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INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 

 

Além desse caderno de provas, contendo 40 questões objetivas, você receberá uma folha 

de respostas das questões objetivas, a qual deve ser preenchida com as letras: ‘A’, ‘B’, ‘C’ ou 

‘D’, com o item que o candidato considerar adequado ao perguntado no enunciado. A folha de 

respostas não poderá ser rasurada, e em caso de rasura a questão respectiva será considerada 

incorreta.   Durante a realização da prova os candidatos devem desligar seus celulares e deixar 

em cima de mesa que for indicada pela organização.  

 

TEMPO DE PROVA: 

 

 A prova poderá ser realizada no tempo máximo de 4 horas, já incluído o tempo para a 

marcação da folha de respostas da prova objetiva. Ao final o candidato poderá levar consigo o 

caderno de provas e fotocópia (xerox) de sua grade de respostas.  
 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
1) É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil: 
 
a) A dignidade da pessoa humana. 
b) A supremacia da União em face dos outros Entes. 
c) A possibilidade de segregação pelos Estados. 
d) A proteção à propriedade. 
 
 
2) Nos termos do artigo 2° da Constituição Federal: São poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si: 
 
a) o Legislativo e o Executivo. 
b) o Legislativo e o Judiciário. 
c) o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público. 
d) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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3) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios, EXCETO: 
 
a) Independência nacional. 
b) Prevalência dos direitos humanos. 
c) Solução pacífica dos conflitos. 
d) Não concessão de asilo político. 
 
4) Nos termos do artigo 29 da Constituição Federal, o Município reger-se-á: 
 
a) por Decretos do Poder executivo. 
b) por Lei orgânica. 
c) por Constituição Municipal. 
d) pelo regimento interno da Câmara de vereadores. 
 
5) Compete aos Municípios, EXCETO: 
 
a) manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 
internacionais. 
b) legislar sobre assuntos de interesse local. 
c) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, 
sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 
fixados em lei. 
d) prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população. 
 
 
6) De acordo com a Constituição Federal, o Poder Legislativo do Município exercerá o 
controle externo do Poder Executivo Municipal com o auxílio do: 
 
a) Tribunal de Contas do Estado. 
b) Conselho de Contas do Estado. 
c) Tribunal de Contas do Município. 
d) Conselho de Contas do Município. 
 
7) A respeito do processo de reforma constitucional, tal qual disciplinado na 
Constituição da República, é correto afirmar que: 
 
a) Somente existem limites formais para a reforma Constitucional. 
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b) O processo de reforma constitucional exige o mesmo quórum de aprovação que 
aquele exigido para aprovação de leis. 
c) A aprovação de emendas constitucionais deve observar certos limites 
constitucionais. 
d) as denominadas cláusulas pétreas foram excluídas do direito Constitucional 
brasileiro pelo Constituição de 1988.  
 
 
8) Quanto aos direitos e deveres individuais e coletivos, previstos no art. 5° da 
Constituição Federal, é correto afirmar: 
 
a) é livre o direito de propriedade e a propriedade não precisa atender a sua função 
social.  
b) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independente de qualquer 
qualificação profissional. 
c) a Lei Penal nunca retroagirá. 
d) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei. 
 
 
9) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social, EXCETO: 
a) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 
b) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento 
e vinte dias. 
c) duração do trabalho normal não superior a dez horas diárias e quarenta e oito 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante 
acordo ou convenção coletiva de trabalho 
d) fundo de garantia do tempo de serviço. 
 
 
10) São privativos de brasileiro nato os cargos de:  
 
a) de Presidente e Vice-Presidente da República; de Presidente da Câmara dos 
Deputados; de Presidente do Senado Federal; de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal; da carreira diplomática; de oficial das Forças Armadas; de Ministro de Estado 
da Defesa. 
b) de Presidente e Vice-Presidente da República; de Presidente da Câmara dos 
Deputados; de Presidente do Senado Federal; de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal; da carreira diplomática; de oficial das Forças Armadas; de Ministro de Estado 
da Defesa; de Ministro da Economia. 
c) de Presidente e Vice-Presidente da República; de Membro da Câmara dos 
Deputados; de Membro do Senado Federal; de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 
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da carreira diplomática; de oficial das Forças Armadas; de Ministro de Estado da 
Defesa. 
d) de Presidente e Vice-Presidente da República; de Presidente da Câmara dos 
Deputados; de Presidente do Senado Federal; de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal; da carreira diplomática; de oficial e de praça das Forças Armadas; de Ministro 
de Estado da Defesa. 
 
 
 
 

DIREITO CIVIL 

 
11) É correto afirmar que: 
 
a) A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à 
prática de todos os atos da vida civil. 
b) toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, desde que tenha certidão 
de nascimento.  
c) a menoridade cessa aos vinte e um anos completos, quando a pessoa fica habilitada 
à prática de todos os atos da vida civil. 
d) são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 
menores de 18 (dezoito) anos 
 
 
12) Cessará, para os menores, a incapacidade, EXCETO: 
  
a) pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento 
público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido 
o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos. 
b) pelo casamento. 
c) pela colação de grau em curso de ensino superior. 
d) pelo nascimento de filho. 
 
 
 
13) Marque a assertiva que contém todas as hipóteses previstas no artigo 9° do Código 
Civil: “Serão registrados em registro público”: 
 
a) I - os nascimentos, casamentos e óbitos; II - a sentença declaratória de ausência e 
de morte presumida. 
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b) I - os nascimentos, casamentos e óbitos; II - a emancipação por outorga dos pais ou 
por sentença do juiz; III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; IV - a 
sentença declaratória de ausência e de morte presumida. 
 
c) I - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; II - a sentença declaratória de 
ausência e de morte presumida. 
 
d) I - os nascimentos, casamentos e óbitos; II - a emancipação por outorga dos pais ou 
por sentença do juiz; III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; IV - das 
sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a 
separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. 
 
 
 
 
14) Quanto aos direitos de personalidade, marque a alternativa INCORRETA: 
 
a) Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. 
b) O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou 
representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja 
intenção difamatória. 
c) O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao 
nome. 
d)  Pode-se usar o nome alheio em propaganda comercial, mesmo sem autorização. 
 
 
15) De acordo com a classificação dos bens móveis e imóveis disposta no Código 
Civil Brasileiro, assinale a opção correta: 
 
a) Consideram-se bens imóveis as energias que tenham valor econômico. 
b) Os materiais provisoriamente separados de um prédio, para serem nele 
reempregados, adquirem o caráter de bem móvel. 
c) Os materiais provenientes da demolição de algum prédio adquirem a condição de 
bens móveis. 
d)  As edificações, quando separadas do solo e removidas para outro local, mesmo 
conservando a sua unidade, perdem o caráter de bem imóvel. 
 
 
16) Sobre os bens, marque a alternativa correta: 
 
a) São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. 
b) São imóveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força 
alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. 
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c) São infungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, 
qualidade e quantidade. 
d) Os bens naturalmente divisíveis não podem tornar-se indivisíveis por determinação 
da lei ou por vontade das partes. 
 
17) Marque a alternativa INCORRETA quanto aos bens públicos: 
 
a) Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 
b) São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de 
direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que 
pertencerem. 
c) São bens públicos de uso especial, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. 
d) São bens públicos de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e 
praças. 
 
 
18) A validade do negócio jurídico requer:  
 
a) Agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita 
ou não defesa em lei. 
b) Apenas agente capaz. 
c) Apenas forma prescrita ou não defesa em lei.  
d) Agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável. 
  
 
19) Considera-se condição nos termos do Código Civil: 
 
a) aquela que não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando 
expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição 
suspensiva. 
b) a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito 
do negócio jurídico a evento futuro e incerto. 
c) que suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. 
d) a cláusula que em qualquer mês, aponta o seu décimo quinto dia. 
 
20) Quanto a prescrição no Código Civil, marque a alternativa INCORRETA: a 
 
a) A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. 
b) A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. 
c) A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem 
aproveita. 
d) A prescrição pode ser alegada apenas na primeira oportunidade em que se 
manifestar no processo, pela parte a quem aproveita. 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 
21) Conceder-se-á Mandado de Injunção: 
 
a) 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. 
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo. 
c) 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.  
d) sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 
 
 
22) conceder-se-á "habeas-corpus": 
 
a) sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 
b) 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.  
c) 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. 
d) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo. 
 
23) Entre as garantias previstas no art. 5° da Constituição Federal estão previstas, 
EXCETO: 
 
a) todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 
b) a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, podendo excluir a ameaça 
a direito. 
c) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
d) não haverá juízo ou tribunal de exceção. 
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24) Quanto as garantias processuais previstas na Constituição Federal, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem. 
b) ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
c) aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, 
salvo quando isso possa causar excessiva demora no procedimento. 
d) são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 
 
25) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 
 
a) procedimentos em matéria processual. 
b) serviço postal. 
c) sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. 
d) nacionalidade, cidadania e naturalização. 
 
 
26)  Compete privativamente à União legislar sobre: 
 
a) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho. 
b) assuntos de interesse local. 
c) suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 
d) custas dos serviços forenses. 
 
 
27) São órgãos do Poder Judiciário, EXCETO: 
 
a) Supremo Tribunal Federal. 
b) O Tribunal de Contas do Estado. 
c) Conselho Nacional de Justiça. 
d) Superior Tribunal de Justiça. 
 
 
28)  Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente: 
 
a) propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade. 
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b) zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da 
Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 
recomendar providências. 
c) a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. 
d) a guarda da Constituição. 
 
 
29) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado: 
 
a) Apenas por partido político com representação no Congresso Nacional. 
b) por partido político independente de representação no Congresso Nacional. 
c) por partido político com representação no Congresso Nacional e organização 
sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento 
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 
d) Apenas por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de 
seus membros ou associados. 
 
 
30) Pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: 
 
a) Deputado Federal. 
b) Procurador-Geral da República. 
c) Senador. 
d) Advogado Geral da União. 
 
 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

 
31) Daniel, com base em relação de consumo, propôs ação contra uma loja de relógios, 
denominada “Relojoaria Hora Certa LTDA.”. Na própria petição inicial, o consumidor 
requereu a desconsideração da personalidade jurídica, buscando a responsabilização 
dos administradores, sócios e de outra sociedade integrante do grupo societário, 
denominada “Rolamentos TPR LTDA.”. Nessa situação: 
 
 
a) a responsabilidade da sociedade “Rolamentos TPR LTDA.” será subsidiária à da 
empresa “Relojoaria Hora Certa LTDA.”. 
b) a desconsideração da personalidade jurídica, em relação aos sócios, só poderá 
ocorrer com a presença de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tendo em 
vista a adoção da teoria maior pelo Código de Defesa do Consumidor. 
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c) a responsabilidade da sociedade “Rolamentos TPR LTDA.” será solidária à da 
empresa “Relojoaria Hora Certa LTDA.”. 
d) em caso de falência da empresa “Relojoaria Hora Certa LTDA.”, não poderá ser 
decretada a desconsideração da personalidade jurídica, por vedação expressa do 
Código de Defesa do Consumidor. 
 
 
32) Segundo as normas sobre práticas abusivas regulamentadas pelo Código de 
Defesa do Consumidor, é lícito ao fornecedor de produtos: 
 
a) permitir o ingresso em estabelecimento comercial de um número maior de 
consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. 
b) deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação. 
c) aplicar índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. 
d) condicionar o fornecimento de produto, com justa causa, a limites quantitativos. 
 
 
33) Suzana, que não possui inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
produz e vende bolos para festas há mais de 10 anos. Em razão de seu renome e 
experiência neste mercado, foi contratada por Deise para o aniversário do seu filho. No 
dia seguinte à festividade, vários convidados sofreram intoxicação alimentar e, após 
análise técnica, verificou-se que o bolo servido no evento estava impróprio ao consumo. 
Considerando essa situação hipotética: 
 
a) poderá ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, e todos os convidados 
afetados, na condição de consumidores por equiparação, poderão pleitear a reparação 
de danos em face de Suzana, observado o prazo prescricional de 5 anos. 
b) as normas aplicadas ao caso serão as previstas no Código Civil, cujo prazo 
prescricional é de 3 anos, tendo em vista que Suzana não se enquadra no conceito de 
fornecedor do Código de Defesa do Consumidor. 
c) poderá ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, mas somente Deise terá 
legitimidade para, no prazo máximo de 5 anos, ingressar com ação de reparação de 
danos em face de Suzana, tendo em vista que o contrato foi celebrado apenas entre 
elas. 
d) embora Suzana se enquadre no conceito de fornecedor do Código de Defesa do 
Consumidor, a ausência de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis 
impede a aplicação da Lei nº 8.078/1990, de modo que o caso deverá ser regido pelo 
Código Civil, cujo prazo prescricional é de 3 anos. 
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34) Sobre o tratamento do superendividamento incluído recentemente no Código de 
Defesa do Consumidor: 
 
a) abrange também o superendividamento de pessoas jurídicas. 
b) é vedada qualquer oferta de créditos a consumidores idosos, analfabetos, doentes 
ou em estado de vulnerabilidade. 
c) não se aplica à contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. 
d) aplica-se a quaisquer compromissos financeiros decorrentes da relação de consumo, 
com exceção das operações em cartão de crédito. 
 
35) Considerando o teor do Código de Defesa do Consumidor, é correto: 
 
a) O prazo para se reclamar do fornecimento de serviços e de produtos não duráveis, 
pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, caduca em vinte dias. 
b) O prazo para se reclamar do fornecimento de serviços e de produtos não duráveis, 
pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, caduca em trinta dias. 
c) O prazo para se reclamar do fornecimento de serviços e de produtos não duráveis, 
pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, caduca em quarenta e cinco dias. 
d) O prazo para se reclamar do fornecimento de serviços e de produtos não duráveis, 
pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, caduca em sessenta dias. 
 
 
36) No âmbito do Direito do Consumidor, pode-se dizer que é INCORRETA qual das 
sentenças a seguir? 
 
a) A responsabilidade do fabricante será apurada mediante a verificação de culpa. 
b) A responsabilidade dos profissionais liberais é culposa. 
c) A responsabilidade do fabricante é objetiva. 
d) A responsabilidade do comerciante é subsidiária. 
 
37) Para que seja caracterizada a relação de consumo: 
 
a) o consumidor deve ser obrigatoriamente pessoa física e fornecedor deve ser 
necessariamente pessoa jurídica. 
b) o consumidor pode ser pessoa física ou jurídica e o fornecedor também pode ser 
pessoa física ou jurídica. 
c) o consumidor pode ser pessoa física ou jurídica, mas o fornecedor deve ser 
obrigatoriamente pessoa jurídica. 
d) o consumidor deve ser obrigatoriamente pessoa física, mas fornecedor pode ser 
pessoa física ou jurídica. 
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38) O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 
____ dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Marque a 
alternativa que completa corretamente a lacuna: 
 
a) 90 
b) 5 
c) 10 
d) 60 
 
  
39)  O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 
____ dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis. 
Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna: 
 
a) 5 
b) 30 
c) 10 
d) 20 
 
40) De acordo com o Código do Consumidor, são direitos básicos do consumidor, 
EXCETO: 
 
a) a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. 
b) a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, 
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. 
c) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, 
a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 
d) a modificação de quaisquer cláusulas contratuais que considere inadequadas. 
 


