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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 4 horas 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
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PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  
((CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS))  

 
1. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, o 

artigo 37 elenca os princípios que devem ser 
acatados pela Administração Pública. Analise as 
assertivas e assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. A Administração Pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 

II. Excesso de exação é um crime praticado pelo 
funcionário que exige imposto, taxa ou 
emolumento que sabe indevido, ou, quando 
devido, emprega na cobrança meio vexatório ou 
gravoso.  

III. Ocorre prevaricação quando o funcionário retarda 
ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, 
ou deixa de praticá-lo contra disposição expressa 
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento 
pessoal.  

IV. O princípio da impessoalidade desdobra, no 
plano administrativo, o princípio constitucional 
geral de igualdade. Por ele se proscrevem: 
privilégios, perseguições, atuações pessoais para 
privilegiar ou discriminar outrem. 

V. Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei. 
 

A) Todas as assertivas estão corretas. 
B) Estão incorretas somente as assertivas I, III, IV e 

V. 
C) Somente as assertivas I e V estão incorretas. 
D) Somente a assertiva III está correta. 
E) Estão incorretas somente as assertivas I, III e IV. 
 
 

2. Analise as assertivas sobre a organização da 
Administração Pública e assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) Ocorre centralização quando o Estado executa 

suas tarefas por meio dos órgãos e agentes 
integrantes da Administração Direta. 

B) As atividades da Administração Federal 
obedecerão aos seguintes princípios 
fundamentais: planejamento, coordenação, 
descentralização, delegação de competência e 
controle.  

C) A execução das atividades da Administração 
Federal deverá ser amplamente descentralizada.  

D) Sociedade de Economia Mista é a entidade 
dotada de personalidade jurídica de direito 
público, criada por lei para a exploração de 
atividade econômica, sob a forma de sociedade 
anônima, cujas ações com direito a voto 
pertençam em sua maioria à União ou à entidade 
da Administração Indireta.  

E) A Administração Pública obedecerá, entre outros, 
aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência.  

 
 
3. Analise as assertivas sobre a Administração Pública 

Direta e assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. A Secretaria-Geral da Presidência da República 
tem como estrutura básica o Conselho Nacional 
de Juventude, o Gabinete, a Secretaria-
Executiva, a Subsecretaria de Comunicação 
Institucional, a Secretaria Nacional de Juventude 
e até 4 (quatro) Secretarias.    

II. Caberá ao Secretário-Executivo da Secretaria-
Geral da Presidência da República exercer, além 
da supervisão e da coordenação da 
Subsecretaria e das Secretarias integrantes da 
estrutura da Secretaria-Geral da Presidência da 
República subordinadas ao Ministro de Estado, 
as funções que lhe forem por ele atribuídas.  

III. Ao Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República compete assistir direta 
e imediatamente ao Presidente da República no 
desempenho de suas atribuições, prevenir a 
ocorrência e articular o gerenciamento de crises, 
em caso de grave e iminente ameaça à 
estabilidade institucional, realizar o 
assessoramento pessoal em assuntos militares e 
de segurança, coordenar as atividades de 
inteligência federal e de segurança da 
informação, zelar, assegurado o exercício do 
poder de polícia, pela segurança pessoal do 
Chefe de Estado, do Vice-Presidente da 
República e respectivos familiares, dos titulares 
dos órgãos essenciais da Presidência da 
República e de outras autoridades ou 
personalidades quando determinado pelo 
Presidente da República, bem como pela 
segurança dos palácios presidenciais e das 
residências do Presidente e do Vice-Presidente 
da República, tendo como estrutura básica o 
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, a 
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, a 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, o 
Gabinete, 1 (uma) Secretaria-Executiva e até 2 
(duas) Secretarias.   

IV. Compete ao Gabinete de Segurança Institucional 
coordenar e integrar as ações do Governo nos 
aspectos relacionados com as atividades de 
prevenção do uso indevido de substâncias 
entorpecentes que causem dependência física ou 
psíquica, bem como aquelas relacionadas com o 
tratamento, a recuperação e a reinserção social 
de dependentes.  

V. A participação no Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social será considerada função 
relevante e não será remunerada.  
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A) Somente a assertiva V é correta. 
B) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
C) Somente a assertiva III está correta. 
D) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
E) Somente as assertivas IV e V estão corretas. 

 
 
4. Sobre a Administração Pública Indireta, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

A) A Administração Pública Indireta é o conjunto de 
pessoas administrativas com personalidade 
jurídica própria, vinculadas à administração direta 
que irão desempenhar as atividades 
administrativas de forma centralizada. 

B) É composta pelas autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas e sociedades de 
economia mista. 

C) Tem por característica patrimônio próprio; 
capacidade de autoadministração; necessidade 
de lei para existência e extinção. 

D) As pessoas pertencentes à Administração 
Indireta não possuem fins lucrativos. 

E) O controle interno é realizado pela própria 
entidade, por meio de revogação ou anulação de 
seus atos. 

 
 
5. Sobre a modalidade de licitação denominada pregão, 

para aquisição de bens e serviços comuns, analise 
as assertivas e assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. É permitida exigência de aquisição do edital pelos 

licitantes, como condição para participação no 
certame.  

II. É vedada a exigência de garantia de proposta.  
III. O prazo de validade das propostas será de 30 

(trinta) dias, se outro não estiver fixado no edital.  
IV. São considerados bens e serviços comuns da 

área da saúde aqueles necessários ao 
atendimento dos órgãos que integram o Sistema 
Único de Saúde, cujos padrões de desempenho 
e qualidade possam ser objetivamente definidos 
no edital, por meio de especificações usuais do 
mercado.  

V. Aplicam-se solidariamente, para a modalidade de 
pregão, as normas da Lei nº 8.666/93.  
 

A) Somente as assertivas I, II, V estão corretas. 
B) Somente as assertivas II, III e V estão incorretas. 
C) Somente as assertivas I, II, IV e V estão corretas. 
D) Somente as assertivas II e IV estão corretas. 
E) Todas as assertivas estão corretas. 

 
 
6. Sobre o poder de polícia, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) Considera-se poder de polícia atividade da 
administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao 

exercício de atividades econômicas dependentes 
de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranquilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos. 

B) Considera-se regular o exercício do poder de 
polícia quando desempenhado pelo órgão 
competente nos limites da lei aplicável, com 
observância do processo legal e, em se tratando 
de atividade que a lei tenha como discricionária, 
sem abuso ou desvio de poder. 

C) O poder de polícia encontra seu fundamento no 
dever que a Administração tem de executar as 
leis e na supremacia do interesse público. 

D) Prescreve em 2 (dois) anos a ação punitiva da 
Administração Pública Federal, direta e indireta, 
no exercício do poder de polícia, objetivando 
apurar infração à legislação em vigor, contados 
da data da prática do ato ou, no caso de infração 
permanente ou continuada, do dia em que tiver 
cessado. 

E) Interrompe-se o prazo prescricional da ação 
executória: por qualquer ato inequívoco, ainda 
que extrajudicial, que importe em reconhecimento 
do débito pelo devedor. 

 
 
7. Sobre a Responsabilidade Civil da Administração, 

analise as assertivas e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
I. As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 

II. Somente as pessoas jurídicas de direito público 
prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo 
ou culpa. 

III. Os órgãos e entidades componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das 
respectivas competências, objetivamente, por 
danos causados aos cidadãos em virtude de 
ação, omissão ou erro na execução e 
manutenção de programas, projetos e serviços 
que garantam o exercício do direito do trânsito 
seguro.  

IV. As pessoas jurídicas de direito público interno 
são civilmente responsáveis por atos dos seus 
agentes que nessa qualidade causem danos a 
terceiros, ressalvado direito regressivo contra os 
causadores do dano, se houver, por parte destes, 
culpa ou dolo. 

V. O Estado responde invariavelmente pelo dano 
suportado por terceiro, não sendo possível a 
alegação das excludentes de responsabilidade. 
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A) Somente as assertivas II e V estão incorretas. 
B) Somente as assertivas II, III e V estão corretas 
C) Somente as assertivas I, III e V estão incorretas. 
D) Todas estão corretas, exceto a assertiva I. 
E) Todas estão corretas, exceto a assertiva IV. 

 
 
8. Conforme a Constituição Federal Brasileira, assinale 

a alternativa INCORRETA: 
 
 
A) São reconhecidas duas formas de 

inconstitucionalidade: por ação e por omissão. 
B) A ação declaratória de inconstitucionalidade 

pressupõe controvérsia a respeito da 
constitucionalidade da lei, o que é aferido diante 
da existência de grande número de ações em 
que a constitucionalidade da lei é impugnada e 
sua finalidade imediata consiste na rápida 
solução dessas pendências. 

C) A ação declaratória de constitucionalidade poderá 
ser proposta pelo Presidente da República, pela 
Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara 
dos Deputados ou pelo Procurador-Geral da 
República. 

D) As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo 
STF, nas ações declaratórias de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal, produzirão eficácia contra todos e feito 
vinculante, relativamente aos demais órgãos do 
Poder Judiciário e ao Poder Executivo. 

E) A eficácia erga omnes significa que a declaração 
de constitucionalidade ou inconstitucionalidade 
da lei se estende a todos os feitos em 
andamento, paralisando-os com o desfazimento 
dos efeitos das decisões neles proferidas no 
primeiro caso ou com a confirmação desses 
efeitos no segundo caso. 

 
 
9. Sobre a República Federativa do Brasil, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 

I. Estado - ordenação que tem por fim específico e 
essencial a regulamentação global das relações 
sociais entre os membros de uma dada 
população sobre um dado  território, na qual a 
palavra ordenação expressa a ideia de poder 
soberano institucionalizado. 

II. Território - limite espacial dentro do qual o Estado 
exerce de modo efetivo e exclusivo o poder de 
império sobre pessoas e bens. 

III. Federação – união de coletividades regionais 
autônomas, que a doutrina chama de Estados 
federados. 

IV. Estado federal – é o todo, dotado de 
personalidade jurídica de Direito Público 
internacional. 

V. Estados-membros – entidades federativas 
componentes, dotadas de autonomia e 
personalidade jurídica de Direito Público interno. 
 

A) Somente as assertivas I, II e III estão incorretas. 
B) Somente a assertiva IV está incorreta. 
C) Somente a assertiva V está correta. 
D) Todas as assertivas estão incorretas. 
E) Todas as assertivas estão corretas. 

 
 
10. Sobre o Estado Democrático de Direito, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 

A) A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito. 

B) Constitui objetivo fundamental da República 
Federativa do Brasil: construir uma sociedade 
livre, justa e solidária. 

C) O princípio da legalidade é um princípio basilar 
do Estado Democrático de Direito. 

D) Os juízes gozam da garantia de vitaliciedade, 
que, no primeiro grau, só será adquirida após três 
anos de exercício, dependendo a perda do cargo, 
nesse período, de deliberação do tribunal a que o 
juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de 
sentença judicial transitada em julgado. 

E) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada. 

 
 
11. Sobre o princípio democrático e a garantia dos 

direitos fundamentais, analise as assertivas e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. O preâmbulo e o art.1º da CF/88 fundam-se no 

princípio democrático. 
II. A democracia representativa é aquela na qual o 

povo, fonte primária de poder, não podendo 
dirigir os negócios do Estado diretamente, em 
face da extensão territorial, da densidade 
demográfica e da complexidade dos problemas 
sociais, outorga as funções de governo aos seus 
representantes, que elege periodicamente. 

III. O Estado Democrático de Direito, em que se 
constitui a República Federativa do Brasil, 
assegura os valores de uma sociedade pluralista 
e fundamenta-se no pluralismo político. 

IV. A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de 
projeto de lei subscrito por, no mínimo, dez 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. 

V. É assegurada a participação dos trabalhadores e 
empregadores nos colegiados dos órgãos 
públicos em que seus interesses profissionais ou 
previdenciários sejam objeto de discussão e 
deliberação. 
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A) Somente as assertivas I, II, III e V estão corretas. 
B) Somente as assertivas III, IV e V estão corretas. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Todas as assertivas estão incorretas. 
E) Somente as assertivas IV e V estão incorretas. 

 
12. Sobre os direitos sociais relativos aos trabalhadores, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição 
social ter salário mínimo, fixado em lei, 
nacionalmente unificado, capaz de atender a 
suas necessidades vitais básicas e às de sua 
família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com reajustes periódicos que 
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada 
sua vinculação para qualquer fim. 

B) A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social. 

C) São direitos sociais a educação, a saúde, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, e a assistência aos desamparados. 

D) A ordem social tem como base o primado do 
trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça 
sociais. 

E) O regime de previdência privada, de caráter 
complementar e organizado de forma autônoma 
em relação ao regime geral de previdência social, 
será obrigatório, baseado na constituição de 
reservas que garantam o benefício contratado, e 
regulado por lei complementar. 

 
13. Sobre os direitos e garantias constitucionais, analise 

as assertivas e assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. Conceder-se-á habeas-corpus sempre que 
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 

II. Conceder-se-á mandado de segurança para 
proteger direito líquido e certo, não amparado por 
habeas-corpus ou habeas-data, quando o 
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 
for autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder 
Público. 

III. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que 
a falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais 
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania. 

IV. Conceder-se-á habeas-data para assegurar o 
conhecimento de informações relativas à pessoa 
do impetrante, constantes de registros ou bancos 
de dados de entidades governamentais ou de 
caráter público. 

V. A criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas depende de autorização, sendo 
permitida a interferência estatal na fiscalização 
de seu funcionamento. 

A) Somente as assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
B) Somente a assertiva V está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Somente as assertivas II e V estão corretas. 
E) Todas as assertivas estão incorretas. 

 
 

14. Sobre o Poder Legislativo, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) O número total de Deputados, bem como a 

representação por Estado e pelo Distrito Federal, 
será estabelecido por lei ordinária, 
proporcionalmente à população, procedendo-se 
aos ajustes necessários, no ano anterior às 
eleições, para que nenhuma daquelas unidades 
da Federação tenha menos de oito ou mais de 
setenta Deputados.  

B) O Senado Federal compõe-se de representantes 
dos Estados e do Distrito Federal, eleitos 
segundo o princípio majoritário.  

C) O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, 
na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de 
julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.  

D) O Congresso Nacional e suas Casas terão 
comissões permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições 
previstas no respectivo regimento ou no ato de 
que resultar sua criação.  

E) A iniciativa das leis complementares e ordinárias 
cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou 
do Congresso Nacional, ao Presidente da 
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos 
Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da 
República e aos cidadãos.  
 
 

15. Sobre o Poder Executivo, analise as assertivas e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da 

República, auxiliado pelos Ministros de Estado.  
II. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da 

República realizar-se-á, simultaneamente, 
noventa dias antes do término do mandato 
presidencial vigente. 

III. Se, decorridos dez dias da data fixada para a 
posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo 
motivo de força maior, não tiver assumido o 
cargo, este será declarado vago. 

IV. O Presidente e o Vice-Presidente da República 
não poderão, sem licença do Congresso 
Nacional, ausentar-se do País por período 
superior a quinze dias, sob pena de perda do 
cargo. 

V. Compete privativamente ao Presidente da 
República dispor, mediante decreto, sobre 
organização e funcionamento da administração 
federal, quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgãos 
públicos. 
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A) Todas as assertivas estão corretas. 
B) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
C) Somente a assertiva I está incorreta. 
D) Somente a assertiva II está incorreta. 
E) Somente a assertiva V está incorreta. 

 
 
16. Sobre o Poder Judiciário, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) A lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

B) O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 
quinze membros com mais de trinta e cinco e 
menos de sessenta e seis anos de idade, com 
mandato de dois anos, admitida uma 
recondução. 

C) O Conselho será presidido pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências 
e impedimentos, pelo Vice-Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. 

D) As causas intentadas contra a União poderão ser 
aforadas na seção judiciária em que for 
domiciliado o autor, naquela onde houver 
ocorrido o ato ou fato que deu origem à 
demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou, 
ainda, no Distrito Federal. 

E) Os crimes políticos e as infrações penais 
praticadas em detrimento de bens, serviços ou 
interesse da União ou de suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 
contravenções e ressalvada a competência da 
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, são da 
competência dos juízes federais. 

 
 
17. Sobre a aplicação da Lei penal, analise as assertivas 

e assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. Ocorre abolitio criminis quando a lei nova deixa 
de considerar crime fato anteriormente tipificado 
como ilícito penal. 

II. Ocorre abolitio criminis quando a lei nova retira a 
característica de ilicitude penal de uma conduta 
precedentemente incriminada. 

III. Ninguém pode ser punido por fato que lei 
posterior deixa de considerar crime, cessando em 
virtude dela a execução e os efeitos penais da 
sentença condenatória. 

IV. Transitada em julgado a sentença condenatória, 
compete ao juízo das execuções a lei mais 
benigna. 

V. Há uma regra dominante em termos de conflito 
de leis penais no tempo. É a irretroatividade da 
lei penal, sem a qual não haveria nem segurança 
nem liberdade na sociedade, num flagrante 
desrespeito ao princípio da legalidade e da 
anterioridade da lei. 

A) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Somente a assertiva V está correta. 
C) Somente a assertiva IV está incorreta. 
D) Todas as assertivas estão incorretas. 
E) Todas as assertivas estão corretas. 

 
 

18. Conforme o Código Penal Brasileiro, no que tange ao 
crime, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Os crimes omissivos impróprios consistem 

simplesmente numa desobediência à norma 
mandamental, norma esta que determina a 
prática de uma conduta que não é realizada. 

B) Há somente a omissão de um dever de agir, 
imposto normativamente, pois, via de regra, os 
delitos omissivos próprios dispensam a 
investigação sobre a relação de causalidade, 
porque são delitos de mera atividade, ou melhor, 
inatividade. 

C) Nos crimes omissivos impróprios, o dever de agir 
é para evitar um resultado concreto. 

D) Nos crimes comissivos por omissão há, na 
verdade, um crime material, isto é, um crime de 
resultado, exigindo, consequentemente, a 
presença de um nexo causal entre a ação 
omitida. 

E) O nexo de causalidade é o primeiro passo na 
indagação da existência de uma infração penal 
que, finalmente, para poder ser atribuída a 
alguém, precisa satisfazer os requisitos da 
tipicidade, da antijuridicidade e da culpabilidade. 
 
 

19. De acordo com o Código Penal Brasileiro, no que diz 
respeito ao crime, analise as assertivas e assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I. Na corrupção passiva, o crime é consumado com 

recebimento da vantagem indevida. 
II. Na tentativa há pratica de ato de execução, mas 

o sujeito não chega à consumação por 
circunstâncias independentes a sua vontade. 

III. Salvo disposição em contrário, pune-se a 
tentativa com a pena correspondente ao crime 
consumado, diminuída de um a dois terços. 

IV. Considera-se arrependimento eficaz quando o 
agente voluntariamente desiste da consumação 
do crime ou impede que o resultado se produza. 
Nesse caso, só responde pelos atos já 
praticados. 
 

A) Somente as assertivas I e II estão incorretas. 
B) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
C) Somente a assertiva I está incorreta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Todas as assertivas estão incorretas. 
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20. Conforme o Código Penal Brasileiro, o que se refere 
ao erro de tipo e erro de proibição, analise as 
assertivas e assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. Erro de proibição é o que recai sobre 

circunstância que constitui elemento essencial do 
tipo. É a falsa percepção da realidade sobre um 
elemento do crime. 

II. É isento de pena quem, por erro plenamente 
justificado pelas circunstâncias, supõe situação 
de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. 
Não há isenção de pena quando o erro deriva de 
culpa e o fato é punível como crime culposo. 

III. O erro pode recair sobre a relação causal da 
ação e o resultado, isto é, aberratio causae. 

IV. Erro de tipo é o que incide sobre a ilicitude de um 
comportamento. O agente supõe, por erro, ser 
ilícita sua conduta. O objeto do erro não é, nem a 
lei, nem o fato, mas a ilicitude, isto é, a 
contrariedade do fato em relação à lei. O agente 
supõe permitida uma conduta proibida. 

V. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro 
sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de 
pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto 
a um terço. 
 

A) Todas as assertivas estão corretas. 
B) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
C) Somente as assertivas I, IV e V estão incorretas. 
D) Somente as assertivas I e IV estão incorretas. 
E) Somente a assertiva V está incorreta. 

 
 
21. Sobre os crimes relativos às licitações, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 

A) Qualquer cidadão poderá requerer à 
Administração Pública os quantitativos das obras 
e preços unitários de determinada obra 
executada. 

B) A empresa de prestação de serviços técnicos 
especializados que apresente relação de 
integrantes de seu corpo técnico em 
procedimento licitatório ou como elemento de 
justificação de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação, ficará obrigada a garantir que os 
referidos integrantes realizem pessoal e 
diretamente os serviços objeto do contrato. 

C) Fechado o negócio, será publicada 
semestralmente a relação de todas as compras 
feitas pela Administração Direta ou Indireta, de 
maneira a clarificar a identificação do bem 
comprado, seu preço unitário, a quantidade 
adquirida, o nome do vendedor e o valor total da 
operação. 

D) A alienação de bens da Administração Pública, 
subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, será precedida de 
avaliação e obedecerá às normas estabelecidas 
na Lei 8.666/93. Quando se referir a imóveis, 

dependerá de autorização legislativa para órgãos 
da administração direta e entidades autárquicas e 
fundacionais, e, para todos, inclusive as 
entidades paraestatais, dependerá de avaliação 
prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, esta dispensada em várias 
situações, sendo uma delas a de alienação e 
concessão de direito real de uso, gratuita ou 
onerosa, de terras públicas rurais da União na 
Amazônia Legal onde incidam ocupações até o 
limite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha 
(mil e quinhentos hectares), para fins de 
regularização fundiária, atendidos os requisitos 
legais. 

E) A Administração só poderá contratar, pagar, 
premiar ou receber projeto ou serviço técnico 
especializado desde que o autor ceda os direitos 
patrimoniais a ele relativos e a Administração 
possa utilizá-lo de acordo com o previsto no 
regulamento de concurso ou no ajuste para sua 
elaboração. 

 
 
22. Sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei 

nº 9.099/95), analise as assertivas e assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I. O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas 
cíveis de menor complexidade, assim como nas 
causas, qualquer que seja o valor, que versem 
sobre revogação de doação. 

II. Aos crimes praticados com violência doméstica e 
familiar contra a mulher, se aplica a Lei dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 

III. Nos crimes em que a pena mínima cominada for 
igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por 
esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 
denúncia, poderá propor a suspensão do 
processo, por dois a quatro anos, desde que o 
acusado não esteja sendo processado ou não 
tenha sido condenado por outro crime, presentes 
os demais requisitos que autorizariam a 
suspensão condicional da pena.  

IV. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma 
individual, poderá ser representado por preposto 
credenciado, munido de carta de preposição com 
poderes para transigir, sem haver necessidade 
de vínculo empregatício.  

V. Além das hipóteses do Código Penal e da 
legislação especial, dependerá de representação 
a ação penal relativa aos crimes de lesões 
corporais leves e lesões dolosas. 
 

A) Somente as assertivas I, IV e V estão corretas. 
B) Somente as assertivas II e V estão incorretas. 
C) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
D) Somente as assertivas I, III e V estão corretas. 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
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23. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, assinale 
a alternativa INCORRETA: 

 
A) São equipamentos obrigatórios dos veículos, 

entre outros a serem estabelecidos pelo 
CONTRAN: encosto de cabeça, para todos os 
tipos de veículos automotores e equipamento 
suplementar de retenção - air bag frontal para o 
condutor e o passageiro do banco dianteiro. 

B) Compete ao CONTRAN indicar um representante 
para compor a comissão examinadora de 
candidatos portadores de deficiência física à 
habilitação para conduzir veículos automotores. 

C) Compete às JARI solicitar aos órgãos e entidades 
executivos de trânsito e executivos rodoviários 
informações complementares relativas aos 
recursos, objetivando uma melhor análise da 
situação recorrida. 

D) Compete ao órgão máximo executivo de trânsito 
da União proceder à supervisão, à coordenação, 
à correição dos órgãos delegados, ao controle e 
à fiscalização da execução da Política Nacional 
de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 

E) Comprovada, por meio de sindicância, a 
deficiência técnica ou administrativa ou a prática 
constante de atos de improbidade contra a fé 
pública, contra o patrimônio ou contra a 
administração pública, o órgão executivo de 
trânsito da União, mediante aprovação do 
CONTRAN, assumirá diretamente ou por 
delegação, a execução total ou parcial das 
atividades do órgão executivo de trânsito 
estadual que tenha motivado a investigação, até 
que as irregularidades sejam sanadas. 
 

 
24. Sobre a organização do sistema de transporte 

coletivo da cidade de Curitiba, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) O Transporte Coletivo Privado, destinado ao 

atendimento de segmento específico e 
predeterminado da população, inclusive de 
escolares e de fretamento, está sujeito à 
regulamentação específica. 

B) A região, cuja densidade demográfica viabilize a 
implantação do serviço, será considerada 
atendida sempre que sua população não esteja 
sujeita a deslocamento médio superior a 500 
(quinhentos) metros. 

C) É permitida a subconcessão dos serviços 
contratados. 

D) Para assegurar a adequada prestação do serviço 
ou para sanar deficiência grave na respectiva 
prestação, bem como o fiel cumprimento das 
normas contratuais, regulamentares e legais 
pertinentes, a Administração Pública poderá 
intervir na operação do serviço. 

E) Para garantir o conforto e a segurança do 
Sistema, as linhas do transporte coletivo serão 
dimensionadas, admitindo-se passageiros em pé, 
até o limite de 6 (seis) por metro quadrado. 

 
 

25. Sobre o Código de Processo Civil Brasileiro, analise 
as assertivas e assinale a alternativa CORRETA: 

 
 

I. É defeso às partes e seus advogados empregar 
expressões injuriosas nos escritos apresentados 
no processo, cabendo ao juiz, de ofício ou a 
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. 

II. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, 
condenará o litigante de má-fé a pagar multa não 
excedente a dez por cento sobre o valor da 
causa e a indenizar a parte contrária dos 
prejuízos que esta sofreu, mais os honorários 
advocatícios e todas as despesas que efetuou. 

III. O advogado tem direito de: sendo comum às 
partes o prazo, só em conjunto ou mediante 
prévio ajuste por petição nos autos, poderão os 
seus procuradores retirar os autos, ressalvada a 
obtenção de cópias para a qual cada procurador 
poderá retirá-los pelo prazo de 1 (uma) hora 
independentemente de ajuste. 

IV. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo 
processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 
quando: entre elas houver comunhão de direitos 
ou de obrigações relativamente à lide; os direitos 
ou as obrigações derivarem do mesmo 
fundamento de fato ou de direito; entre as causas 
houver conexão pelo objeto ou pela causa de 
pedir; e ocorrer afinidade de questões por um 
ponto comum de fato ou de direito. 

V. Há litisconsórcio necessário, quando, por 
disposição de lei ou pela natureza da relação 
jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo 
uniforme para todas as partes; caso em que a 
eficácia da sentença dependerá da citação de 
pelo menos a maioria dos litisconsortes no 
processo. 

 
 

A) Somente as assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
B) Somente as assertivas II e V estão incorretas. 
C) Somente as assertivas III, IV e V estão corretas. 
D) Somente a IV está incorreta. 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
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26. Sobre o Código de Processo Civil Brasileiro, assinale 
a alternativa INCORRETA:  

 
 

A) A denunciação da lide é facultativa ao alienante, 
na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo 
domínio foi transferido à parte, a fim de que esta 
possa exercer o direito que da evicção Ihe 
resulta. 

B) A ação intentada perante tribunal estrangeiro não 
induz litispendência, nem obsta a que a 
autoridade judiciária brasileira conheça da 
mesma causa e das que Ihe são conexas. 

C) O juiz da causa principal é também competente 
para a reconvenção, a ação declaratória 
incidente, as ações de garantia e outras que 
respeitam ao terceiro interveniente. 

D) A competência em razão da matéria e da 
hierarquia é inderrogável por convenção das 
partes; mas estas podem modificar a 
competência em razão do valor e do território, 
elegendo foro onde serão propostas as ações 
oriundas de direitos e obrigações. 

E) Argui-se, por meio de exceção, a incompetência 
relativa. A nulidade da cláusula de eleição de 
foro, em contrato de adesão, pode ser declarada 
de ofício pelo juiz, que declinará de competência 
para o juízo de domicílio do réu. 

 
 
27. Sobre o Código de Processo Civil Brasileiro, assinale 

a alternativa INCORRETA: 
 
 

A) Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o 
juiz competente, pronunciando-se também sobre 
a validade dos atos do juiz incompetente. 

B) O juiz decidirá por equidade nos casos da Justiça 
do Trabalho; na falta de disposições legais ou 
contratuais, decidirá, conforme o caso, pela 
jurisprudência, por analogia, por equidade e 
outros princípios e normas gerais de direito, 
principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de 
acordo com os usos e costumes, o direito 
comparado, mas sempre de maneira que 
nenhum interesse de classe ou particular 
prevaleça sobre o interesse público. 

C) É defeso ao juiz exercer as suas funções no 
processo contencioso ou voluntário em que 
interveio como mandatário da parte, oficiou como 
perito, funcionou como órgão do Ministério 
Público, ou prestou depoimento como 
testemunha. 

D) Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade 
do juiz, quando alguma das partes for credora ou 

devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes 
destes, em linha reta ou na colateral até o 
segundo grau. 

E) Aplicam-se os motivos de impedimento e 
suspeição aos juízes de todos os tribunais. O juiz 
que violar o dever de abstenção, ou não se 
declarar suspeito, poderá ser recusado por 
qualquer das partes. 

 
 
28. Conforme o Código Civil Brasileiro, analise as 

assertivas e assinale a alternativa CORRETA: 
 
 

I. Não dispondo a lei em contrário, a escritura 
pública é facultativa à validade dos negócios 
jurídicos que visem à constituição, transferência, 
modificação ou renúncia de direitos reais sobre 
imóveis de valor superior a trinta vezes o maior 
salário mínimo vigente no País. 

II. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são 
exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver 
de ser feita em lugar diverso ou depender de 
tempo. 

III. São nulos os negócios jurídicos, quando as 
declarações de vontade emanarem de erro 
substancial que poderia ser percebido por pessoa 
de diligência normal, em face das circunstâncias 
do negócio. 

IV. O erro prejudica a validade do negócio jurídico 
quando a pessoa, a quem a manifestação de 
vontade se dirige, se oferecer para executá-la na 
conformidade da vontade real do manifestante. 

V. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação 
decorrer de terceiro, sem que a parte a que 
aproveite dela tivesse ou devesse ter 
conhecimento; porém, o autor da coação 
responderá por todas as perdas e danos que 
houver causado ao coacto.  
 
 

A) Somente as assertivas I, II, III e V estão corretas. 
B) Somente as assertivas I e V estão corretas. 
C) Somente as assertivas II e V estão corretas 
D) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
E) Nenhuma assertiva está correta. 
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29. Conforme o Código Civil Brasileiro, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 
A) Os negócios de transmissão gratuita de bens ou 

remissão de dívida, se os praticar o devedor já 
insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, 
ainda quando o ignore, poderão ser anulados 
pelos credores quirografários, como lesivos dos 
seus direitos. 

B) O credor quirografário, que receber do devedor 
insolvente o pagamento da dívida ainda não 
vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do 
acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso 
de credores, aquilo que recebeu. 

C) As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, 
quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus 
efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo 
permitido supri-las, ainda que a requerimento das 
partes. 

D) O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não 
pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a 
sua idade se dolosamente a ocultou quando 
inquirido pela outra parte, ou se, no ato de 
obrigar-se, declarou-se maior. 

E) Os prazos de prescrição podem ser alterados por 
acordo das partes. 
 
 

30. Conforme o Código Civil Brasileiro, analise as 
assertivas e assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. A novação extingue os acessórios e garantias da 

dívida, sempre que não houver estipulação em 
contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor 
ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se 
os bens dados em garantia pertencerem a 
terceiro que não foi parte na novação. 

II. Purga-se a mora por parte do devedor, 
oferecendo este a prestação mais a importância 
dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. 

III. Nos contratos onerosos, o alienante responde 
pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a 
aquisição se tenha realizado em hasta pública. 

IV. A resilição unilateral, nos casos em que a lei 
expressa ou implicitamente o permita, opera 
mediante denúncia notificada à outra parte. 

V. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno 
direito; a tácita depende de interpelação judicial. 
 

A) Somente a assertiva I está incorreta. 
B) Somente a assertiva II está correta. 
C) Somente as assertivas II, III e IV estão incorretas. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Todas as assertivas estão incorretas. 

 
 
 
 
 
 

31. Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A) Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, 

por força de acordo ou convenção coletiva de 
trabalho, o excesso de horas em um dia for 
compensado pela correspondente diminuição em 
outro dia, de maneira que não exceda, no 
período máximo de um ano, à soma das jornadas 
semanais de trabalho previstas, nem seja 
ultrapassado o limite máximo de dez horas 
diárias. 

B) As condições estabelecidas em Convenção, 
quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as 
estipuladas em Acordo. 

C) Não serão descontadas nem computadas como 
jornada extraordinária as variações de horário no 
registro de ponto não excedentes de cinco 
minutos, observado o limite máximo de quinze 
minutos diários. 

D) Havendo a coexistência de dois regulamentos da 
empresa, a opção do empregado por um deles 
tem efeito jurídico de renúncia às regras do 
sistema do outro. 

E) As cláusulas regulamentares, que revoguem ou 
alterem vantagens deferidas anteriormente, só 
atingirão os trabalhadores admitidos após a 
revogação ou alteração do regulamento. 
 
 

32. Sobre o Direito Processual do Trabalho, ao que se 
refere às competências, analise as assertivas e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. Compete aos juízes federais: processar e julgar 

as causas em que a União, entidade autárquica 
ou empresa pública federal forem interessadas 
na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de 
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 
Eleitoral e à Justiça doTrabalho. 

II. Compete à Justiça do Trabalho: processar e 
julgar as ações oriundas da relação de trabalho, 
abrangidos os entes de direito público externo e 
da administração pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

III. Para as ações que tramitam na fase de 
conhecimento determina-se a competência no 
momento em que a ação é proposta. São 
irrelevantes as modificações do estado de fato ou 
de direito ocorridas posteriormente, salvo quando 
suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a 
competência em razão da matéria ou da 
hierarquia. 

IV. Compete aos juízes federais processar e julgar 
os crimes contra a organização do trabalho e, 
nos casos determinados por lei, contra o sistema 
financeiro e a ordem econômico-financeira. 

V. Compete à Justiça do Trabalho processar e 
julgar controvérsias decorrentes da relação de 
trabalho, na forma da lei. 
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A) Somente as assertivas I e V estão incorretas. 
B) Somente a assertiva III está incorreta. 
C) Somente a assertiva V está correta. 
D) Somente a assertiva II está correta. 
E) Todas as assertivas estão corretas.  

 
 

33. Conforme o Direito Processual do Trabalho, no que 
diz respeito aos atos, termos e prazos processuais, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A) Os atos processuais não serão públicos, salvo 

quando o contrário determinar o interesse social, 
e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 (seis) às 20 
(vinte) horas. 

B) Os autos dos processos da Justiça do Trabalho 
não poderão sair dos cartórios ou secretarias, 
salvo se solicitados por advogados regularmente 
constituído por qualquer das partes, ou quando 
tiverem de ser remetidos aos órgãos     
competentes, em caso de recurso ou requisição. 

C) Os documentos juntos aos autos poderão ser 
desentranhados somente depois de findo o 
processo, ficando traslado. 

D) As partes, ou seus procuradores, poderão 
consultar, com ampla liberdade, os processos 
nos cartórios ou secretarias. 

E) Os requerimentos e documentos apresentados, 
os atos e termos processuais, as petições ou 
razões de recursos e quaisquer outros papeis 
referentes aos feitos formarão os autos dos 
processos, os quais ficarão sob a 
responsabilidade dos escrivães ou secretários. 
 
 

34. Conforme o Direito Processual do Trabalho, sobre os 
dissídios coletivos, analise as assertivas e assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I. A instância será instaurada mediante 

representação escrita ao Presidente do Tribunal. 
Poderá ser também instaurada, por iniciativa do 
presidente, ou, ainda, a requerimento da 
Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que 
ocorrer suspensão do trabalho. 

II. A representação poderá ser feita pelo 
empregador ou empregadores interessados, 
pelos seus sindicatos, ou pelos sindicatos de 
empregados. 

III. A representação será apresentada em tantas vias 
quantos forem os reclamados e deverá conter: 
designação e qualificação dos reclamantes e dos 
reclamados e a natureza do estabelecimento ou 
do serviço, bem como os motivos do dissídio e as 
bases da conciliação. 

IV. Quando verbal, a representação será feita ao 
presidente do tribunal ou à Procuradoria da 
Justiça do Trabalho, sendo reduzida a termo pelo 
funcionário designado para esse fim. 

V. A representação dos sindicatos para instauração 
da instância fica subordinada à aprovação de 
assembleia, da qual participem os associados 
interessados na solução do dissídio coletivo, em 
primeira convocação, por maioria de 1/3 (um 

terço) deles, ou, em segunda convocação, por 
1/3 (um terço) dos presentes. 
 

A) Somente as assertivas I, II, III e V estão corretas. 
B) Somente as assertivas II, IV e V estão incorretas. 
C) Somente a assertiva V está correta. 
D) Somente a assertiva V está incorreta. 
E) Todas as assertivas estão incorretas. 

 
 
35. Sobre a Seguridade Social, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com caráter 
democrático e centralizado da gestão 
administrativa e com a participação da 
comunidade, em especial de trabalhadores, 
empresários e aposentados. 

B) A seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das contribuições 
sociais. 

C) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinadas à seguridade social 
constarão dos respectivos orçamentos, não 
integrando o orçamento da União. 

D) A previdência social será organizada sob a forma 
de regime geral, de caráter contributivo e de 
filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

E) O regime de previdência privada, de caráter 
complementar e organizado de forma autônoma 
em relação ao regime geral de previdência social, 
será facultativo, baseado na constituição de 
reservas que garantam o benefício contratado, e 
regulado por lei complementar. 
 
 

36. Sobre o Direito Empresarial, analise as assertivas e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. Considera-se empresário quem exerce 

profissionalmente atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de 
bens ou de serviços. 

II. Não se considera empresário quem exerce 
profissão intelectual, de natureza científica, 
literária ou artística, ainda com o concurso de 
auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício 
da profissão constituir elemento de empresa. 

III. Caso venha a admitir sócios, o empresário 
individual poderá solicitar ao Registro Público de 
Empresas Mercantis a transformação de seu 
registro de empresário para registro de sociedade 
empresária. 

IV. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, 
entre si ou com terceiros, desde que não tenham 
casado no regime da comunhão universal de 
bens ou no da separação obrigatória. 

V. O empresário casado necessita de outorga 
conjugal para alienar os imóveis que integrem o 
patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. 
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A) Somente a assertiva II está incorreta. 
B) Somente as assertivas I e III estão incorretas. 
C) Somente a assertiva V está incorreta. 
D) Todas as assertivas estão incorretas. 
E) Todas as assertivas estão corretas. 

 
 
37. Sobre o Direito Empresarial, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) Em caso de abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 
requerimento da parte, ou do Ministério Público 
quando lhe couber intervir no processo, que os 
efeitos de certas e determinadas relações de 
obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares dos administradores ou sócios da 
pessoa jurídica. 

B) O juiz poderá desconsiderar a personalidade 
jurídica da sociedade quando, em detrimento do 
consumidor, houver abuso de direito, excesso de 
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou 
violação dos estatutos ou contrato social. A 
desconsideração também será efetivada quando 
houver falência, estado de insolvência, 
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 
provocados por má administração. 

C) Os bens particulares dos sócios não respondem 
pelas dívidas da sociedade senão nos casos 
previstos em lei; o sócio, demandado pelo 
pagamento da dívida, tem direito a exigir que 
sejam primeiro excutidos os bens da sociedade. 

D) A decretação da falência determina o vencimento 
antecipado das dívidas do devedor e dos sócios 
ilimitada e subsidiariamente responsáveis, com o 
abatimento proporcional dos juros, e converte 
todos os créditos em moeda estrangeira para a 
moeda do País, pelo câmbio do dia da decisão 
judicial, para todos os efeitos da Lei 11.101/05. 

E) O proprietário de bem arrecadado no processo de 
falência ou que se encontre em poder do devedor 
na data da decretação da falência poderá pedir 
sua restituição. 
 
 

38. Sobre a recuperação judicial, a extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A) A decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende 
o curso da prescrição e de todas as ações e 
execuções em face do devedor, inclusive aquelas 
dos credores particulares do sócio solidário. 

B) Da decisão judicial sobre a impugnação caberá 
agravo. 

C) O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado 
de qualquer interessado, poderá determinar a 
destituição do administrador judicial ou de 

quaisquer dos membros do Comitê de Credores 
quando verificar desobediência aos preceitos 
desta Lei, descumprimento de deveres, omissão, 
negligência ou prática de ato lesivo às atividades 
do devedor ou a terceiros. 

D) Não será deferido provimento liminar, de caráter 
cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, 
para a suspensão ou adiamento da assembleia-
geral de credores em razão de pendência de 
discussão acerca da existência, da quantificação 
ou da classificação de créditos. 

E) Os sócios do devedor, bem como as sociedades 
coligadas, controladoras, controladas ou as que 
tenham sócio ou acionista com participação 
superior a 20% (vinte por cento) do capital social 
do devedor ou em que o devedor ou algum de 
seus sócios detenham participação superior a 
20% (vinte por cento) do capital social, poderão 
participar da assembleia-geral de credores, sem 
ter direito a voto e não serão considerados para 
fins de verificação do quorum de instalação e de 
deliberação. 
 
 

39. Conforme a Lei nº 6404/76, que dispõe sobre as 
Sociedades por Ações, no que tange às sociedades 
coligadas, controladoras e controladas, analise as 
assertivas e assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. São coligadas as sociedades quando uma 

participa, com 10% (dez por cento) ou mais, do 
capital da outra, sem controlá-la. 

II. São coligadas as sociedades nas quais a 
investidora tenha influência significativa. 

III. É presumida influência significativa quando a 
investidora for titular de 30% (trinta por cento) ou 
mais do capital votante da investida, sem 
controlá-la. 

IV. Considera-se que há influência significativa 
quando a investidora detém ou exerce o poder de 
participar nas decisões das políticas financeira ou 
operacional da investida, sem controlá-la. 

V. Considera-se controlada a sociedade na qual a 
controladora, diretamente ou através de outras 
controladas, é titular de direitos de sócio que lhe 
assegurem, de modo permanente, 
preponderância nas deliberações sociais e o 
poder de eleger a maioria dos administradores. 
 

A) Somente as assertivas III, IV e V estão corretas. 
B) Somente as assertivas II, IV e V estão corretas. 
C) Somente as assertivas I, II e III estão incorretas. 
D) Somente a assertiva III está incorreta. 
E) Somente a assertiva V está correta. 
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40. Sobre os títulos de crédito, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) A apresentação da letra ao aceite é facultativa 

quando certa a data do vencimento. A letra a 
tempo certo da vista deve ser apresentada ao 
aceite do sacado, dentro do prazo nela marcado; 
na falta de designação, dentro de seis meses 
contados da data da emissão do título, sob pena 
de perder o portador o direito regressivo contra o 
sacador, endossadores e avalistas. 

B) O pagamento de uma letra de câmbio pode ser 
garantido por fiança.  

C) Quando a mercadoria for vendida por conta do 
consignatário, este é obrigado, na ocasião de 
expedir a fatura e a duplicata, a comunicar a 
venda ao consignante. 

D) No ato da emissão da fatura, dela poderá ser 
extraída uma duplicata para circulação como 
efeito comercial, não sendo admitida qualquer 
outra espécie de título de crédito para 
documentar o saque do vendedor pela 
importância faturada ao comprador. 

E) A duplicata indicará sempre o valor total da 
fatura, ainda que o comprador tenha direito a 
qualquer rebate, mencionando o vendedor o valor 
líquido que o comprador deverá reconhecer como 
obrigação de pagar. 
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