
Residência Judicial Seleção 2019 

A vida do Direito é o diálogo da história.  
Miguel Reale 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CCSA/PPGD/TJRN 

ESCOLA DA MAGISTRATURA DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

RESIDÊNCIA JUDICIAL 

SELEÇÃO 2019 

 

Leia estas instruções:  
 

1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 Este Caderno contém 50 questões de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos.  

3 
Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeição 

gráfica que impeça a leitura. Detectado algum problema, comunique-o 

imediatamente ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.  

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não peça esclarecimentos 

aos Fiscais. 

6 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica de tinta preta, 

fabricada em material transparente. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 
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Conhecimentos Específicos           01 a 50 
 

01. Luana, jovem pesquisadora da área jurídica, tem se dedicado ao estudo da possibilidade de o 
acesso à internet receber status de direito fundamental. Nesse contexto, ela tem realizado 
leituras a respeito dos elementos que levam um determinado direito a ser compreendido 
como fundamental e indispensável à dignidade de vida dos sujeitos. Em suas leituras, Luana 
pôde atestar que o direito 

A) carrega consigo a marca da cultura, fato que permite à sociedade ter as suas novas 
demandas sempre atendidas pelo legislat ivo em leis expressas. 

B) é fenômeno social estático, carente de dinamicidade e com considerável resistência para 
assimilar as inovações que o tempo traz para a sociedade.  

C) caracteriza-se por  adaptar-se facilmente às novas demandas, o que acaba por extinguir a 
necessidade de debates legislativos envolvendo as inovações jurídicas que o tempo 
impõe. 

D) é marcado pela historicidade, fato que acaba por fazer com que os direitos humanos 
apresentem a tendência a emergir de maneira gradual em determinadas circunstâncias na 
temporalidade. 

 
02. É usual que o estudante e o profissional da área jurídica se deparem com variadas 

classificações e conceitos para o direito. Ao longo de suas experiências de estudo e 
formação, os juristas costumam observar, por exemplo, a classificação do direito em objetivo 
e subjetivo assim como as distinções entre as ideias de direito e interesse. Cristina, jurista 
recém-formada, necessitou realizar pesquisa para melhor atuar diante de determinado caso 
concreto e, em tal contexto, se deparou com o conceito de que  

A) o direito objetivo é a prerrogativa de invocar a norma jurídica na defesa de seu interesse . 

B) o direito subjetivo corresponde ao conjunto de regras que a todos se vincula e se dirige. 

C) o direito subjetivo é, para Rudolf Von Ihering, o interesse juridicamente tutelado.  

D) o direito objetivo é, para Herman Strauss, facultas agendi, ou seja, faculdade de agir.  
 
03. A doutrina jurídica, há anos, enumera algumas fontes de produção do direito objetivo. Além 

da enumeração das fontes, os juristas costumam reuni -las em categorias. Nesse sentido,  

A) os costumes são fontes do direito que correspondem a hábitos adquiridos ao longo dos 
anos pela população em geral, de modo que deixam de caracterizar ilícitos, a exemplo do 
adultério. 

B) a lei produzida pelo parlamento e a Constituição democraticamente elaborada pelo poder 
constituinte exercido em Assembleia podem ser entendidas como fontes primárias do 
direito. 

C) a doutrina é hoje a fonte mais relevante do direito, não por possuir caráter vinculante e 
condicionante, mas sim, por seu papel de vanguarda e por seu caráter inovador.  

D) a jurisprudência assume no Brasil atual o caráter de fonte vinculante do direito, 
correspondendo à ideia de precedente judicial produzido por juiz ou tribunal, federal ou 
estadual. 

 

04. Ana, estudante do primeiro período do curso de Direito, se espantou ao receber de seu 

professor a informação de que nem tudo aquilo que é protegido pelo direito está escrito  de 

modo detalhado e explícito em leis ordinárias. Foi muito impactante para ela saber que 

existem proteções jurídicas oferecidas a sujeitos em determinados casos concretos, ainda 

que não haja dispositivo escrito em lei tratando expressa e detalhadamente d e tal proteção. 

Atento à angústia demonstrada por Ana, o seu professor lhe ofereceu exemplo elucidativo. 

Expôs o docente, em tal situação, que as uniões homoafetivas foram reconhecidas pelo 

Supremo Tribunal Federal, mesmo diante da inexistência de texto es crito na Constituição que 

as contemple ou que as aborde detalhadamente. Para viabilizar o aprofundamento de Ana no 

assunto, o professor sugeriu a ela a leitura de bibliografia complementar focada nas teorias 

de Ronald Dworkin e Robert Alexy. A partir de seus estudos e leituras, Ana corretamente 

aprendeu que 
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A) as regras seguem a lógica do tudo ou nada, devendo ser aplicadas em graus diversos e 
com necessário sopesamento, posto que são multidirecionais, demandam densificação de 
sua frágil força normativa e viés normogenético. 

B) os princípios, apesar de serem mais importantes que as regras, possuem pequena força 
normativa. Esse fato os impede de serem amplamente utilizados na prática, realidade que 
pode ser atestada a partir da leitura das decisões judiciais.  

C) a norma é hoje entendida como resultado do trabalho do intérprete. Assim sendo, uma vez 
lido o dispositivo legal, o intérprete o interpreta e, como resultado de tal ato cognitivo, 
nasce a norma. 

D) as normas são gênero de onde taxativamente emanam as seguintes espécies: regras, 
princípios, postulados, diretrizes, comandos, orientações e recomendações.  

 

05. Eliza, estudante do segundo período da graduação em Direito, recebeu de sua professora de 
Introdução ao Estudo do Direito a tarefa de realizar pesqu isa ao redor do instituto da súmula 
vinculante. De acordo com as orientações dadas pela docente, a pesquisa deveria ir além do 
texto expresso da Constituição Federal, também englobando doutrina e jurisprudência. Após 
dias de estudo, Eliza pôde acertadamente aprender que  

A) o Supremo Tribunal Federal poderá, por provocação, mediante decisão de dois terços dos 
seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula 
com efeito vinculante em relação à administração pública municipal . 

B) o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a edição de súmula vinculante, citará, 
previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado ou o 
rejeitará a partir de eventuais vícios de inconstitucionalidade.  

C) a súmula terá por objetivo a interpretação de normas determinadas, acerca das quais haja 
controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica, sendo irrelevante a 
multiplicação de processos sobre questão idêntica.  

D) a decisão administrativa ou o ato que contrariar súmula será alvo da ação de revisão 
direcionada ao Supremo Tribunal Federal, devendo o tribunal determinar que outra 
decisão seja proferida de imediato e com a necessária aplicação da súmula inobservada.  

 

06. A hermenêutica jurídica, teoria científica responsável por estudar a interpretação do direito, 
tem ocupado espaço de destaque nos estudos dos alunos de graduação e de pós -graduação. 
De tão amplas as pesquisas sobre a interpretação e a aplicação do direito na atualidade, há 
quem mencione a existência de diversas modalidades de hermenêutica, de modo que  

A) é possível falar em hermenêutica jurídica metodológica como espécie responsável por 
enumerar exaustiva e taxativamente os métodos de interpretação do direito positivo e por 
indicar a sua sequência crescente de uso e os seus percentuais de relevância.  

B) os textos de direito positivo, mesmo claros, demandam interpretação para que possam ser 
aplicados aos casos concretos, não havendo mais que prevalecer a antiga ideia do in 
claris cessat interpretatio.  

C) há quem trate da existência de uma hermenêutica jurídica filosófica como modalidade 
responsável por expor a plena e irrestrita liberdade interpretativa diante dos casos 
concretos, com uso amplo de questionamentos socráticos para a busca de respostas 
tópicas para as situações em análise. 

D) as espécies de hermenêutica jurídica existentes devem ser estudadas e analisadas com 
foco específico na teoria e na dogmática, dissociando-se de variáveis fáticas que 
circundam os casos concretos analisados, como forma de assegurar a neutralidade 
objetiva durante a atividade de interpretação.  

 

07. A história da interpretação e da aplicação do direito aparenta ser a história da disputa travada 
entre as ideias de segurança jurídica e de justiça. Em determinados momentos da his tória, é 
possível perceber que o direito seguiu diretriz hermenêutica mais contida e literal, buscando 
assim defender a segurança jurídica. Noutras fases, contudo, focando na tutela da ideia de 
justiça, o direito apresentou a tendência de realizar interpre tação mais livre de seus textos. 
Os diversos momentos históricos de interpretação e aplicação do direito são atualmente 
reunidos em escolas hermenêuticas. É através da ideia de escolas de interpretação do direito 
que o estudante da área é apresentado às características dominantes em cada tempo para as 
atividades de compreender e aplicar os textos jurídicos. Nesse sentido, é comum aprender 
que a escola 
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A) histórica do direito, desenvolvida especialmente na Alemanha, tinha Kelsen como seu 
teórico mais marcante e se caracterizava pela primazia da razão em detrimento dos 
costumes. 

B) francesa do empirismo exegético foi marcada pelo dogmatismo legal e pela 
supervalorização do Código Civil, restando aos juízes o papel interpretativo de meras 
“bocas da lei”, sendo dado destaque ao Estado como grande produtor do direito.  

C) da livre investigação científica do direito buscava estruturar a segurança jurídica a partir 
da divulgação da necessidade de ser promovida interpretação literal e sistemática do 
direito positivo vigente, sendo o seu principal teórico Savigny.  

D) do direito livre pregava uma justiça e uma interpretação “além do código civil, mas 
“através do código civil”, sendo o seu principal teórico Fraçois Gèny.  

 

08. O pós-positivismo é hoje definido como um movimento jurídico nascido no exterior após a 

Segunda Guerra Mundial, cujo foco básico de caracterização residia na ideia de superar o 

positivismo jurídico em suas falhas, de forma a concretizar um direito mais pró ximo da ideia 

de justiça. No Brasil, com o advento do texto constitucional de 1988, foi inaugurado o espaço 

aparentemente ideal para a introdução de elementos teóricos pós -positivistas no cotidiano de 

interpretação e de aplicação do direito nacional. Hoje,  portanto, como reflexo da inspiração 

europeia e do contexto pós-redemocratização, é comum observar na dogmática, na 

jurisprudência e na legislação nacional alguns elementos típicos do pós -positivismo da 

Europa. Nesse sentido, o direito brasileiro  

A) acolheu a ideia de relevância da soberania popular e da democracia participativa, 
inserindo em variadas leis a possibilidade de realização de audiências públicas, 
determinando o caráter vinculante dos resultados das deliberações realizadas em tais 
audiências. 

B) abandonou a ideia de subsunção, no âmbito da interpretação e da aplicação, substituindo 
essa técnica, por completo, pela diretriz da ponderação de princípios, já que essa se 
adequa em perfeição aos mais variados casos concretos e oferece baixo risco de 
insegurança jurídica. 

C) sofre clara influência da ideia de força normativa da Constituição, fato que acaba por 
retirar a centralidade e a normatividade do Código Civil.  

D) é marcado pela ideia de filtragem constitucional, fenômeno que acabou por trazer 
modificações substanciais em entendimentos referentes ao direito das famílias.  

 

09. Tereza, estudante do primeiro período do curso de Direito, tem acompanhado com bastante 

atenção os debates levantados pelas mais variadas autoridades ao redor do tema da refor ma 

política. Em tais posicionamentos, é unânime que se aponte a necessidade de ser promovida 

mudança no texto constitucional, ficando as divergências teóricas focadas no conteúdo das 

inovações a serem um dia realizadas. Inquieta com o assunto e repleta de dúvidas, Tereza 

decidiu ler mais sobre o tema das modificações realizadas em textos constitucionais. Em suas 

leituras, Tereza viu repetidas vezes em textos de autores respeitados que o poder constituinte  

A) derivado é limitado juridicamente, mesmo diante das demandas apresentadas pela vida 
social moderna, dividindo-se em poder constituinte derivado convexo e poder constituinte 
derivado transcendente. 

B) derivado é ilimitado juridicamente, posto que as transformações sociais demandam 
atualização do texto da constituição para que este se adeque às inovações que a vida 
moderna introduz na sociedade. 

C) originário é limitado jurídica, social, formal e politicamente, especialmente diante do 
conteúdo tradicionalmente inserido nos atos das disposições constituciona is transitórias, 
sendo, portanto, inviável romper com a ordem jurídica constitucional vigente de maneira 
absoluta. 

D) originário é ilimitado juridicamente, podendo gerar a elaboração de textos constitucionais 
com os mais diversos conteúdos, havendo, contudo, quem defenda que o poder 
constituinte originário pode vir a enfrentar limitações éticas, sociais e políticas, mas não 
limitações jurídicas formais. 
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10. Lúcia, mãe de santo em um terreiro de candomblé localizado na cidade, viu o espaço físico 
de exercício da sua fé ser destruído por um incêndio provocado pelos vizinhos da área que 
não aceitavam a presença do terreiro no bairro. Devastada emocionalmente e c ogitando 
buscar no Judiciário a proteção de seus direitos, Lúcia se pôs a refletir sobre a tutela dada 
pelo ordenamento jurídico aos lugares de culto no país e, após inúmeras leituras e pesquisas, 
constatou que a Constituição Federal de 1988 

A) tutela explicitamente a liberdade de consciência e a liberdade de crença, protegendo não 
apenas o exercício livre dos cultos como também assegurando a proteção aos seus locais 
físicos de práticas e liturgias.  

B) assegura o livre exercício dos cultos religiosos e garante a liberdade plena de 
manifestação das fés, porém, sem tratar explicitamente da garantia de proteção aos 
lugares físicos de exercício dos cultos.  

C) protege as liturgias e o exercício das religiões, bem como os seus espaços físicos de 
existência, excluindo expressamente a possibilidade de ser dada tutela jurídica às seitas 
que envolvem sacrifícios de animais.  

D) viabiliza o exercício das mais variadas religiões e seitas, com proteção ampla do discurso 
religioso, ainda que esse discurso se caracterize como discurso contra as minorias, não 
tratando expressamente, contudo, da proteção das liturgias.  

 

11. Maria, jovem mãe desempregada que sustenta o seu lar a partir da renda que obtém com a 
venda de doces e salgados no mercado informal da cidade, está pre ocupada com a 
necessidade de dar início à vida escolar de seus filhos gêmeos. Por não possuir condições 
financeiras de matriculá-los em escola da rede privada de ensino e por precisar trabalhar, 
Maria decidiu buscar estabelecimentos educacionais públicos para matricular as suas 
crianças. Ana e André, de 4 anos de idade, têm, segundo o texto expresso da Constituição 
Federal, direito à educação, de modo que 

A) compete à União a oferta de ensino público e gratuito em todos os níveis, sendo dever 
principal dos municípios focar na oferta de estabelecimentos de ensino infantil e médio.  

B) é dever dos estados e dos municípios a oferta da educação infantil, em creche e também 
em pré-escola, às crianças de até 6 (seis) anos de idade, sendo obrigação da União 
cuidar da educação superior pública e gratuita.  

C) compete ao município oferecer educação infantil, em creche e também em pré-escola, às 
crianças de até 5 (cinco) anos de idade, sendo atribuição principal dos estados focar no 
ensino fundamental e médio. 

D) é dever dos estados e da União atuar nos ensinos fundamental, médio e superior, sendo 
vedado expressamente aos municípios a oferta de ensino público e gratuito em nível 
superior. 

 

12. Ana Carolina, dedicada estudante de direito, participou, na qualidade de aluna ouvinte, de um 

evento científico nacional alusivo aos 30 anos da Constituição Federal de 1988. Em tal 

congresso, Ana Carolina teve a oportunidade de presenciar inúmeras palestras tratando da 

interpretação e da aplicação do texto constitucional brasileiro. Os juristas palestrantes, a partir da 

dogmática nacional, dos artigos positivados na Constituição e da jurisprudência do STF, 

permitiram à Ana Carolina melhor compreender o processo de concretização do texto 

constitucional diante de casos concretos. Dessa forma, Ana Carolina corretamente aprendeu que  

A) o preâmbulo da Constituição Federal possui papel hermenêutico demasiado relevante, 
sendo a sua força normativa um elemento que se ressalta, especialmente, por se tratar da 
apresentação do texto constituinte democrático. 

B) o intérprete do texto constitucional, mesmo diante de uma Constituição Federal 
disciplinadora de temáticas tão heterogêneas, não deverá realizar a sua atividade 
hermenêutica de modo a interpretar os dispositivos constitucionais aos pedaços ; ao invés 
disso, deverá observar a sistematicidade do texto que interpreta.  

C) as cláusulas pétreas constitucionais são tradicionalmente apelidadas de núcleo intangível 
da constituição, o que significa dizer que nenhuma delas pode sofrer qualquer processo  
de alteração, seja para serem ampliadas, extintas ou reduzidas, a menos que se respeite 
o quórum qualificado de 2/4 de votação.  

D) as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais individuais previstas na 
Constituição têm aplicabilidade mediata e efeitos possivelmente não integrais, fato não 
aplicável aos direitos sociais.  
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13. Maurício, taxista no município do Natal, dirigia enquanto ouvia o seu programa de rádio 

preferido. Em tal contexto, escutou a notícia de que um novo aplicativo de transport e 

semelhante ao já famoso Uber estava chegando ao Brasil para revolucionar o transporte 

individual de passageiros e que isso certamente iria gerar mudanças no modo como o poder 

público trata os táxis atualmente no país. Na matéria da rádio, um especialista  em direito dos 

transportes explicava as competências de cada ente federado com relação ao tema, 

ressaltando que a república brasileira se organiza através da forma federativa de estado, o 

que confere aos chamados “entes federados” autonomia para que se organizem e atuem de 

modo a concretizar os deveres que a Constituição lhes impõe. Esse especialista mencionou a 

importância da ideia de “predominância do interesse” na repartição das competências 

constitucionais, expôs que o texto da Constituição Federal de 1988 cuida do tema dos 

transportes de maneira bastante ampla e que determina que o transporte é  

A) direito individual fundamental, sendo competência dos municípios organizar e prestar os 
serviços de transporte coletivo e individual de passageiros bem como legislar sobre 
transporte ferroviário e rodoviário. Dessa forma, os municípios deverão legislar sobre a 
disciplina geral dos táxis e aplicativos de transportes.  

B) direito social fundamental, sendo competência da União instituir diretrizes para os 
transportes urbanos e legislar sobre trânsito, sobre transporte e sobre a política nacional 
de transportes. Dessa forma, caberá à União legislar sobre os aspectos gerais da 
regulação de táxis e aplicativos de transportes.  

C) direito transindividual difuso, sendo competência dos estados legislar sobre transporte 
rodoviário e ferroviário interestadual e intermunicipal. Dessa forma, os estados deverão 
legislar sobre o tema que envolve os táxis e os aplicativos de transportes.  

D) direito coletivo fundamental, sendo competência comum dos entes federados legislar 
sobre trânsito e transporte coletivo e individual de passageiros. Dessa forma, qualquer um 
dos entes federados poderá estabelecer disciplina geral para o tema dos táxis e 
aplicativos de transportes. 

 
14. Leonardo, estudante do curso de Jornalismo, recebeu de um de seus professores a tarefa de 

entrevistar profissionais da área jurídica com a intenção de fazer matéria de rádio e TV 

acessível ao grande público e com conteúdo que permitisse a qualquer cidadão,  

independentemente de sua escolaridade, melhor compreender as estruturas republicanas que 

integram o Poder Judiciário. Leonardo, que até então nunca tinha lido o texto constitucional de 

1988, relatou que aprendeu bastante com tal atividade acadêmica, tento  tomado ciência de que 

A) o Conselho Nacional de Justiça é composto por quinze membros, sendo dois deles 
desembargadores de tribunais de justiça indicados pelo Supremo Tribunal Federal.  

B) aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 
decorridos quatro anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.  

C) os servidores do Poder Judiciário receberão delegação para a prática de atos de 
administração e atos de mero expediente sem caráter decisório.  

D) é obrigatória a promoção do juiz que figure por quatro vezes alternadas em lista de 
merecimento, pressupondo essa promoção um ano de exercício na respectiva entrância.  

 
15. A Constituição Federal de 1988 é hoje vista como documento jurídico dotado de força 

normativa e responsável por condicionar a interpretação e aplicação de todo o direito. Nesse 
sentido, não raras vezes o Judiciário é chamado a se manifestar sobre a constitucionalidade 
de atos normativos dos mais diversos. Por ser o controle de constitucio nalidade assunto 
demasiado relevante, a própria Constituição disciplina esse tema em seus artigos , de modo a 
determinar que 

A) as decisões interlocutórias, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas 
de inconstitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública indireta, 
mas não com relação à administração pública direta.  

B) as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federa l, nas ações 
diretas de inconstitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta, 
mas não com relação à administração pública indireta.  
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C) as decisões definitivas de mérito e as decisões interlocutórias, proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade, produzirão eficácia contra 
todos e efeito vinculante apenas com relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, 
excluídas a administração pública direta e indireta.  

D) as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 
diretas de inconstitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta. 

 
16. Pedro, recém-empossado prefeito de um município brasileiro nordestino, tem se esforçado 

bastante para melhor compreender a gestão do espaço público. Um dos maiores desafios que 

Pedro tem enfrentado é o de atender às demandas da população local com celerida de, sem 

agredir o direito administrativo e os seus respectivos limites normativos. Nos últimos dias, por 

exemplo, Pedro foi chamado a se manifestar sobre a situação dos camelôs situados nas 

calçadas de um bairro central do município. Os lojistas do centro alegam que os camelôs 

devem ser imediatamente destruídos, por não haver qualquer possibilidade de particulares 

usarem espaços públicos, como é o caso das calçadas, para ganharem dinheiro, já que o 

interesse público é sempre supremo com relação ao privado. Os camelôs, em contrapartida, 

dizem que é de interesse público do povo a venda de seus produtos para a comunidade, pois 

os cidadãos ficam felizes ao comprarem produtos falsificados a baixo custo. Pedro, diante de 

tal conflito, a partir do conteúdo expresso da Constituição vigente e da dogmática 

predominante no Direito Administrativo nacional, buscou acalmar os ânimos das categorias 

conflitantes esclarecendo que 

A) supremacia e indisponibilidade do interesse público são termos que não encontram 
redação expressa dentro do texto constitucional, fato que os leva à caracterização como 
meros dispositivos retóricos e sem a potência normativa necessária para gerar 
repercussões jurídicas relevantes diante dos casos concretos de direito administrativo.  

B) o interesse público é expressão aberta, plurissignificativa e que demanda respeito à 
legalidade para que possa vir a ser compreendida diante do caso concreto. Assim sendo, 
para haver interesse público em dada atividade, é preciso haver respeito à legalidade. 
Logo, não há que se falar em interesse público na venda de produtos falsificados.  

C) supremacia e indisponibilidade do interesse público são termos que encontram redação 
expressa dentro do texto constitucional, fato que os leva à caracterização como 
dispositivos dotados da potência normativa necessária para gerar repercussões jurídicas 
relevantes diante dos casos concretos de direito administrativo.  

D) o interesse público é expressão fechada, unidirecional e que demanda respeito à 
legalidade para ser compreendida diante do caso concreto. Assim sendo, para haver 
interesse público em dada atividade, deve haver respeito à legalidade estrita. Logo, não 
há que se falar em interesse público na venda de produtos falsificados ou no uso privado 
de bem público por particulares. 

 
17. Roberto, Governador do Estado, deseja realizar publicidade de sua gestão. São inúmeras as 

ideias que ele apresenta para que os seus feitos na administração pública estadual se tornem 

do conhecimento de todos. Para concretizá-las, todavia, precisará observar a disciplina 

constitucional do assunto. Nesse sentido, Roberto poderá  

A) determinar que os uniformes das escolas e creches do governo do Estado tenham a sua 
cor modificada para que esta passe a ser a exata cor do partido político de Roberto.  

B) promover a publicidade dos atos dos órgãos públicos, dela podendo excepcionalmente 
constar imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades. Um exemplo de 
publicidade aceitável é a produção de carnê de IPVA em que conste, na capa do bloco, 
uma foto do governador com a sua família dirigindo o seu carro particular.  

C) realizar a publicidade das obras dos órgãos públicos, desde que possua caráter 
informativo, e que dela não conste caracterização de promoção pessoal de autoridades. 
Um exemplo de publicidade aceitável é a colocação de placa ao lado de obra pública com 
exposição do valor da obra, do seu prazo estimado e do nome do responsável pelo feito.  

D) determinar que os prédios públicos do governo do Estado sejam reformados e restaurados 
para que todos passem a ostentar a cor do partido político de Roberto.  
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18. Vitória, prefeita de um município brasileiro, realiza estudo para saber o melhor caminho a ser 
escolhido no que diz respeito à prestação do serviço público de saneamento básico na cidade 
por ela administrada. Para isso, juntamente com o governador do estado, tem realizado 
variados fóruns de debates com lideranças do poder público e inúmeras audiências públicas 
com a comunidade. As balizas jurídicas para o caminho a ser seguido pelo município estã o no 
texto da Constituição Federal de 1988 e também na decisão tomada pelo Supremo Tribunal 
Federal em sede de análise das ADIs 1842 e 2077. O saneamento básico, em tal conjuntura, 
deve ser entendido como serviço público fundamental  

A) a ser prestado pelos entes federados e cuja delegação a particulares não pode ser feita 
pela via das concessões de serviços públicos tradicionais.  

B) cujas diretrizes básicas devem ser traçadas pela União, cabendo a todos os entes 
federados a promoção de programas de melhoria  das condições de saneamento. 

C) de competência exclusiva dos municípios que deve ser necessariamente delegado aos 
particulares pela via das parcerias público-privadas – PPP’s. 

D) de competência exclusiva dos estados que pode ser delegado aos particulares pela via 
das concessões de serviços públicos tradicionais ou por meio de PPP’s.  

 

19. Pedro, membro do legislativo estadual, elegeu-se deputado com uma pauta ligada à 
reformulação das estruturas administrativas do Estado. Em seus discursos, Pedro 
apresentava a intenção de extinguir pessoas jurídicas da administração com atuação 
ultrapassada e obsoleta e de criar novos entes dinâmicos e eficientes. Nesse sentido, o 
parlamentar  

A) precisará de lei ordinária para criar sociedade de economia mista e autorizar fundação.  

B) deverá conseguir aprovação de lei complementar para criar empresas públicas e entidades 
paraestatais. 

C) precisará, diante da ideia de reciprocidade das formas, de lei para criar e extinguir 
autarquias. 

D) deverá obter aprovação de lei para autorizar a criação de fundações autárquicas e de 
autarquias. 

 

20. Maria, servidora pública estável, tem se sentido angustiada por responder a um processo 
administrativo disciplinar que busca apurar possível desídia e abandono de cargo de sua 
parte. O receio de Maria está em perder o labor que oferece sustento à sua família. Com base 
no texto constitucional hoje vigente, é sabido que o servidor público estável só perderá o 
cargo se houver 

A) procedimento de avaliação periódica com desempenho insuficiente, na forma da lei, 
assegurada ampla defesa. 

B) sentença judicial contra ele em tal sentido, desde que assegurado o contraditório.  

C) processo administrativo determinando essa perda, com a presença de advogado.  

D) decisão provisória de tribunal determinando a perda do cargo, na forma da lei, desde que 
assegurada ampla defesa. 

 

21. Ana, candidata dedicada às seleções para a magistratura, ficou indignada com o gabarito da 
prova de direito administrativo do último concurso para Juiz de Direito do estado. Nesse 
sentido, Ana recorreu do gabarito para a banca examinadora do concurso e obteve respo sta 
desfavorável ao seu pedido de anulação de cinco das dez questões da prova. Ana, ainda 
insatisfeita com a sua situação, agora deseja recorrer ao Poder Judiciário para conseguir a 
anulação das questões da prova. Ao dialogar com o advogado por ela contrat ado, Ana ficou 
sabendo que o posicionamento majoritário do Judiciário brasileiro é no sentido de  

A) permitir a avaliação do pedido de anulação de questões de concursos públicos com base 
em doutrina divergente por entender que esse assunto é marcado pela di scricionariedade 
e que não há óbice atualmente à apreciação do ato administrativo discricionário e de seu 
mérito. 

B) anular questões de concursos públicos quando atestar que a resposta de determinada 
questão dada pela banca como certa com base em doutrina específica é vista como 
equivocada por outro autor responsável por desenvolver doutrina divergente.  
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C) inviabilizar a avaliação do pedido de anulação de questões de concursos públicos por 
entender que esse assunto é marcado pela discricionariedade administ rativa, o que 
afastaria a possibilidade de controle judicial do ato administrativo.  

D) viabilizar a avaliação do pedido de anulação de questões de concursos públicos com 
fundamento em fuga do conteúdo programático previsto no edital e de ser resistente a 
pedidos de anulações de questões pautados em divergências doutrinárias.  

 

22. Para concretizar os fins que lhe são destinados pelo texto constitucional, a Administração 

Pública brasileira necessita possuir bens. É exatamente nesse contexto que nasce a ideia de 

bens públicos. André, estudante universitário federal, expôs em diálogo t ravado com os seus 

colegas de curso que a universidade federal era bem público, que por isso pertencia a todos 

eles e que, assim sendo ,os estudantes poderiam usar o espaço físico da instituição como 

bem quisessem. Maria, estudante de direito que participava da conversa, acertadamente 

explicou a André que 

A) o fato de determinado bem ser caracterizado como público não faz dele algo que pertence 
a todos os sujeitos e que pode ser por isso livremente utilizado pelas pessoas. Disse 
Maria que os bens públicos pertencem à Administração e que se dividem em categorias e 
que até mesmo o uso privado de um bem público de uso comum do povo não pode ser 
feito de maneira plenamente livre e apartada do direito.  

B) os bens públicos são divididos em categorias e apenas os bens públicos dominiais podem 
ser usados livremente pelos sujeitos para fins privados, independentemente da obtenção 
de ato de consentimento estatal.  

C) o fato de determinado bem ser caracterizado como bem público de uso comum do povo faz 
dele um bem que pode ser utilizado por particulares para fins privados sem a necessidade 
de obtenção de ato de consentimento estatal.  

D) os bens públicos são divididos em categorias e a Universidade é bem público de uso 
especial, o que permite aos seus estudantes usarem li vremente suas estruturas físicas, 
independentemente da obtenção de ato de consentimento da Reitoria. Nesse sentido, é 
possível realizar livremente apresentações artísticas, pinturas, acampamentos de 
juventude, mutirão de limpeza de paredes, dentre outras a tividades. 

 

23. O direito administrativo é disciplina do direito público demasiado relevante para o exercício 

cotidiano dos deveres da Administração. Para a maior parte dos estudiosos, a origem da 

disciplina é francesa e ela teria surgido no contexto de construção de um novo olhar sobre o 

Estado e suas limitações. No Brasil, o direito administrativo é fortemente influenciado por sua 

origem europeia e, atualmente, caracteriza-se como uma disciplina de conteúdo jurídico não 

codificado, mas, sim, disseminado em diversas normativas. A Constituição Federal de 1988 é 

a responsável por oferecer essência e unidade basilar à disciplina e , em seu texto normativo, 

trata de 

A) excluir a possibilidade de a Administração contratar serviços públicos com o particular 
pela via da autorização. 

B) estabelecer a preferência da administração fazendária e de seus servidores fiscais sobre 
os demais setores administrativos, na forma da lei.  

C) prever a razoabilidade e a proporcionalidade como princípios expressos da Administração 
Pública brasileira. 

D) ressaltar o papel dos costumes e da jurisprudência como fontes acessórias do direito 
administrativo. 

 

24. Joana, jovem potiguar, foi atropelada por um carro da prefeitura quando saía do seu local de 

trabalho. Arthur, o motorista do veículo, alegou que a culpa do atropelamento era toda de 

Joana, pois ela caminhava na rua e, simultaneamente, digitava algo em seu aparelho celular. 

Segundo ele, como ela estava desatenta, era a única culpada pela situação e tinha de arcar 

sozinha com as consequências do seu descuido. Joana, em contrapartida, disse que, se o 

uso do celular era motivo para culpa, o motorista também era culpado, pois ela o viu 

gravando áudio em seu telefone enquanto fazia a curva com o veículo que dirigia, fato que 
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acabou por resultar no atropelamento.  Como resultado do atropelamento, Joana ficou com 

uma lesão permanente em sua perna esquerda e também com uma cicatriz de porte médio no 

rosto. O motorista apenas teve leves escoriações e, poucas horas após o fato, passava bem. 

Joana deseja ser indenizada pelos danos que sofreu, pois se sente profundamente triste com 

as limitações e os danos físicos permanentes que agora a acompanham. A responsabilidade 

civil do poder público é tema disciplinado pela Constituição de 1988. De acordo com a 

moldura normativa da matéria, Joana 

A) pode ter direito à indenização pelos danos que sofreu, sem a necessidade de ser 
comprovada a culpa ou o dolo do motorista em provocar o acidente.  

B) não tem direito a qualquer indenização, justamente por ter colaborado com o evento 
danoso através do manuseio de seu telefone.  

C) pode ter direito à indenização, desde que comprove o dolo ou a culpa do motorista bem 
como o dano e sua dimensão e o nexo causal.  

D) apenas fará jus à indenização por danos estéticos referentes à sua cicatriz, porém, não à 
indenização pela lesão na perna, pois a culpa da vítima anula a causalidade nessa 
hipótese. 

 

25. As ideias de supremacia do interesse público sobre o privado e de indisponibilidade do 

interesse público, ambas conhecidas como pedras de toque do direito administrativo, são 

fundamento para a previsão normativa de alguns dos mais famosos institutos do direito 

administrativo, como é o caso da desapropriação. A Constituição Federal de 1988 disciplina 

esse instituto de forma a determinar que 

A) pode haver pena de desapropriação com pagamento em dinheiro quando o proprietário de 
terreno urbano não o utilizar adequadamente.  

B) é competência exclusiva da União legislar sobre desapropriação.  

C) a desapropriação é meio de proteção do patrimônio cultural brasileiro.  

D) é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena propriedade 
quando o seu proprietário a possuir em conjunto com outra de porte médio.  

 

26. A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro passou por mudanças profundas muito 

recentemente, em especial diante da observação do legislador de que há uma necessidade 

primordial de se regular de forma específica questões acerca da segurança e da eficiência na 

criação e na aplicação do direito público.  Nesse aspecto, na interpretação de normas sobre 

gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 

exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. 

Desse modo,  

A) a sanção aplicada ao agente deverá ser levada em conta na dosimetria das demais 
sanções de mesma natureza desde que não relativas ao mesmo fato.  

B) a sanção aplicada ao agente deverá ser desconsiderada na dosimetria das demais 
sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. 

C) na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza da infração cometida, 
independentemente dos danos que dela provierem para a Administração Pública, bem 
como as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.  

D) na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida, os danos que dela provierem para a Administração Pública, as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.  

 

27. Joaninha, adolescente de 12 anos, no ano de 1962, foi atraída por amigos de seu irmão mais 

velho a um apartamento no bairro de Petrópolis, em Natal/RN. Ao chegar ao imóvel, sofreu 

violência sexual por 4 rapazes que lá se encontravam e, como consequência da violência 

sofrida, acabou falecendo. Numa tentativa de encobrir o acontecido, os jovens envolvidos no 

ato criminoso acabaram por jogar o corpo de Joaninha de cima do prédio. Apesar de vários 

indícios, o fato de os envolvidos no ato criminoso serem de famílias influentes e tradicionais  
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no Rio Grande do Norte acabou por interferir na investigação e ninguém foi condenado. No 

início no ano de 2018, uma televisão local resolveu fazer um documentário acerca do fato 

criminoso. O fato é que o programa foi ao ar e, após isso, a família decidiu buscar 

indenização baseada na violação ao direito ao esquecimento. De acordo com a jurisprudência 

do STJ sobre o assunto, a pretensão da família de Joaninha  

A) é procedente, pois o STJ entende que o direito ao esquecimento se estende à família da 
vítima. 

B) é procedente, tratando-se de um dano injusto que reabriu nos familiares feridas 
indiscutíveis, mesmo passados mais de 50 anos desde a tragédia ocorrida.  

C) é improcedente, por não se tratar de um dano injusto, uma vez que, após tanto tempo 
passado desde a tragédia, a dor estaria amenizada.  

D) é improcedente, pois, no caso, não há hipótese de direito a não ser lembrado contra sua 
vontade. 

 

28. Visconde de Sabugosa passou quase 125 anos congelado após traumático naufrágio próximo 

ao Porto de Natal, juntamente com sua família. O avanço da ciência conseguiu resgatar essas 

pessoas para a vida, descongelando-as, mas trazendo diversas implicações para o cotidiano 

do direito civil. O visconde era homem de muitas posses e, atualmente, grande empresa de 

Natal está erguida em um terreno de bairro nobre que foi do visconde antes do fatídico 

naufrágio. Hoje, ele alardeia que deseja ver a empresa no chão. Diante do previsto no 

ordenamento jurídico brasileiro acerca de ausência, a intenção do visconde é  

A) viável, posto que ele provou a existência e cessarão para logo as vantagens dos 
sucessores imitidos nas propriedades.  

B) inviável, visto que já faz mais de 10 anos da sucessão definitiva e, dessa forma, ele não 
recupera os bens existentes no estado em que se acharem, ou  sub-rogados em seu lugar. 

C) inviável, visto que, diante da inexistência de descendentes, as terras, conforme o Código 
Civil, já passaram ao domínio do município.  

D) viável, posto que o retorno do ausente, a qualquer tempo, garante a recuperação dos bens 
no estado em que ele os deixou. 

 

29. Carlos, morador de uma comunidade em Mossoró, ao chegar à sua casa, acaba por ser 

surpreendido, em sua porta, com anúncio de despejo e consequente doação do imóvel em 

favor da senhora Rizoleta, idosa com deficiência aud itiva e visual e em situação de rua, 

também moradora da comunidade. A ordem veio de Gardenal, chefe do tráfico na 

comunidade, à revelia da senhora Rizoleta, diante da sua necessidade de moradia. Isto 

posto, pelas regras do Código Civil brasileiro, a doação do imóvel 

A) é inválida, pois a coação exercida por Gardenal vicia o negócio jurídico, se dela tivesse ou 
devesse ter conhecimento a parte a que aproveite.  

B) é inválida diante da coação de terceiro que incutiu fundado temor de dano iminente e 
considerável à pessoa, à família e aos bens de Carlos.  

C) subsistirá, visto que a ameaça do exercício normal de um direito nem o simples temor 
reverencial são considerados coação.  

D) subsistirá, visto que a coação não era cognoscível para a beneficiária da  doação, 
respondendo o autor da coação por todas as perdas e os danos.  

 
30. Carola, ao comprar um guarda-roupas na loja Novo Lar, acabou tendo a desagradável 

surpresa de que o móvel, por falta de peças, não tinha condições de ser montado. Ao entrar em 

contato com a loja, depois de várias análises, a escolha foi a desistência da compra. A questão 

chegou ao judiciário, que acabou por atender a pretensão de Carola e determinou, 

antecipadamente, um prazo para a loja buscar as peças do móvel que estavam ocupando  

espaço na casa da ex-cliente. Ao se dar conta da multa inibitória determinada a cada dia de 

não cumprimento do determinado, Carola começou a engendrar meios de evitar que a loja 

cumprisse a medida, o que acabou gerando um total de 120 dias sem cumprimento  e uma multa 
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de mais R$ 20.0000,00 num processo que discutia um bem de R$ 1.500,00. Sobre a ótica da 

fragmentação da ilicitude, decorrente da consagração do abuso de direito, no ordenamento 

jurídico brasileiro, o caso narrado é um exemplo perfeito do que s e costuma chamar 

A) venire contra factum proprium.  C) duty to mitigate the loss. 

B) substancial performance.   D) tu quoque. 
 
31. José possui uma casa em São Gonçalo do Amarante, atualmente alugada, que é a garantia 

de pagamento do aluguel do apartamento em que reside sozinho em Parnamirim, para 

frequentar o curso superior em Direito em Natal. Diante dessa situação, uma execução de 

IPTUs relativos ao imóvel de Parnamirim (pelo qual é responsável por força de contrato) 

acabou por penhorar sua propriedade em São Gonçalo do Amarante. Diante disso, José  

A) tem assegurada a garantia do bem de família em relação ao imóvel de São Gonçalo do 
Amarante, já que o aluguel garante sua moradia.  

B) perderá a garantia do bem de família, já que, além de ser solteiro, não r eside no imóvel de 
que é proprietário. 

C) tem assegurada a garantia do bem de família pelo fato de ser seu único imóvel o de São 
Gonçalo do Amarante. 

D) perderá a garantia do bem de família, uma vez que a dívida que ensejou a execução é 
referente a IPTU, uma das exceções da Lei 8009/90.  

 
32. A torcida organizada do América Futebol Clube de Natal foi, em viagem patrocinada pela 

diretoria do clube, acompanhar partida contra o Grêmio Football Clube no Rio Grande do Sul. 

Durante a partida, revoltados com a atuação do árbitro, os torcedores de Natal acabaram por 

depredar severamente a Arena Grêmio. Na situação em concreto, pode-se aplicar 

responsabilidade civil, em relação ao América Futebol Clube, com base na  

A) teoria da responsabilidade subjetiva pelo dolo re lacionado ao evento. 

B) teoria da responsabilidade subjetiva pela omissão culposa no evento.  

C) teoria da responsabilidade objetiva fundada no risco proveito. 

D) teoria da responsabilidade objetiva fundada no risco criado.  

 
33. Uma aluna foi assistir aula no curso de direito com um vestido bastante ousado e curto. O 

episódio causou comoção nesse dia na instituição de ensino, o que acabou ensejando um 

procedimento disciplinar contra aluna e sua consequente expulsão dos quadros da 

universidade, sem que a ela fosse dada oportunidade de defesa. O exemplo em questão 

demonstra, claramente, a possibilidade de aplicação  

A) do devido processo legal formal, na definição tradicional do instituto.  

B) do devido processo legal substancial, baseado na vinculação dos partic ulares aos direitos 
fundamentais. 

C) do regulamento da universidade, dissociado das garantias processuais constitucionais.  

D) do regulamento da universidade, diante da autonomia da vontade, em especial, tratando -
se de universidade privada. 

 

34. A ciência processual civil vem se desenvolvendo. Como consequência, surgiram diferentes 

teorias a respeito da natureza jurídica da ação. O Código de Processo Civil de 2015, ao 

prever expressamente que a sentença fundada em ausência das condições da ação é 

meramente terminativa, não produzindo coisa julgada material (art. 485, IV, CPC), indica a 

adoção, pelo código, da  

A) teoria concreta da ação. 

B) teoria abstrata do direito de ação.  

C) teoria eclética do direito de ação.  

D) teoria imanentista da ação. 
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35. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o 

pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção 

de tutela pelo resultado prático equivalente. Nesse condão, as previsões c om base no 497 do 

CPC determinam que  

A) a indenização por perdas e danos dar-se-á compensando-se a multa fixada 
periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação . 

B) a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se for 
impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente . 

C) é relevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo na 
tutela destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua 
remoção. 

D) é obrigação do réu a entrega devidamente individualizada na tutela para entrega de coisa 
determinada pelo gênero e pela quantidade.  

 

36. Com o objetivo de encerrar demandas repetitivas, típicas das sociedades de massas, o 

Código de Processo Civil de 1973 foi alterado para inserir o art. 285 -A, introduzindo o 

julgamento liminar de improcedência, alvo de várias críticas doutrinárias. Procuran do 

solucionar os problemas apontados doutrinariamente, o CPC de 2015, em seu artigo 332, 

estabeleceu, como suficientes para o julgamento liminar de improcedência, que o pedido 

formulado pelo autor contrarie 

A) entendimento firmado em incidente de conflito de competência. 

B) acórdão do STF ou do STJ em julgamento de repercussão geral.  

C) enunciado de súmula do STF ou do STJ. 

D) enunciado de tribunal de justiça sobre direito internacional.  
 

37. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, sentença é um pronunc iamento que, com 

fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum 

bem como extingue a execução, tudo fundado no princípio da motivação. Nesses termos, 

segundo o art. 489 do CPC, a sentença tem ausência de um dos seus elementos de 

fundamentação quando  

A) invocar precedente ou enunciado de súmula, identificar seus fundamentos determinantes e 
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.  

B) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer out ra decisão. 

C) empregar conceitos jurídicos indeterminados, explicando o motivo da incidência no caso.  

D) deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo , mesmo que incapazes 
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.  

 
38. Antonino ajuíza ação de alimentos contra José, que, em contestação, alega a inexistência de 

paternidade, portanto, questão prejudicial aos alimentos. O juiz reconhece a paternidade de 

José, mas, no tocante aos alimentos, julga improcedente por considerar que An tonino, como 

herdeiro de uma grade fortuna, possui mais condições de se sustentar do que o próprio José. 

No caso em análise, Antonino 

A) tem interesse recursal, pois o juízo tem competência em razão da matéria e da pessoa 
para resolvê-la como questão principal. 

B) não possui interesse recursal, já que a decisão ocorreu com contraditório prévio e efetivo.  

C) não possui interesse recursal, pois dessa questão prejudicial não depende o mérito dos 
alimentos. 

D) tem interesse recursal para modificar o fundamento da decisão em comento. 
 

39. O princípio da lesividade determina, no direito penal, a impossibilidade de atuação desse 
ramo do direito caso um bem jurídico de terceira pessoa não esteja efetivamente atacado. 
Para atingir esse mister, a doutrina aponta que a abrangência desse princípio inclui quatro 
funções, dentre as quais proibir a incriminação de  

A) uma conduta que exceda o âmbito do próprio autor.  

B) uma atitude externa. 

C) simples estados ou condições existenciais.  

D) condutas desviadas que afetem qualquer bem jurídico. 
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40. Dante e Boris discutem no interior de uma casa. Dante atira em Boris. Logo após, o prédio 

em que estavam desmorona e, em seguida, confirma-se que Boris não morreu em virtude do 

disparo recebido, mas sim por ter sido soterrado. Nessa si tuação, segundo o Código Penal, 

Dante deve responder por 

A) tentativa de homicídio, visto que a morte não foi resultado de sua conduta.  

B) homicídio, visto que o desabamento foi apenas uma causa relativamente independente.  

C) homicídio, visto que o nexo de causalidade naturalístico leva ao resultado morte.  

D) crime omissivo, visto que assumiu a responsabilidade de evitar o resultado.  
 

41. Bentinho, tomado de ciúmes de sua esposa Capitu, decide matar seu melhor amigo Escobar, 

que ele acredita o trair com sua esposa. Sem saber que Escobar sofrera um enfarte 

fulminante ao dormir, invade o quarto do amigo e dispara três vezes, julgando que o es tava 

matando. No entanto, apenas atingiu seu corpo já sem vida. Conforme o direito penal 

brasileiro, Bentinho cometeu crime 

A) putativo.    C) tentado. 

B) impossível.    D) consumado. 

 
42. Imagine a situação em que, num dos famosos “julgamentos” ocorridos dentro de um presídio, 

um estuprador é levado para ser “julgado” por seus companheiros, e sabe que isso, 

certamente, resultará em sua morte pelos crimes fora da cadeia. Durante a noite, cie nte do 

que o destino lhe reservaria, acaba por matar o líder da facção que o “julgava”, aproveitando -

se que este estava dormindo. Nesse caso, o presidiário assassino cometeu o ato antijurídico  

A) isento de reprovabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. 

B) isento de ilicitude por legítima defesa.  

C) isento de ilicitude por obediência hierárquica irresistível.  

D) isento de culpabilidade por coação moral.  
 

43. Agenor constrói um plano bastante elaborado para roubar o banco da cidade de Extremoz. 

Arregimenta mais três comparsas. No dia do ato delituoso, por sua qualidade de motorista, 

sua função é apenas esperar os demais comparsas no carro, do lado de fora do ba nco, para 

imprimir fuga após o roubo. Nessa situação, Agenor, pela teoria da autoria delituosa, adotada 

pelo Código Penal Brasileiro, seria considerado 

A) agente em erro determinado por terceiro.  

B) partícipe. 

C) autor indireto do fato. 

D) autor do fato. 
 

44. A lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) criou mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. Entretanto, sempre foi criticada porque as autoridades têm falhado 

em proteger vítimas de violência doméstica que estejam sob as medidas protetivas previstas 

na legislação. Diante desse quadro, em abril de 2018, pela lei 13.641/2018, foi estabelecido 

como crime o só-fato de o agente descumprir a medida protetiva de urgência. Nesse sentido, 

estabeleceu-se que  

A) qualquer autoridade administrativa poderá conceder fiança em caso de prisão em 
flagrante. 

B) a configuração do crime decorre da competência criminal do juiz que deferiu as medidas.  

C) descumprir medida protetiva é crime com pena de detenção, de 3 meses a 2 anos.  

D) o disposto no art. 24-A da referida lei exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.  
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45. Determinado juiz federal, em uma conhecida operação da Polícia Federal, encabeça, 

pessoalmente, a busca e a apreensão de documentos relativos à quebra do sigilo telefônico 

determinada no transcorrer da fase pré-processual. Segundo precedentes do STF, no caso 

descrito, a atuação do juiz 

A) viola o princípio do contraditório e da imparcialidade do juiz, mesmo diante do processo 
penal acusatório flexível adotado no Brasil.  

B) é válida diante do processo penal acusatório flexível adotado pelo ordenamento jurídico 
brasileiro. 

C) viola o princípio do contraditório e da imparcialidade do juiz, especialmente diante do 
processo penal acusatório rígido adotado no Brasil.  

D) é válida diante do processo penal acusatório rígido adotado no Brasil, o que significa que 
o juiz penal brasileiro tem o poder de iniciativa de produção de provas.  

 

 

46. O direito de representação, a chamada delatio criminis postulatoria, como ato no qual o 

ofendido autoriza formalmente o Estado (por intermédio do Ministério Público) a usar a 

persecução penal em desfavor do autor de determinadas espécies de delito, é devidamente 

regulado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, o Código de Proc esso Penal 

determina que a representação 

A) será irretratável, depois de oferecida a denúncia.  

B) conterá informações indiciárias que possam servir à apuração do fato e da autoria.  

C) será remetida à autoridade judiciária competente para que esta proceda a  inquérito. 

D) dispensa o inquérito policial quando oferecida ao Ministério Público.  

 

 

47. Segundo o art. 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis, devendo ser 

desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violaçã o a 

normas constitucionais ou legais. Essa espécie de prova, portanto, é aquela obtida com 

violação à norma de direito material e, em regra, é extraprocessual. Nesse condão, o Código 

de Processo Penal determina que  

A) serão também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não 
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras.  

B) o juiz que conhecer do conteúdo de prova declarada inadmissível não poderá proferir a 
sentença ou o acórdão. 

C) serão consideras lícitas as provas derivadas que puderem ser obtidas por outra fonte, 
mesmo que dependentes das ilícitas.  

D) a prova declarada inadmissível pode ser utilizada por decisão judicial quando preclusa a 
alegação de desentranhamento. 

 

 

48. José, preso por ter tirado a vida de seu melhor amigo, acabou, durante a instrução 

probatória, tendo comprovada sua inimputabilidade e comportamento perigoso para a 

sociedade. Em consequência disso, acabou recebendo uma sentença absolutória. Nesse caso 

concreto, os efeitos dessa sentença acarretará 

A) a determinação da liberdade de José, sem ressalvas.  

B) prejuízo à medida de segurança, se houver, que importe privação de liberdade.  

C) impossibilidade de recurso pela defesa contra a decisão absolutória.  

D) a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas.  
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49. Existe um nexo de causalidade entre os atos que se sucedem dentro do processo penal, de 

modo que a ausência ou a invalidade de um determinado ato processual provoca sempre a 

investigação sobre a extensão da nulidade. A questão é determinar se a violação da forma 

prescrita para o ato declarado nulo também alcançou outros atos ligados àquele. Nesse 

condão, o Código de Processo Penal Brasileiro determina que a nulidade  

A) declarada pelo juiz implica a indicação dos atos a que ela não se aplica.  

B) dos atos de instrução contamina os outros atos de aquisição da prova realizados.  

C) de um ato, até preclusa, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam 
consequência. 

D) de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou 
sejam consequência. 

 

 

50. Adelardo esteve preso durante 8 anos em um processo em que, posteriormente, ficou 

constatado erro judicial e foi alvo de revisão criminal. Sabendo que a Constituiç ão Federal 

garante indenização na hipótese de erro judicial (art. 5º, LXXV), o ordenamento jurídico 

brasileiro, nesse condão, determina que  

A) o pedido reparatório poderá ser formulado tanto em ação autônoma quanto na própria 
revisão criminal. 

B) o acórdão da revisão será líquido, na hipótese de o julgador reconhecer o erro judicial, 
fixando-se o quantum na revisão criminal.  

C) a União arcará com a indenização após a revisão, se o erro for da Justiça Federal ou da 
Justiça Estadual. 

D) o Estado terá ação regressiva contra os agentes envolvidos no processo em erro , após a 
revisão criminal transitar em julgado, independentemente de culpa ou dolo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


