas 
no tocante à educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação 
de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à Justiça, e outros. 
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a) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas.  
b) As assertivas III e IV estão incorretas.  
c) As assertivas II, IV e V estão incorretas.  
d) Apenas as assertivas I, II, III e V estão corretas.  
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
98. Assinale a alternativa incorreta. Nos termos da Lei nº 11.346/06, a Segurança Alimentar e Nutricional 
abrange: 
  
a) A ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura 
tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos 
internacionais, do abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo-se a água, bem como da geração 
de emprego e da redistribuição da renda; 
b) A conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos; 
c) A implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, 
comercialização e consumo de alimentos, independente das características culturais do País; 
d) A promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população,  incluindo-se grupos populacionais 
específicos e populações em situação de vulnerabilidade social; 
e) A garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu 
aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade 
étnica e racial e cultural da população.  
 
 
HABITAÇÃO E URBANISMO 
       
99. Assinale a alternativa incorreta. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, 
entre outros, os seguintes instrumentos: 
 
a) Órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 
b) Debates, audiências e consultas públicas; 
c) Conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; 
d) Realização de referendos de iniciativa de entidades da sociedade civil organizada, devidamente autorizados 
pelas câmaras de vereadores; 
e) Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 
 
100. Assinale a alternativa correta. A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada pelos seguintes instrumentos:  
 
a) Órgãos colegiados com a participação de representantes do Poder Executivo, da sociedade civil e dos 
operadores dos serviços;  
b) Controladorias e corregedorias dos órgãos de classe com atuação no setor de modais de transporte;  
c) Audiências e consultas ao Tribunal de Contas da União; 
d) Procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação dos fornecedores dos serviços dos 
modais de transporte, de aditamento de contratos de concessão e de prestação de contas públicas; 
e) Agências de controle sobre itinerários, frequências e padrão de qualidade dos serviços, mantidas pelas 
concessionárias de serviços de transporte publico terrestre.  


