
       Tribunal Regional Federal da 1ª. Região 
Seção Judiciária do Piauí 

Subseção Judiciária de Floriano 
 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE DIREITO 2018 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 

NOME: ............................................................................................................................. 
 
Nº DE INSCRIÇÃO: ............... 

 Prezado(a) Candidato(a): 
 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
 
1. Esta é a sua Prova. Aguarde a ordem para abri-la e iniciar seu trabalho. 
2. Você está recebendo, juntamente com este caderno de questões, a folha de respostas. 
3. Cada caderno contém 20 (vinte) questões, todas com 4 (quatro) alternativas. Para cada 

questão existe apenas uma resposta correta.  
4. Na folha de respostas, a marcação das letras correspondentes às suas respostas deve ser 

feita com caneta esferográfica azul ou preta. 
5. Não serão admitidas na folha de respostas qualquer rasura, aplicação de corretivo 

ortográfico ou utilização de borracha ou similar. 
6. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
7. Deverão ser devolvidos ao fiscal de sala o caderno de questões e a folha de respostas. 
8. O gabarito da prova será divulgado no dia 19 de novembro de 2018, no térreo do edifício-

sede da Subseção de Floriano e no endereço eletrônico www.jfpi.jus.br. 
9. Poderá ser revisto o gabarito, mediante recurso formulado por qualquer candidato, no 

prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da divulgação do gabarito. 
10. A duração da Prova é de 2 horas e 30 minutos improrrogáveis. 

 
BOA SORTE! 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
1. Marque a alternativa falsa. 
a) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
b) Em caso de guerra declarada, é permitida a pena de morte. 
c) A criação de associações depende de autorização, sendo permitida, em alguns casos, 
a interferência estatal em seu funcionamento. 
d) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença.

 
2. Alfredo, na condição de cidadão, decide ajuizar ação para impedir a construção 
de uma obra pública municipal, por entender que há indícios de superfaturamento 
nos valores contratados. A fim de comprovar o alegado, na ação, pretende 
requerer documentos a órgãos públicos e a realização de perícia. 
Diante de tal contexto, qual a ação cabível? 
a) mandado de segurança coletivo 
b) ação popular 
c) habeas data 
d) mandado de injunção 

 
3. Marque a alternativa falsa. 
a) Alguns órgãos públicos, apesar de não terem personalidade jurídica própria  como, 
por exemplo, tribunais de contas e câmaras de vereadores , têm personalidade 
judiciária e, por conseguinte, capacidade ativa de ser parte em mandado de segurança 
para defender suas atribuições constitucionais e legais.  
b) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
e abuso de poder será gratuito. 
c) Conforme entendimento pacífico do STF, a falta de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. 
d) O habeas corpus somente pode ser concedido em situação de violação efetiva da 
liberdade de locomoção, e não de mera ameaça. 

 
4. Sobre o Poder Judiciário, marque a alternativa correta. 
a) O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda 
judicial e à respectiva população.  
b) Os servidores não poderão receber delegação para a prática de atos de administração 
e atos de mero expediente sem caráter decisório.  
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c) Não será promovido o juiz que, mesmo que justificadamente, retiver autos em seu 
poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem a devida 
explicação pelo atraso.  
d) Ao juiz é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 
decorrido um ano do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.  

 
5. Marque a alternativa correta. 
a) Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade 
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, inclusive as de falência e as de acidentes de trabalho.  
b) Originalmente, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar as causas 
fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo 
internacional.  
c) As disputas que envolvem direitos indígenas se inserem entre as competências da 
justiça estadual. 
d) A justiça federal comum não possui competência para processar e julgar as causas em 
que sociedades de economia mista federal forem interessadas na condição de autoras, 
rés, assistentes ou oponentes. 

 
6. Sobre a Administração Pública, marque a alternativa correta. 
a) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, desde que haja dolo ou culpa destes agentes.  
b) Os atos de improbidade administrativa importarão a perda dos direitos políticos, a 
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.  
c) O princípio da legalidade não exclui a possibilidade de atividade discricionária pela 
Administração Pública, desde que observados os limites da lei. 
d) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado, em qualquer hipótese, o 
acesso do estrangeiro a tais cargos. 

 
PROCESSO CIVIL 

7. São elementos identificadores da ação: 
a) juízo, lide e causa de pedir; 
b) juízo, partes e demanda; 
c) partes, causa de pedir e pedido; 
d) partes, causa de pedir e interesse processual.  
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8) Marque a alternativa incorreta. 
a) O juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por 
edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.  
b) A massa falida deve ser representada em juízo, ativa e passivamente, pelo 
inventariante.  
c) A União será representada em juízo, ativa e passivamente, pela Advocacia-Geral da 
União, diretamente ou mediante órgão vinculado. 
d) É dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 
participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza 
provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. 

 
9. Quanto aos prazos, é correto afirmar: 
a) Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 
complexidade do ato; se inexistir preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 
cinco dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. 
b) Quando a lei ou o juiz não determinarem prazo, as intimações somente obrigarão a 
comparecimento após decorridos cinco dias. 
c) Será considerado intempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. 
d) A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, tácita 
ou expressamente. 

 
10. Marque a alternativa incorreta. 
a) Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte 
oportunidade para, se possível, corrigir o vício.  
b) Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for distribuída. 
c) Suspende-se o processo pela admissão de incidente de resolução de demandas 
repetitivas. 
d) Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, 
o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. 

 
11. Sobre os Juizados Especiais Federais, marque a alternativa correta. 
a) Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de 
competência da Justiça Federal até o valor de setenta salários mínimos, bem como 
executar as suas sentenças.  
b) Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito processual proferidas por Turmas 
Recursais na interpretação da lei.  
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c) A União, autarquias, fundações e empresas públicas federais podem ser partes, como 
autoras, no Juizado Especial Federal Cível. 
d) Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas para a anulação 
ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de 
lançamento fiscal.  

 
DIREITO PENAL 

 
12. Sobre a aplicação da lei penal, marque a alternativa correta. 
a) A irretroatividade da lei penal mais gravosa é sempre aplicável, inclusive nos crimes 
permanentes e nas hipóteses de continuidade delitiva.  
b) Ninguém pode ser punido por fato que lei ou decreto posterior deixa de considerar 
crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais e civis da sentença 
condenatória.  
c) Considera-se o momento do crime aquele em que foi atingido o resultado delituoso, 
sendo irrelevante a data em que tenha sido praticada a ação. 
d) Considerando os princípios informativos da retroatividade e ultratividade da lei 
penal, a lei nova mais benéfica será aplicada mesmo quando a ação penal tiver sido 
iniciada antes da sua vigência. 

 
13. Aquele que assume os riscos de produzir o resultado criminoso pratica o delito 
sob a modalidade de: 
a) culpa consciente;  
b) dolo direto; 
c) dolo eventual; 
d) preterdolo. 

 
14. Marque a alternativa correta. 
a) Para a caracterização do crime culposo exige-se, dentre outros requisitos, a conduta 
inicial voluntária, a violação de dever de cuidado e a previsibilidade objetiva do 
resultado. 
b) Entende-se em estado de necessidade quem, usando moderadamente dos meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.  
c) Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver 
causado dolosamente. 
d) Não há crime quando o agente pratica o fato no exercício irregular de direito.  
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15. São circunstâncias atenuantes, a serem consideradas na aplicação da pena, 
exceto: 
a) Ser o agente menor de 21 anos, na data do fato, e maior de setenta anos, na data da 
sentença.  
b) Circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista 
expressamente em lei.  
c) O desconhecimento da lei. 
d) Ter o agente cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por 
ato justo da vítima. 

 
16. Marque a alternativa correta. 
a) A pena de reclusão deve ser cumprida apenas em regime fechado e a de detenção, em 
regime semiaberto ou aberto. 
b) A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às 
condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.  
c) Considera-se reincidente o agente que comete novo crime antes de transitar em 
julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 
d) A pena privativa de liberdade nunca será substituída por pena restritiva de direitos se 
o condenado for reincidente. 

 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 
17. Sobre os benefícios previdenciários, marque a alternativa correta. 
a) A jurisprudência dominante admite estender a pensão por morte até os 24 anos de 
idade do beneficiário, desde que ele demonstre a necessidade e a sua condição de 
estudante universitário.  
b) O auxílio-doença será concedido, como indenização, ao segurado quando, após 
consolidação das lesões decorrentes de doença, resultarem sequelas que impliquem 
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 
c) A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado incapaz e 
insusceptível de reabilitação para o exercício de sua atividade laboral habitual, ainda 
que haja possibilidade de reabilitação para outra atividade. 
d) O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento 
e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de 
ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que 
concerne à proteção à maternidade. 
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18. Não descaracteriza a condição de segurado especial, exceto: 
a) A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade 
classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador urbano. 
b) A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, 
por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano. 
c) Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja 
beneficiário de programa assistencial oficial de governo. 
d) A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% 
(cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) 
módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva 
atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. 

 
19. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 
a) pensão por morte e aposentadoria especial;  
b) salário-maternidade para qualquer tipo de segurada; 
c) pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente; 
d) auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, em qualquer caso.  

 
20. São segurados obrigatórios da Previdência Social, na condição de empregados, 
exceto: 
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não 
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor 
empregado; 
b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza 
urbana, com fins lucrativos ou não; 
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior; 
d) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não 
vinculado a regime próprio de previdência social. 

 
 
 
 
 


