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ORIENTAÇÕES: 

1. O candidato deverá preencher os cadernos de respostas utilizando somente caneta esferográfica 

transparente de tinta azul ou preta. 

2. O (A) candidato (a) deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no 

mínimo, uma hora após o início. 

3. O (A) candidato (a) que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma. 

4. O (A) candidato (a) somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 

provas na última hora anterior ao horário determinado para o término da prova. 

5. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário determinado para início da prova; 

b) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 

c) não apresentar o documento de identidade exigido; 

d) ausentar-se da sala de prova sem acompanhamento do fiscal; 

e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou usando livros, notas ou impressos não 

permitidos; 

f) lançar mãos de meios ilícitos para a realização da prova; 

g) não devolver integralmente o material recebido; 

h) perturbar a ordem dos trabalhos. 

i) for surpreendido no local de aplicação da prova portando: máquinas calculadoras ou similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive 

códigos e (ou) legislação; agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, 

iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e 

mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman®, máquina fotográfica, qualquer recipiente, tais 

como garrafa de água ou suco, que não seja fabricado com material transparente, óculos escuros, 

protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, 

lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha. 

j) durante a realização das provas: for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das 

provas; faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 

com as autoridades presentes ou com os (as) demais candidatos (as); fizer anotação de informações 

relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não os 

permitidos; ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou a folha de texto 

definitivo; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-se indevidamente; 

utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros 

em qualquer etapa do concurso público; não permitir a coleta de sua assinatura; e for surpreendido 

portando anotações em papéis que não os permitidos. 

6. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação ou pelas autoridades presentes, 

informações referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de avaliação e de classificação. 

7. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de fraude e 

implicará a eliminação do (a) candidato (a). 

 
 

 



 

PROVA OBJETIVA  

 

Direito Processual Civil 

1. Acerca da Reclamação Constitucional analise as 

seguintes assertivas: 

I - É uma espécie de recurso, eis que poderá reverter a 

decisão reclamada. 

II - É cabível para garantir a observância de precedente 

proferido em julgamento de casos repetitivos, visando 

a correta aplicação da tese jurídica. 

III - É cabível para garantir a observância de acórdão 

de recurso extraordinário com repercussão geral 

reconhecida, independente do esgotamento das 

instâncias ordinárias. 

IV - Caso seja julgada procedente, a reclamação gera a 

cassação do ato jurisdicional, mas não a sua revisão. 

V - É considerada prejudicada caso ocorra o 

julgamento de recurso interposto contra a mesma 

decisão proferida pelo órgão reclamado. 

Assinale a alternativa CORRETA:  

a) Somente a assertiva II é verdadeira.  

b) Somente as assertivas II e III são verdadeiras.  

c) Somente as assertivas III e IV são verdadeiras. 

d) Somente as assertivas II e IV são verdadeiras. 

e) Somente as assertivas I, II e V são verdadeiras. 

 

2. Acerca do entendimento do STF analise as seguintes 

assertivas: 

I – É inexigível o título executivo judicial baseado em 

lei declarada inconstitucional pelo STF, desde que o 

reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha 

ocorrido em julgamento em data anterior ao trânsito 

em julgado da sentença exequenda. 

II - Na execução contra a fazenda pública, incidem 

juros de mora no período compreendido entre a data de 

realização dos cálculos e a de expedição da requisição 

para pagamento. 

III – Havendo impugnação parcial feita pela Fazenda 

Pública, deve-se aguardar o trânsito em julgado da 

discussão acerca da parcela controvertida para iniciar-

se a execução da parcela incontroversa. 

IV - Haverá repercussão geral sempre que o recurso 

extraordinário atacar decisão contrária à súmula ou à 

jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 

Federal. 

V - A atuação de Defensor Público como curador 

especial impede a condenação da parte vencida em 

honorários advocatícios em favor da Defensoria 

Pública. 

Assinale a alternativa CORRETA:  

a)  Todas as assertivas são verdadeiras.  

b)  As assertivas I, III e V são falsas.  

c)  As assertivas I, III e IV são verdadeiras. 

d)  As assertivas II, IV e V são falsas. 

e)  As assertivas I, II e IV são verdadeiras. 

 

3. Sobre as alterações trazidas pelo novo CPC, assinale 

a alternativa incorreta. 

a) Será considerado tempestivo o ato praticado antes 

do termo inicial do prazo. 

b) O juiz poderá determinar a dilação de prazo 

processual antes de encerrado o prazo regular, a fim de 

conferir maior efetividade à tutela do direito. 

c) na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei 

ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, seja 

prazo processual ou material. 

d) A contagem dos prazos será feita apenas em dias 

úteis e serão suspensos os prazos no fim de ano (20 de 

dezembro a 20 de janeiro). 

e) Os prazos para Recursos serão de 15 dias e somente 

Embargos de Declaração terá prazo de 5 dias. 

 

4. Assinale a alternativa correta: 

a) No Juizado Especial Federal é cabível o pedido 

contraposto, ainda que formulado pela União Federal, 

Autarquia, fundação ou empresa pública federal, eis 

que confere facilidade do acesso à justiça para a 

fazenda pública. 

b) No JEF as partes podem ajuizar ações diretamente, 

sem a necessidade de um advogado, até o valor da 

causa de 20 salários mínimos. 

c) No JEF, em razão da simplificação do procedimento 

e da celeridade que o procedimento impõe, é vedada 



 

qualquer tipo de intervenção de terceiros possível, 

inclusive a assistência. 

d) No JEF a intimação por carta com aviso de 

recebimento é válida desde que entregue no endereço 

declarado e que o comprovante seja subscrito pela 

própria parte. 

e) Nos Juizados Especiais Federais apenas o 

procurador federal tem a prerrogativa de intimação 

pessoal, em razão da inexistência de estrutura 

administrativa adequada. 

 

Direito Civil 

5. A fundação somente poderá constituir-se para os 

seguintes fins, exceto:  

a) cultura, defesa e conservação do patrimônio 

histórico e artístico. 

b) segurança alimentar e nutricional;         

c) pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, modernização de sistemas de gestão, 

produção e divulgação de informações e 

conhecimentos técnicos e científicos. 

d) defesa, preservação e conservação do meio ambiente 

e promoção do desenvolvimento sustentável. 

e) habitação de interesse social. 

 

6. Sobre os direitos da personalidade, não é correto 

afirmar: 

a) Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com 

risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 

cirúrgica. 

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) Os direitos da personalidade são intransmissíveis e 

irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer 

limitação voluntária, nem mesmo a lei poderá 

excepcioná-los. 

d) Toda pessoa tem direito ao nome, nele 

compreendidos o prenome e o sobrenome. 

e) O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza 

da proteção que se dá ao nome. 

 

7. Quanto aos bens é correto afirmar: 

a) Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se 

indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das 

partes. 

b) São infungíveis os móveis que podem substituir-se 

por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. 

c) Consideram-se imóveis para os efeitos legais as 

energias que tenham valor econômico. 

d) Consideram-se móveis para os efeitos legais os 

direitos reais sobre imóveis e as ações que os 

asseguram, bem como o direito à sucessão aberta. 

e) Os bens que formam uma universalidade podem ser 

objeto de relações jurídicas próprias. 

 

Direito do Consumidor 

8. O art. 39, do Código de Defesa do Consumidor, 

preconiza as seguintes ações que são vedadas ao 

fornecedor de produtos e serviços, exceto: 

a) Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua 

obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu 

exclusivo critério. 

b) Executar serviços sem a prévia elaboração de 

orçamento e autorização expressa do consumidor, 

independentemente de eventuais práticas anteriores 

entre as partes. 

c) Recusar atendimento às demandas dos 

consumidores, na exata medida de suas 

disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade 

com os usos e costumes. 

d) Condicionar o fornecimento de produto ou de 

serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, 

bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.  

e) Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, 

diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante 

pronto pagamento, ressalvados os casos de 

intermediação regulados em leis especiais. 

 

9. Quanto à defesa do consumidor em Juízo é incorreto 

afirmar: 

a) A indenização por perdas e danos se fará com 

prejuízo da multa. 

b) O juiz poderá impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. 



 

c) A conversão da obrigação em perdas e danos 

somente será admissível se por elas optar o autor ou se 

impossível a tutela específica ou a obtenção do 

resultado prático correspondente. 

d) Para a tutela específica ou para a obtenção do 

resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar 

as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição 

de força policial. 

e) Sendo relevante o fundamento da demanda e 

havendo justificado receio de ineficácia do provimento 

final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou 

após justificação prévia, citado o réu. 

 

Direito Previdenciário 

10. Analise as assertivas abaixo acerca do benefício de 

auxílio-doença e assinale a opção incorreta: 

a) O auxílio-doença é devido quando o segurado fica 

incapacitado por mais de 15 dias para a atividade 

anteriormente exercida. 

b) O auxílio-doença é um benefício vinculado à 

incapacidade temporária para o trabalho, 

especificamente na atividade exercida pelo segurado. 

c) É caso de proteção do auxílio-doença quando há 

incapacidade plena, para todas as atividades. 

d) A carência para o auxílio-doença é de 12 (doze) 

contribuições mensais. 

e) Não há cobertura do auxílio-doença em caso de 

doença pré-existente, a não ser que o agravamento e a 

incapacidade sejam posteriores. 

 

11. Acerca dos Benefícios Previdenciários analise as 

seguintes assertivas: 

I - O auxílio-acidente é um benefício remuneratório 

que cobre a perda ou a redução de capacidade para o 

trabalho na atividade exercida, depois que se 

consolidam as lesões e a pessoa fica com sequela. 

II – A aposentadoria por invalidez é a incapacidade 

plena e permanente para o trabalho. 

III - A aposentadoria por invalidez presume 

incapacidade plena, se o segurado voltar a trabalhar em 

qualquer atividade o benefício é cancelado, art. 46, lei 

8213/91. 

IV – A concessão da aposentadoria por idade implica 

rescisão do contrato de trabalho vigente a época do 

requerimento. 

V - É possível o recebimento de benefício por 

incapacidade durante período em que houve exercício 

de atividade remunerada quando comprovado que o 

segurado estava incapaz para as atividades habituais na 

época em que trabalhou. 

Assinale a alternativa CORRETA:  

a) Somente a assertiva II é verdadeira.  

 

b) Somente as assertivas II e III são verdadeiras.  

c) Somente as assertivas III e IV são verdadeiras. 

d) Somente as assertivas II, III e V são 

verdadeiras. 

e) Somente as assertivas I, II e V são verdadeiras. 

 

12. Assinale a opção correta sobre a condição de 

trabalhador rural: 

a) A certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do 

cônjuge constitui prova material da atividade rurícola, 

dispensando a oitiva de testemunhas. 

b) O tamanho da propriedade rural não é capaz, por si 

só, de descaracterizar o regime de economia familiar 

do segurado especial, se preenchidos os demais 

requisitos. 

c) Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o 

início de prova material deve ser contemporâneo à 

época dos fatos a provar. 

d) Caso um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhe atividade urbana isso implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado 

especial. 

e) O exercício de atividade urbana intercalada impede 

a concessão de benefício previdenciário de trabalhador 

rural. 

 

13. Assinale a alternativa correta: 

a) Período de graça é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o 

beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir 

do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 

competências. 



 

b) Carência é o período em que o segurado mantém 

essa qualidade, independentemente de contribuições, 

sem limite de prazo, estando em gozo de benefício. 

c) O segurado é contribuinte do sistema previdenciário 

e mantém a filiação ao regime geral em nome próprio. 

Ele poderá ser obrigatório (vinculação compulsória e 

institucional) ou facultativo. 

d) O fato de a previdência social pagar as prestações 

decorrentes de acidentes do trabalho exclui a 

responsabilidade civil da empresa ou de terceiros. 

e) A inscrição de qualquer segurado no RGPS exige a 

idade mínima de 18 anos, contudo a prestação de 

serviço rural por menor de 12 a 14 anos de idade, até o 

advento da Lei nº 8.213/1991, devidamente 

comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários. 

 

Direito Constitucional  

14. A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem como fundamentos, exceto: 

a) a soberania. 

b) a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária. 

c) a dignidade da pessoa humana. 

d) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

e) o pluralismo político. 

 

15. Quanto aos legitimados para a propositura da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal 

Federal prescreve que devem demonstrar a pertinência 

temática:  

a) a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, o Governador de 

Estado ou do Distrito Federal e confederação sindical 

ou entidade de classe de âmbito nacional. 

b) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, partido político com representação no 

Congresso Nacional e confederação sindical ou 

entidade de classe de âmbito nacional. 

c) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Governador 

de Estado ou do Distrito Federal. 

d) partido político com representação no Congresso 

Nacional, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Governador 

de Estado ou do Distrito Federal. 

e) a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos 

Deputados e a Mesa de Assembleia Legislativa ou da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

 

16. Aos juízes federais compete processar e julgar, 

exceto: 

a) as causas fundadas em tratado ou contrato da União 

com Estado estrangeiro ou organismo internacional. 

b) as causas entre Estado estrangeiro ou organismo 

internacional e Município ou pessoa domiciliada ou 

residente no País. 

c) 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 do Trabalho. 

d) os crimes previstos em tratado ou convenção 

internacional, quando, iniciada a execução no País, o 

resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, 

ou reciprocamente. 

e) a homologação de sentenças estrangeiras e a 

concessão de exequatur às cartas rogatórias. 

 

Direito Administrativo  

17. São requisitos do ato administrativo: 

a) competência, hierarquia, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

b) competência, publicidade, forma, motivo e objeto. 

c) competência, publicidade, forma, motivo, objeto e 

eficácia. 

d) competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 

e) competência, finalidade, forma, motivo e eficácia. 

 

18. Tocante às autarquias assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) Gozam de isenção de custas judiciais bem como da 

obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas 

pela parte vencedora da lide. 



 

b) Devem realizar depósito prévio para interpor 

recurso. 

c) Dispensa exibição de instrumento de mandato em 

juízo, pelos procuradores de seu quadro pessoal, para 

prática de atos processuais. 

d) Possuem prazo em dobro para recorrer e em 

quádruplo para contestar, devendo ser intimadas 

pessoalmente. 

e) Todas as sentenças proferidas em face das 

autarquias estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição. 

 

19. Segundo a lei nº 8.429-1992 e entendimento do 

STF e STJ julgue os itens a seguir e assinale a 

alternativa CORRETA: 

I - Constitui ato de improbidade administrativa que 

importa enriquecimento ilícito permitir ou facilitar a 

aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por 

preço superior ao de mercado. 

II - Estagiário da Justiça Federal responde por atos de 

improbidade administrativa nos exercícios de suas 

atividades e função. 

III - Cabe conciliação em qualquer fase do processo de 

improbidade administrativa. 

IV - Para a aplicação das sanções previstas na lei de 

Improbidade Administrativa e indispensável à efetiva 

ocorrência do dano.  

a) Nenhuma das alternativas está correta. 

b)  As alternativas I, III e IV estão corretas. 

c) As alternativas I e II estão corretas. 

d) As alternativas I, II e IV estão corretas. 

e) Apenas a alternativa II está correta. 

 

20. Em relação à responsabilidade civil do Estado 

analise os itens abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

I - O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria do 

risco administrativo tocante aos danos causados a 

terceiros por atuação dos seus agentes e a teoria da 

culpa administrativa quanto aos danos ocasionados por 

omissão da Administração Pública. 

II - A responsabilidade objetiva é aplicável a 

Administração Direta e Indireta. 

III - A Constituição Federal autoriza ação regressiva da 

Administração Pública em face do agente, desde que 

seja comprovado dolo em sua atuação. 

IV - O prazo prescricional para ajuizamento da ação de 

indenização em face da Administração Pública é de 

cinco anos.  

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) Apenas a assertiva I está correta. 

c) As assertivas I, II e III estão corretas. 

d) As assertivas I e IV estão corretas.  

e) As assertivas I e II estão corretas.  

 

Direito Tributário 

21. Sobre o processo de Execução Fiscal, assinale a 

alternativa incorreta: 

a) É possível a penhora, pelo sistema BACEN-Jud, de 

valores depositados em nome das filiais em execução 

fiscal para cobrança de dívidas tributárias da matriz 

(STJ). 

b) O representante da Fazenda Pública, em sede de 

execução fiscal e respectivos embargos, possui a 

prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude 

do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal 

prerrogativa também é assegurada no segundo grau de 

jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, 

a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da 

imprensa oficial ou carta registrada (STJ). 

c) Os créditos objeto de execução fiscal que não 

ostentam natureza tributária, têm como marco 

interruptivo da prescrição o despacho do Juiz que 

determina a citação (STJ). 

d) A Fazenda Pública pode substituir a certidão de 

dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de 

embargos, quando se tratar de correção de erro 

material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução (STJ). 

e) A autoridade fiscal deverá fazer constar da certidão 

de inscrição do débito tributário em dívida ativa o 

nome dos sócios-gerentes, corresponsáveis pela 

dúvida, pressuposto necessário para viabilizar o 

redirecionamento do executivo fiscal (STJ). 

 

22. Nos termos da Lei n. 6830/80, a execução fiscal 

poderá ser promovida contra: 

a) O fiador e o administrador judicial da massa falida; 



 

b) O devedor e o interessado economicamente na 

ocorrência do fato gerador; 

c) O depositário e o espólio; 

d) O fiador e o responsável tributário; 

e) O administrador judicial da massa falida e o 

responsável tributário. 

 

23. Assinale a alternativa incorreta: 

a) A instauração do concurso de preferências entre dois 

ou mais créditos fazendários é possível independente 

da formalização da penhora, bastando que o ente que 

pretende exercer a preferência tenha proposto sua 

própria execução fiscal. 

b) A reunião de execuções contra o mesmo devedor 

constitui uma faculdade do juiz para conferir mais 

coerência às execuções fiscais. É necessário, para 

tanto, que haja um requerimento, bem como que as 

execuções estejam na mesma fase processual. (STJ) 

c) A Fazenda Pública não está sujeita a habilitar seu 

crédito no processo de falência, podendo ajuizar 

execução fiscal contra a massa falida. Neste caso, a 

penhora vai se dar no rosto dos autos, com reserva de 

crédito perante o juízo falimentar. 

d) Segundo o STF, o fato de o crédito da União e suas 

autarquias ter preferência sobre o crédito dos Estados e 

suas autarquias, bem como que esses tenham 

preferência sobre o crédito dos Municípios e suas 

autarquias não viola a chamada isonomia entre os entes 

políticos que exige a igualdade dentro do regime de 

federalismo. 

e) No tocante a concurso de preferências entre dois ou 

mais créditos fazendários, o exercício da preferência só 

é cabível até a realização do pagamento ao ente 

inferiorizado. 

 

Direito Penal 

24. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal 

adotou a teoria da: 

a) atividade. 

b) resultado. 

c) ubiqüidade. 

d) alternatividade. 

e) consunção. 

 

25. Extraterritorialidade da aplicação da lei penal, 

importa na aplicação da lei penal brasileira a delitos 

praticados no exterior, dessa forma, podemos afirmar 

que, os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil 

se obrigou a reprimir, importam na incidência do 

princípio ou critério da: 

a) defesa, real ou proteção. 

b) justiça universal. 

c) personalidade ou nacionalidade. 

d) representação. 

e) domicílio. 

 

26. A respeito dos crimes contra a administração 

pública, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, 

valor ou qualquer bem móvel, público ou particular, de 

que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em 

proveito próprio ou alheio, pratica o crime de: 

a) concussão. 

b) favorecimento real. 

c) prevaricação. 

d) descaminho. 

e) peculato. 

 

27. Iludir no todo ou em parte, o pagamento de direito 

ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo 

consumo de mercadoria, caracteriza o crime de: 

a) contrabando. 

b) evasão de divisas. 

c) corrupção ativa. 

d) descaminho. 

e) elisão fiscal. 

 

Direito Processual Penal 

28. Com relação à competência da Justiça Federal para 

julgamento do crime de uso de documento falsa, de 

acordo com a Súmula 546 do STJ, é correto afirmar: 

a) será competente a Justiça Federal no caso do 

documento ter sido expedido por órgão federal. 



 

b) no caso de uso de CNH falsa será competente a 

Justiça Estadual, em vista de que sua expedição é de 

responsabilidade dos Estados.  

c) quando a expedição do documento for 

responsabilidade dos Estados, o julgamento será 

sempre da Justiça Estadual. 

d) O Superior Tribunal de Justiça entende que a 

determinação da pessoa ou da entidade perante a qual é 

apresentado o documento falso - quem efetivamente 

sofre os prejuízos em seus bens ou serviços - é que 

determinará a competência da Justiça Federal ou 

Estadual. 

e) no caso do documento falso ter sido apresentado à 

Policial Rodoviário Federal, a competência poderá ser 

da justiça federal ou estadual, a depender se o órgão 

expedidor do documento for estadual ou federal. 

 

29. A respeito das citações e intimações, assinale a 

assertiva verdadeira: 

a) O processo terá completada sua formação quando 

realizada a citação do acusado. 

b) Se o acusado citado por edital não comparecer, nem 

constituir advogado, ficará suspenso o processo, no 

entanto, o prazo prescricional continuará transcorrer, 

cabendo ao Ministério Público diligenciar para 

localizar o acusado. 

c) Quando o processo for suspenso, ante a não citação 

do acusado, o Juiz deverá determinar a produção 

antecipada das provas consideradas urgentes; 

d) As citações que houverem de ser feitas em legações 

estrangeiras serão feitas mediante carta precatória. 

e) O recebimento da denúncia implica na formação 

completa do processo, uma vez que, no caso do 

acusado não ser citado, será ordenada a suspensão do 

processo. 

 

30. Com relação ao procedimento comum, assinale a 

assertiva falsa. 

a) a denúncia será rejeitada quando for inepta; 

b) recebida a denúncia, o acusado será citado para 

oferecer resposta no prazo de 10 dias; 

c) a justa causa diz respeito à falta de legitimidade para 

agir, importando na rejeição da denúncia. 

d) a denúncia será rejeitada liminarmente no caso de 

existência de causa excludente de culpabilidade; 

e) a audiência de instrução e julgamento será realizada 

no prazo máximo de 60 dias. 

 

PROVA DISSERTATIVA  

Questão Única. Discorra, no máximo em 30 linhas, 

acerca do mandado de segurança individual previsto no 

art. 5 °, LXIX, CF e lei n°12.016/2009, devendo o 

texto conter: 

1. Natureza jurídica do mandado de segurança 

individual; 

2. Hipóteses de cabimento; 

3. Competência; 

4. Legitimidade ativa e passiva; 

5. Procedimento; 

6. Efeitos da decisão e recurso cabível; 

7. Prazo prescricional. 

 


