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 Introdução
 

Olá, Concurseiros! Como estão?

A preparação para os concursos públicos para o cargo de Delegado não tem fórmula exata, 

porém, o estudo através de questões vem se mostrando fundamental para assimilar a grande 

quantidade de conteúdos cobrados na prova. Resolvê-las é um ótimo caminho para aprender e 

fixar conteúdos relevantes.

O estudo através de questões comentadas mostra-se ainda mais eficaz, por levar ao candida-

to explicações assertivas, tornando o aprendizado mais prático e objetivo. Além disso, permite 

que o candidato foque nos assuntos mais cobrados nas provas e conheça também o perfil das 

questões do cargo.

Pensando nisto, disponibilizamos este e-book de questões comentadas do cargo de Delegado 

de Polícia para você poder adquirir o conhecimento completo na sua jornada de estudo!

Vamos juntos!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as Questões 1 a 5

Bauman: Para que a utopia renasça é preciso confiar no potencial humano Dennis de Oliveira 

Zygmunt Bauman é um dos pensadores contemporâneos que mais têm produzido obras que 

refletem os tempos contemporâneos. Nascido na Polônia em 1925, o sociólogo tem um his-

tórico de vida que passa pela ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial, pela ativa 

militância em prol da construção do socialismo no seu país sob a direta influência da extinta 

União Soviética e pela crise e desmoronamento do regime socialista. Atualmente, vive na In-

glaterra, em tempo de grande mobilidade de populações na Europa. Professor emérito de so-

ciologia da Universidade de Leeds, Bauman propõe o conceito de “modernidade líquida” para 

definir o presente, em vez do já batido termo “pós-modernidade”, que, segundo ele, virou mais 

um qualificativo ideológico. Bauman define modernidade líquida como um momento em que a 

sociabilidade humana experimenta uma transformação que pode ser sintetizada nos seguintes 

processos: a metamorfose do cidadão, sujeito de direitos, em indivíduo em busca de afirmação 

no espaço social; a passagem de estruturas de solidariedade coletiva para as de disputa e com-

petição; o enfraquecimento dos sistemas de proteção estatal às intempéries da vida, gerando 

um permanente ambiente de incerteza; a colocação da responsabilidade por eventuais fracas-

sos no plano individual; o fim da perspectiva do planejamento a longo prazo; e o divórcio e a 

iminente apartação total entre poder e política. A seguir, a íntegra da entrevista concedida pelo 

sociólogo à revista CULT. CULT – Na obra Tempos líquidos, o senhor afirma que o poder está fora 

da esfera da política e há uma decadência da atividade do planejamento a longo prazo. Entendo 

isso como produto da crise das grandes narrativas, particularmente após a queda dos regimes 

do Leste Europeu. Diante disso, é possível pensar ainda em um resgate da utopia?

Zygmunt Bauman – Para que a utopia nasça, é preciso duas condições. A primeira é a forte sen-

sação (ainda que difusa e inarticulada) de que o mundo não está funcionando adequadamente 

e deve ter seus fundamentos revistos para que se reajuste. A segunda condição é a existência 

de uma confiança no potencial humano à altura da tarefa de reformar o mundo, a crença de 

que “nós, seres humanos, podemos fazê-lo”, crença esta articulada com a racionalidade capaz 

de perceber o que está errado com o mundo, saber o que precisa ser modificado, quais são os 

pontos problemáticos, e ter força e coragem para extirpá-los. Em suma, potencializar a força do 

mundo para o atendimento das necessidades humanas existentes ou que possam vir a existir.
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Questão 1

Sobre o conceito de “modernidade líquida”, é correto afirmar que ele

(A) substitui o conceito de “pós-modernidade”, por este sugerir algo que não se comprova na 

realidade empírica: que os valores modernos não fariam mais parte da nossa sociedade.

(B) é defendido por Bauman como um momento de aprimoramento da sociedade, em que a

rigidez dos sistemas de valores antigos é substituída pela liberdade e pela fluidez individual.

(C) é definido no texto como uma transformação social sintetizada em seis processos, alguns dos 

quais apontam para a adoção de valores individualistas.

(D) engloba tanto aspectos do âmbito privado, como o divórcio de pessoas casadas, quanto

do âmbito público, como a separação entre poder e política.

(E) aponta para a adoção, cada vez mais intensa, de valores coletivistas e cooperativistas.

Comentário: 

A alternativa correta é a letra “C”, tendo em vista que o autor traz consigo exatamente 6 (seis) 

processos em seu conceito sobre Modernidade Líquida. Sendo assim, é definido no texto como 

uma transformação social sintetizada em seis processos, alguns dos quais apontam para a ado-

ção de valores individualistas”.

Questão 2

Quanto aos mecanismos de coesão textual empregados no último parágrafo do texto, assi-
nale a alternativa correta.

(A) A utilização das expressões “a primeira” e “a segunda”, no início do segundo e do terceiro 

período, respectivamente, sinaliza que tais períodos apresentam uma ordenação lógica, não po-

dendo ser invertidos.

(B) A expressão “em suma” é utilizada para adicionar um novo argumento ao parágrafo, poden-

do ser substituída por “além disso”.

(C) Em “[...] quais são os pontos problemáticos, e ter força e coragem para extirpá-los [...]”, o 

pronome átono retoma a expressão em destaque, podendo ser substituído adequadamente por 

“eles”.

(D) Em “[...] a crença de que ‘nós, seres humanos, podemos fazê-lo’, crença esta articulada com 

a racionalidade [...]”, o pronome em destaque poderia ser substituído por “a qual”, sem que isso 

causasse prejuízo sintático ou semântico ao

período.

(E) Em “[...] o mundo não está funcionando adequadamente e deve ter seus fundamentos revis-

tos [...]”, a elipse do sujeito de “deve ter” causa ambiguidade ao excerto.
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Comentário: 

De acordo com o autor, o uso da palavra “primeira” e “segunda” indica uma ordenação lógica 

das condições para que a utopia nasça, assim ocorrendo a coesão do texto. 

As demais alternativas da questão estão incorretas. Vejamos:

B. Em suma, não pode ser substituída por “além disso” visto que é um conectivo de conclusão.

C. Pelo fato que a banca não está falando de substituição dos pontos problemáticos e sim da 

substituição do pronome átono, no qual é “los”, assim não podendo ser extirpar eles, pois o los 

é objeto direto do extirpar e não poderia colocar o pronome reto eles para substituir na posição 

do objeto.

D. O pronome “esta” retoma o termo anterior, no qual pode ou não estar próximo e não intro-

duz oração no contexto, já o pronome relativo “a qual” retoma o termo imediatamente anterior.

E. Não há ambiguidade no contexto.

Questão 3

Em “[...] o enfraquecimento dos sistemas de proteção estatal às intempéries da vida, geran-
do um permanente ambiente de incerteza [...]”, qual é a relação sintático-semântica que a 
oração em destaque exprime?

(A) Causa.

(B) Consequência.

(C) Modo.

(D) Concessão.

(E) Contraste.

Comentário: 

A priori, a expressão “o enfraquecimento do sistema de proteção estatal…” se caracteriza como 

causa e a expressão “gerando um permanente ambiente de incerta” tem como característica a 

consequência.
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Questão 4

Assinale a alternativa que apresenta a reescrita gramatical e semanticamente adequada do 
excerto: “Na obra Tempos líquidos, o senhor afirma que o poder está fora da esfera da po-
lítica e há uma decadência da atividade do planejamento a longo prazo.”.

(A) Em “Tempos líquidos”, o senhor defende que o poder está situado fora da esfera da política 

e existe um declínio da atividade do planejamento a longo prazo.

(B) Na obra Tempos líquidos, você afirma que o poder não está na política, havendo um aumen-

to da atividade do planejamento a curto prazo.

(C) Em “Tempos líquidos”, o senhor afirma que o poder situa-se fora da esfera da política e existe 

uma decadência da atividade do planejamento à longo prazo.

(D) Na obra Tempos líquidos, você sustenta haver uma decadência da atividade do planejamento 

a longo prazo, porque o poder está fora da esfera política.

(E) O senhor diz, na obra Tempos líquidos, que o poder está fora da esfera da política e haveriam 

declínios da atividade do planejamento a longo prazo.

Comentário: 

A assertiva verdadeira é da letra A, visto que está escrita semanticamente e gramaticalmente 

de forma adequada. As demais questões estão erradas, pois:

B. O erro foi a mudança de sentido, pois “curto” é contrário de ‘longo”

C. Não se usa crase antes de palavras masculinas

D. Há uma conjunção de adição “e”, porém, ao colocar a conjunção “porque”, é adicionada 

uma ideia explicativa.

E. Verbo haver com o sentido de “existir” não cabe no plural

Questão 5

A respeito do item em destaque em “Zygmunt Bauman é um dos pensadores contemporâ-
neos que mais têm produzido obras [...]”, assinale a alternativa correta.

(A) Ele estabelece concordância com o núcleo do sujeito “um dos pensadores contemporâneos”.

(B) Ele está conjugado no modo subjuntivo, indicando a incerteza do autor quanto ao número 

exato de obras escritas por Bauman.

(C) Ele integra uma oração sem sujeito, como em “Tem um cachorro muito bravo no quintal do 

vizinho”.

(D) Ele está sendo utilizado com o mesmo sentido que em “João tem muitos livros em sua casa”.

(E) Ele faz parte de uma locução verbal, indicando uma ação contínua que se prolonga até o 

presente.
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Comentário: 

Ele indica uma ação contínua, pelo fato que o “têm” faz parte da locução verbal “têm produzi-

do”.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 6

Em relação aos modelos de arquitetura (OSI, ISO e TCP/IP), as chamadas 5,6 e 7 do mo-
delo OSI/ISO são agregadas em uma só camada no modelo TCP/IP. Qual o nome dessa 
camada? 

(A) Transporte.

(B) Sessão.

(C) Aplicação.

(D) Enlace.

(E) Internet.

Comentário: 

A princípio, o modelo TCP/IP é representado, por base, em 5 camadas e também em 4 (quatro) 

camadas, este quando relacionado às operações. Ademais, o modelo de referência OSI/ISO pos-

sui 7 (sete) camadas, sendo que às três últimas camadas, ou seja, às três camadas mais altas de 

abstração, juntas correspondem à última camada da arquitetura TCP/IP. Dessa forma, as camadas 

de sessão número 5 (cinco), apresentação 6 (seis) e aplicação 7 (sete), no modelo OSI/ISO, são 

correspondentes ao modelo TCP/IP.

Questão 7

Um comando no GNU/Linux é uma terminologia especial que pode representar uma ou 
mais ações. Nesse sentido, qual é o comando que demonstra o caminho inteiro de um di-
retório atual?

(A) pwd

(B) mv

(C) is

(D) rm

(E) df
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Comentário: 

Em relação ao Linux, há diversos comandos, mas vale ressaltar o Pwd, no qual é um comando 

que imprime o diretório local em uma ‘interface’ de linha de comando, ou seja, o mesmo exibe 

o endereço ou o caminho do direito que está sendo acessado no momento, em outras palavras, 

o diretório atual. 

Diante todo o exposto, é afirmado que a alternativa correta é a Letra A, as demais alternativas 

se classificam como falsas pelo fato que: 

mv – move ou renomeia arquivos e diretórios.

ls – lista ou exibe o conteúdo de diretórios.

rm – remove ou exclui arquivos, ou diretórios.

df – exibe as propriedades do disco, tais como espaço utilizado e espaço.
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DIREITO CIVIL

Questão 8

Assinale a alternativa incorreta referente a pessoa jurídica:

(A) A pessoa jurídica é entidade dotada de personalidade e pode exercer direitos e deveres e 

participar da vida civil.

(B) A pessoa jurídica pode ser definida como uma reunião de bens (patrimônio) afetados (fun-

dações), ou como uma reunião de pessoas sem fins econômicos (associações) ou com fins 

econômicos (sociedades).

(C) A Teoria da ficção, que explica a existência e a natureza da pessoa jurídica, afirma que teria 

uma existência meramente abstrata ou ideal fruto da técnica do direito.

(D) A Teoria da realidade objetiva ou organicista, que explica a existência e a natureza da pes-

soa jurídica, negou a influência da técnica do direito, reduzindo a pessoa jurídica a um fenô-

meno meramente sociológico.

(E) O registro de uma pessoa jurídica é meramente declaratório da personalidade que na pes-

soa jurídica já existe desde o seu fundamento.

Comentário: 

(a, b, c, d, e) Pessoa jurídica é toda entidade dotada de personalidade, ou seja, assim como a 

pessoa física, pode exercer direitos e deveres e participar da vida civil.

Pode ser entendida, ainda, como uma reunião de bens (patrimônio) afetados (fundações), ou 

como uma reunião de pessoas sem fins econômicos (associações) ou com fins econômicos 

(sociedades). Por sua vez, a reunião de pessoas com fins econômicos pode ter fins lucrativos 

(sociedade empresária) ou fins não lucrativos (sociedade simples).

Há três principais teorias que explicam a existência e natureza da pessoa jurídica: da ficção, da 

realidade objetiva e da realidade técnica. 

Teoria da ficção: a pessoa jurídica teria uma existência meramente abstrata ou ideal fruto da 

técnica do direito. Pecava por não reconhecer a existência objetiva e social da pessoa jurídica. 

Sendo seus principais autores: Windscheid, Savigny.

Teoria da realidade objetiva ou organicista: oriunda especialmente do cientificismo sociológico 

reverenciado pelos positivistas como Beviláqua, avançou em relação à teoria da ficção ao reco-

nhecer que a pessoa jurídica tem uma existência objetiva e uma dimensão social, mas incorreu 

no exagero oposto de negar-lhe a influência da técnica do direito, reduzindo a pessoa jurídica 

a um fenômeno meramente sociológico. Sendo seus principais autores: Cunha Gonçalves, Clóvis 

Beviláqua.

Observe que o registro de uma pessoa física ou natural é meramente declaratório da sua per-

sonalidade, adquirida pelo nascimento com vida (art. 2º, do CC). Diferentemente, nos termos do 

art. 45, do CC, o registro de uma pessoa jurídica é constitutivo de sua personalidade. A pessoa 
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jurídica, portanto, adquire personalidade com o registro de seu ato constitutivo (contrato social 

ou estatuto). 

Questão 9

No que tange a Escada Ponteana, teoria desenvolvida por Pontes de Miranda, assinale a 
alternativa incorreta.

(A) São elementos mínimos do negócio jurídico, no plano da existência, os agentes ou partes, o 

objeto, a forma e a vontade. 

(B) O suporte fático é a hipótese fática condicionante da existência do fato jurídico. 

(C) O ato jurídico nulo, em regra, não produz sua plena eficácia. 

(D) O fato jurídico stricto sensu está sujeito ao plano da validade. 

(E) O ato jurídico válido tem entrada imediata no plano da eficiência, exceto quando os atos 

jurídicos mesmo válidos são ineficazes.

Comentário: 

A alternativa A está correta, pois, em verdade, no plano da existência, os agentes ou partes, o 

objeto, a forma e a vontade, são elementos mínimos do negócio jurídico. 

A alternativa B está correta, tendo em vista que com a incidência da norma jurídica, o fato é 

transportado para o mundo jurídico, ingressando no plano da existência. Nesse sentido, o su-

porte fático é o meio de delimitação da extensão a incidência da norma. 

A alternativa C está correta, porque há casos em que o ato jurídico nulo produz efeitos jurídicos 

que lhe são atribuídos de forma plena e definitiva. 

A alternativa D está incorreta, pois os atos jurídicos lícitos que não possuem como elemento a 

vontade, como o ato jurídico stricto sensu, atos-fatos jurídicos e os fatos ilícitos, não estão su-

jeitos ao plano da validade, tendo em vista que não podem ser nulos ou anuláveis. 

A alternativa E está correta, pois, de fato, o ato jurídico, em regra, tem entrada imediata no plano 

da eficácia, excetuando-se a hipótese em que mesmos válidos, são ineficazes.

Questão 10

Com relação ao negócio jurídico, assinale a alternativa correta.

(A) Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 

celebração, assim como de acordo com as práticas habitualmente adotadas entre as partes.
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(B) Será anulável o ato praticado diretamente por pessoa absolutamente incapaz. 

(C) No negócio jurídico, o silêncio circunstanciado não importará anuência. 

(D) A impossibilidade inicial do objeto invalida o negócio jurídico se for relativa. 

(E) A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for mais benéfico à parte 

que redigiu o dispositivo. 

Comentário: 

A alternativa A está correta, pois está de acordo com a interpretação do art. 113, §2º do CC e do 

enunciado nº 409 da V Jornada de Direito Civil, ao informarem que as partes poderão livremen-

te pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios 

jurídicos diversas daquelas previstas em lei.

A alternativa B está incorreta, pois o ato praticado diretamente por pessoa absolutamente inca-

paz será nulo. 

A alternativa C está incorreta, porque o art. 111 do CC/02 prevê que “o silêncio importará anuên-

cia, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de 

vontade expressa”. 

A alternativa D está incorreta, com base no art. 106 do CC/02, a impossibilidade inicial do objeto 

não invalida o negócio jurídico se for relativa. 

A alternativa E está incorreta, pois conforme o art. 113, §1º, IV, do CC/02, “a interpretação do 

negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for mais benéfico à parte que não redigiu o 

dispositivo, se identificável”. 

Questão 11

Quanto aos elementos acessórios do negócio jurídico, marque a alternativa correta. 

(A) Os elementos acidentais fazem parte do plano da existência. 

(B) A condição subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e certo.

(C) O encargo se configura em contraprestação. 

(D)A condição deriva exclusivamente da vontade das partes, não existindo condição derivada de 

lei. 

(E) O termo inicial impede a aquisição do direito.

Comentário: 

A alternativa A está incorreta, pois os elementos acidentais (acessórios) fazem parte do plano da 

eficácia, podendo ou não ocorrer. 
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A alternativa B está incorreta, pois conforme a disposição do art. 121 do CC, a condição subor-

dina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. 

A alternativa C está incorreta, tendo em vista que o encargo não deve se configurar em contra-

prestação, não pode ser percebido como contrapartida ao benefício concedido, de modo que, 

se o encargo não for cumprido, a liberalidade poderá ser revogada.  

A alternativa D está correta, pois conforme a disposição do art. 121 do CC, a condição é cláusula 

que deriva exclusivamente da vontade das partes, subordinada o efeito do negócio jurídico a 

evento futuro e incerto. 

A alternativa E está incorreta, pois o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do 

direito, conforme o art. 131 do CC.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Questão 12

A competência interna pode ser compreendida como o critério de distribuição das atri-
buições da função jurisdicional entre os vários órgãos judiciários. Nesse sentido, marque a 
alternativa correta a respeito da competência absoluta e relativa. 

(A) Não cabe ação rescisória para sanar vício de incompetência absoluta. 

(B) Serão preservados os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra 

seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, salvo decisão judicial em sentido contrário. 

(C) A incompetência relativa será declarada de ofício. 

(D) Se o juízo reconhecer a sua incompetência absoluta para conhecer da causa, extinguirá o 

processo sem exame do mérito. 

(E) O Ministério Público, nas causas em que atuar, não poderá alegar incompetência relativa. 

Comentário: 

A alternativa A está incorreta, pois o reconhecimento de incompetência absoluta gera a nulidade 

dos atos decisórios praticados até então, assim, o juízo incompetente deve remeter os autos 

ao juízo competente. Dessa forma, caberá o ajuizamento de ação rescisória para sanar vício de 

incompetência absoluta, mesmo perante uma sentença transitada em julgado. 

A alternativa B está correta, pois se trata da previsão do art. 64, §4º do CPC. Antes do advento 

do CPC/15, na hipótese de incompetência absoluta, os atos decisórios eram declarados nulos e 

remetidos os autos ao juízo competente. Com a regra do art. 64, §4º, do CPC/15 serão conser-

vados os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que seja proferida outra deci-

são pelo juízo competente, desse modo, compreende que o CPC/15 adotou a translatio iudicii, 

é o princípio que assegura o aproveitamento de atos de definição e satisfação de direitos que 

provenham de órgãos judiciais incompetentes. 

A alternativa C está incorreta, porque, em regra, a incompetência relativa não poderá ser decla-

rada de ofício, conforme a súmula 33 do STJ. Todavia, cabe ressaltar que o art. 63, §3º do CPC 

apresenta uma exceção, trata-se de cláusula de eleição de foro a qual fica facultada ao juiz re-

jeitar a cláusula de eleição de foro, desde que antes da citação, quando esta for abusiva. 

A alternativa D está incorreta, tendo em vista que o juízo, ao reconhecer a sua incompetência 

absoluta para conhecer da causa, deverá determinar a remessa dos autos ao juízo competente 
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e não extinguir o processo sem exame do mérito, conforme o art. 64, §3º do CPC. (Informativo 

586 do STJ) 

A alternativa E está incorreta, pois poderá o Ministério Público alegar a incompetência relativa 

nas causas em que atuar, conforme o art. 65, parágrafo único, do CPC.

Questão 13

Consoante as hipóteses de modificação da competência relativa, conexão e continência, 
marque a alternativa correta. 

(A) Haverá conexão na hipótese de execuções fundadas no mesmo título executivo. 

(B) Os processos de ação conexa serão reunidos para decisão conjunta, inclusive quando um 

deles já houver sido sentenciado. 

(C) Não haverá conexão entre a execução de título extrajudicial e ação de conhecimento, ainda 

que relativas ao mesmo ato jurídico. 

(D) Na continência, quando a ação continente tiver sido proposta anteriormente a ação contida, 

as ações serão obrigatoriamente reunidas. 

(E) Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação 

de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, desde que tenham 

conexão entre eles. 

Comentário: 

A alternativa A está correta, pois está de acordo com a previsão art. 55, §2º, II do CPC. Vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou 

a causa de pedir.

(...)

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

(...)

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

A alternativa B está incorreta, porque quando um dos processos já estiver sentenciado não ha-

verá conexão, conforme o art. 55, §1º do CPC e a súmula 235 do STJ. 

A alternativa C está incorreta, pois o art. 55, §2º, I do CPC prevê que se aplica as regras de co-

nexão a execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico. 

A alternativa D está incorreta, tendo em vista que quando a ação continente tiver sido proposta 

anteriormente ao processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução do 

mérito, havendo assim litispendência parcial. No entanto, quando a ação contida for proposta 
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antes da ação continente, as ações serão necessariamente reunidas. 

A alternativa E está incorreta, porque serão reunidos mesmo que sem conexão entre eles, con-

forme o art. 55, §3º do CPC.

Questão 14

Conforme disposto no Código de Processo Civil quanto ao foro competente, marque a al-
ternativa incorreta. 

(A) A ação de reparação de danos em acidentes de veículo será proposta no foro será do domi-

cílio do autor ou do local do ato ou fato, a critério da vítima.

(B) A ação de inventário será proposta no foro de domicílio do autor da herança, no Brasil. 

(C) A ação em que a União é parte autora será proposta no foro domicílio do réu.

(D) A ação de dissolução de união estável será proposta no foro do domicílio do réu, se nenhu-

ma das partes residir no antigo domicílio do casal. 

(E) A ação de alimentos será proposta no foro do domicílio do devedor.

Comentário: 

A alternativa A está correta, pois está de acordo com a previsão do art. 53, V, do CPC. Veja-

mos:

Art. 53. É competente o foro:

(...)

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido 

em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

A alternativa B está correta, pois está de acordo com a previsão do art. 48 do CPC. Vejamos:

Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o in-

ventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a 

impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio 

for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

A alternativa C está correta, pois está de acordo com a previsão do art. 53, I, do CPC. Vejamos: 

Art. 53. É competente o foro:

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou 

dissolução de união estável:

a) de domicílio do guardião de filho incapaz;

b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;
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c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal;

d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, 

de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); 

A alternativa D está correta, pois está de acordo com a previsão do art. 51, caput, do CPC. Ob-

serve:

Art. 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a 

União.

A alternativa E está incorreta, pois será o foro do alimentando, conforme o art. 53, II, do CPC. 

Veja-se:

Art. 53. É competente o foro:

II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;
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DIREITO ADMINISTRATIVO

Questão 15

Determinado delegado de polícia, agindo imprudentemente, disparou sua arma de fogo ao 
manuseá-la dentro da própria delegacia, ferindo um particular que ali estava. Nessa situa-
ção hipotética, no que concerne à responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa 
correta.

(A) Em eventual ação contra o Estado, o particular deverá provar a imprudência do delegado 

para que seja ressarcido dos danos experimentados.

(B) Como agiu imprudentemente, o delegado responderá diretamente ao particular pelos pre-

juízos causados, excluindo a responsabilidade civil do Estado.

(C) A prescrição para as ações de reparação civil contra o Estado ocorre em três anos.

(D) O Estado responde civilmente em razão da conduta culposa de seu agente, aplicando-

se ao caso a teoria do risco administrativo.

(E) Como se trata de conduta comissiva de agente público, qualificada pelo elemento culpa, 

aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado.

Comentário: 

Em regra, a responsabilidade do Estado é civil objetiva. Portanto, não importa se o delegado 

agiu com dolo ou culpa, para fins do Estado ser obrigado a reparar esse dano, o que vale é o 

nexo causal. Ademais, aplica-se a teoria da responsabilidade civil objetiva pela teoria do risco 

administrativo. Assim, não cabendo ação direta contra o agente.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Questão 16

Sobre o conflito de competência, no processo civil, assinale a alternativa correta.

(A) A Defensoria Pública tem legitimidade para suscitar o incidente de conflito de competência. 

(B) O conflito de competência não poderá ser suscitado pelo juiz. 

(C)  A parte que, no processo, arguiu incompetência relativa, pode suscitar conflito de compe-

tência. 

(D) O conflito pode ser suscitado ao tribunal por ofício pelo juiz e pelo Ministério Público. 

(E) Haverá conflito de competência ainda que já exista sentença com trânsito em julgado, pro-

ferida por um dos Juízos conflitantes. 

Comentário: 

A alternativa A está correta, pois, apesar do art. 951 do CPC não prever expressamente a legi-

timidade do Defensor Público, ele terá legitimidade sempre que participar de algum dos pro-

cessos envolvidos no conflito. 

A alternativa B está incorreta, tendo em vista que o conflito de competência poderá ser susci-

tado pelo juiz, pelo MP ou por qualquer das partes. 

A alternativa C está incorreta, conforme a disposição do art. 952 do CPC, não pode suscitar 

conflito de competência a parte que, no processo, arguiu incompetência relativa. 

A alternativa D está incorreta, pois pode ser suscitado ao tribunal por ofício pelo juiz, e pelo 

MP, por petição. 

A alternativa E está incorreta, porque a súmula 59 do STJ dispõe que “não há conflito de com-

petência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos Juízos conflitan-

tes”. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 17

Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias 
constitucionais.

Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, indepen-
dentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convoca-
da para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente

Comentário: 

A questão em cotejo está correta, visto que aborda de maneira literal o art. 5º, XVI da CF/88, 

observe: XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente con-

vocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.

Desse modo, podemos analisar que este direito possui alguns pré-requisitos, quais sejam: - 

Pacificidade; - Em locais abertos ao público; - Independente de autorização; - Desde que não 

frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local; - Exigência de prévio aviso 

à autoridade competente

Questão 18

No que se refere à classificação das constituições, assinale a alternativa correta.

(A) Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser classificadas como constituição garantia 

ou constituição dirigente.

(B) A constituição classificada como substancial ou material, segundo a doutrina, está mais

relacionada ao universo do “ser” que do “dever ser”.

(C) A constituição garantia, que também é chamada de programática ou social, disciplina o 

mínimo possível de matérias.

(D) O Brasil é regido por uma Constituição classificada pela doutrina, quanto ao conteúdo, 

como constituição garantia.

(E) O Brasil é regido por uma Constituição classificada pela doutrina, quanto à função, ou fina-
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lidade, como constituição formal.

Comentário: 

Diante o exposto, é necessário ressaltar que:

A) Quanto ao conteúdo, temos a constituição formal e material. A constituição garantia ou 

dirigente está relacionada a uma classificação quanto à finalidade. Portanto, essa assertiva 

está incorreta.

B) Assertiva verdadeira, pois condiz com a classificação conhecida como substancial ou ma-

terial.

C) Constituição garantia são aquelas que criam limites na atuação do Estado e não se con-

fundem com a constituição programática, a qual se caracteriza por conter normas defi-

nidoras de tarefas e programas de ação a serem concretizados pelos poderes públicos.

D) São conteúdos e constituição formal, as normas que se encontram na Constituição Fede-

ral independentemente de ser um conteúdo, são normas de constato constitucional 

E) Considerando a classificação quanto à função ou finalidade, o Brasil é regido por uma 

Constituição Programática.

Questão 19

Ao conceber a constituição como a soma de fatores reais do poder que regem a nação, 
ou seja, um produto dos pleitos das forças sociais de determinada época, está se tratando 
da ideia de constituição concebida por

(A) Carl Schmitt.

(B) José Afonso da Silva.

(C) Hans Kelsen.

(D) Ferdinand Lassalle.

(E) Peter Häberle.

Comentário: Ferdinand Lassalle foi o idealizador do sentido sociológico de constituição, acre-

ditando que a constituição seria a soma de fatores reais do poder que regem a nação, confor-

me exposto no enunciado.

Questão 20

Segundo a doutrina, o Neoconstitucionalismo tem como uma de suas marcas a
concretização das prestações materiais prometidas pela sociedade, servindo como ferra-
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menta para implantação de um Estado Democrático Social de Direito. São características do 
Neoconstitucionalismo, EXCETO

(A) encolhimento da justiça distributiva.

(B) positivação e concretização de um catálogo

de direitos fundamentais.

(C) inovações hermenêuticas.

(D) densificação da força normativa do Estado.

(E) onipresença dos princípios e das regras.

Comentário: 

Em linhas gerais, no neoconstitucionalismo há uma valorização de princípios e aplicação de re-

gras na constitucionalização dos demais ramos do direito. Sendo assim, a assertiva correta é a 

“A,” pelo fato de que o neoconstitucionalismo traz um desenvolvimento da justiça distributiva e 

não o encolhimento da mesma. 

Questão 21

O poder constituinte produz normas constitucionais tanto ao elaborar a constituição quan-
to ao alterá-la, podendo ser originário ou derivado. A respeito do poder constituinte, assi-
nale a alternativa correta.

(A) O poder constituinte originário é soberano e está acima da vontade popular.

(B) O poder constituinte originário encontra-se no texto da própria Constituição que ele irá al-

terar.

(C) Ao contrário do poder constituinte originário, o poder constituinte derivado é ilimitado e 

autônomo.

(D) A teoria do poder constituinte não está relacionada à legitimidade do poder, à soberania 

nacional e à soberania popular de um Estado.

(E) Ainda que exercido de forma ilegítima, o poder constituinte originário será sempre o criador 

de uma nova constituição que estabeleça uma nova ordem constitucional em um Estado.

Comentário: 

Diante as alternativas, é necessário afirmar que:

A)  Incorreta. É interessante ressaltar que estamos em uma constituição democrática, dessa for-

ma, não há o que se falar entre a sobreposição do poder constituinte à vontade popular. 

B) Incorreta, pois não é o poder constituinte originário que altera a constituição, e sim o poder 
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constituinte derivado reformador. 

C) Incorreta, pelo fato que é ao contrário conforme o explanado, pois, o poder constituinte ori-

ginário e não o derivado.

D) Incorreta. Para Schmitt, a validade de uma Constituição não se apoia na justiça de suas 

normas, mas na decisão política que lhe dá existência. O poder constituinte equivale, assim, à 

vontade política, cuja força ou autoridade é capaz de adotar a concreta decisão de conjunto 

sobre modo e forma da própria existência política, determinando assim a existência da unidade 

política como um todo. 

E) Assertiva correta, pelo fato que o Poder Constituinte Originário instaura uma nova ordem 

constitucional, independente da sua forma de atuação 

Questão 22

Analise a seguinte situação hipotética: Maria, casada, mãe de dois filhos, teve a terceira 
gestação aos quarenta e quatro anos. Quando estava na 13a semana da gestação, desco-
briu que o feto era anencéfalo e, com 100% de certeza, não teria perspectiva de sobrevida. 
Imediatamente, Maria pensou em fazer um aborto, mas não tinha certeza se poderia em 
razão do direito fundamental à vida, previsto na Constituição Federal Brasileira. Após con-
versar com o médico, Maria acredita que poderá fazer o aborto, mediante comprovação por 
laudo médico da condição do feto, em razão de o Supremo Tribunal Federal já ter decidido 
sobre a matéria, entendendo favoravelmente ao aborto em algumas situações. Nesse caso, 
no que tange ao direito fundamental à vida previsto no artigo 5o da Constituição Federal, 
é correto afirmar que

(A) por ser um direito fundamental, é absoluto, mas, nesse caso, diante da inexistência de pers-

pectiva de sobrevida do feto, não há o que se falar em proteção do direito à vida.

(B) por ser um direito fundamental, é absoluto e, na verdade, Maria não poderá fazer o aborto, 

mesmo com o laudo médico.

(C) apesar de ser um direito fundamental, não é absoluto e, nesse caso, foi relativizado, dentre 

outros, pelos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, em prol da 

proteção da mãe.

(D) apesar de ser um direito fundamental, não é absoluto e sequer é considerado em uma si-

tuação como a apresentada no enunciado.

(E) por ser um direito fundamental, não é absoluto, mas o princípio da dignidade da pessoa 

humana, considerado nesse caso pelo STF na proteção da mãe, está acima de qualquer outro 

direito fundamental.

Comentário: 

Diante todo exposto, a explanação das informações são:

A) Incorreto, vale ressaltar que o direito fundamental não é absoluto, pois uma das suas carac-
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terísticas é relatividade. 

B) Incorreta, pelo mesmo motivo da assertiva A sobre as características do direito fundamental.

C) Correto, pelo fato que o direito fundamental não é absoluto, nem mesmo o da vida. Assim, 

podendo ser relativizado conforme o caso concreto.

D) Incorreta, por dizer que o caso hipotético não corresponde à fato real, bem como por indicar 

que a dignidade da pessoa humana da mãe se sobrepõe a qualquer outro direito fundamental.

E) Incorreto, porém é perfeitamente possível conflito entre direitos, mas conforme o caso con-

creto, ocorre a análise de qual direito irá prevalecer, e para tanto irá trazer o juízo de pondera-

ção, aplicando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Em virtude disso, seria incorreto 

afirmar que o princípio da dignidade humana sempre irá prevalecer. 

Questão 23

João, hipoteticamente, foi eleito presidente do Brasil e tomou posse em 01/01/2021. Ao 
assumir seu mandato, João estava muito ansioso por dar início ao seu governo, então per-
guntou aos seus assessores quais eram os cargos que lhe incumbiam nomear, por deter-
minação constitucional. Em resposta, João recebeu uma lista da sua assessoria. Assinale a 
alternativa que apresenta cargos que, dentre outros, segundo o artigo 84 da Constituição 
Federal, competem privativamente ao Presidente da República nomear.

(A) Os Ministros do Estado; o Advogado-Geral da União; observado o disposto na Constituição 

Federal, os Ministros do Tribunal de Contas dos Estados Federativos.

(B) os membros do Conselho da República; após aprovação do Senado Federal, os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal e o presidente e os diretores do Banco do Brasil.

(C) O Advogado-Geral da União; os magistrados, nos casos previstos na Constituição Federal; 

observado o disposto no artigo 73 da Constituição Federal, os Ministros do Tribunal de Contas 

da União.

(D) os membros do Conselho de Defesa Nacional; após aprovação do Senado Federal, os Go-

vernadores de Territórios.

(E) Os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; o presidente do Senado Federal; 

após aprovação pelo Senado Federal, o Procurador Geral da República.

Comentário: 

De acordo com o texto constitucional do art. 84 XV e XVI da CF/88, compete privativamente ao 

Presidente da República nomear o Advogado Geral da União; os magistrados, nos casos previs-

tos na Constituição e os Ministros do Tribunal de Contas da União, observado nos moldes no 

art. 73.
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Questão 24

Hipoteticamente, a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) propôs uma 
ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) perante o STF, pretendendo 
o exercício do controle de constitucionalidade referente à determinada matéria relacionada 
à sua atuação e suas finalidades. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale 
a alternativa correta.

(A) Trata-se de controle concentrado de constitucionalidade; a CNA é legitimada para propor 

a ADPF; a ADPF serve para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do 

Poder Público quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou 

ato normativo federal, estadual, municipal, distrital, incluídos os anteriores à Constituição.

(B) Trata-se de controle concentrado de constitucionalidade; a CNA é não legitimada para pro-

por a ADPF; a ADPF serve para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato 

do Poder Público quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou 

ato normativo federal, estadual, municipal, distrital, incluídos os anteriores à Constituição.

(C) Trata-se de controle concentrado de constitucionalidade; a CNA é legitimada para propor 

a ADPF; a ADPF serve para alegar falta de medida regulamentadora de artigo da Constituição 

de eficácia limitada, prescrevendo direitos, liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania.

(D) Trata-se de controle difuso de constitucionalidade; a CNA é legitimada para propor a ADPF; 

a ADPF serve para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder 

Público quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato nor-

mativo federal, estadual, municipal, distrital, incluídos os anteriores à Constituição.

(E) Trata-se de controle difuso de constitucionalidade; a CNA não é legitimada para propor a 

ADPF; a ADPF serve para alegar falta de medida regulamentadora de artigo da Constituição de 

eficácia limitada, prescrevendo direitos, liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Comentário: 

A princípio, vale ressaltar que a ADPF é um instrumento do controle concentrado de consti-

tucionalidade, diante da competência do STF. Diante disso, a CNA é legitimada por propor a 

ADPF, assim sendo obedecida a exigência de demonstração de pertinência temática. Conforme 

os moldes do art. 1º da Lei 9882/1999 a ADPF terá como objetivo de evitar ou reparar lesão a 

preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.
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Questão 25

Segundo o artigo 136 da Constituição Federal, o Presidente da República pode, ouvidos o 
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para 
preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública 
ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por 
calamidades de grandes proporções na natureza. A respeito do estado de defesa, assinale 
a alternativa correta.

(A) Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo 

executor da medida, será por este comunicada ao juiz competente no prazo de 30 dias, que a 

relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade 

policial.

(B) Na vigência do estado de defesa, a comunicação feita ao Juiz será acompanhada de declara-

ção, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação.

(C) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a sessenta dias, podendo ser 

prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decreta-

ção.

(D) Na vigência do estado de defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá

ser superior a trinta dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário.

(E) Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 

quarenta e oito horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que 

decidirá por maioria absoluta.

Comentário: 

De acordo com o art. 136, §2°, II da CF/88, a comunicação será acompanhada de declaração, 

pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação.
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DIREITO PENAL

Questão 26

Enunciado: Em relação ao Direito Penal, assinale a alternativa correta.

(A) A criminalização primária possui duas características: seletividade e vulnerabilidade, as quais 

guardam íntima relação com o movimento criminológico do labeling approach.

(B) Consoante a jurisprudência do STF, é aplicável o princípio da insignificância ao crime de 

moeda falsa, desde que seja de pequena monta o valor posto em circulação.

(C) A Política Criminal preocupa-se com os aspectos sintomáticos, individuais e sociais do crime 

e da criminalidade, isto é, aborda cientificamente os fatores que podem conduzir o homem ao 

crime.

(D) As fontes de conhecimento são os órgãos constitucionalmente encarregados de elaborar o 

Direito Penal. No Brasil, essa tarefa é exercida precipuamente pela União e, excepcionalmente, 

pelos Estados- membros.

(E) Em homenagem ao princípio da reserva legal (art. 5o, XXXIX, CF), os tratados e as convenções 

internacionais não podem criar crimes nem cominar penas, ainda que já tenham sido internali-

zados pelo Brasil.

Comentário: 

Diante o exposto, é necessário ressaltar que os tratados e convenções não são instrumentos 

para convenções de crimes ou cominação de penas para o direito interno. Ademais, o encargo 

de criar crimes e cominar penas, por força do nullum crimen, nulla poena sine lege, é da lei 

ordinária ou complementar. 

Questão 27

Em determinado restaurante, almoçam João, Pedro e José. Pedro se retira para ir ao banhei-
ro. Nesse momento, João aproveita a oportunidade e solicita que José passe o sal, a fim de 
salgar excessivamente a comida de Pedro. José, agindo culposamente, entrega veneno no 
lugar. João, notável químico, percebe o engano de José e, mesmo assim, coloca o veneno na 
comida de Pedro, que o ingere e vem a falecer em seguida. Considerando o caso hipotético 
narrado, assinale a alternativa correta.
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(A) Trata-se de hipótese de erro determinado por terceiro, na qual o agente provocador atua 

culposamente e, por isso, responde pelo crime de homicídio culposo.

(B) Trata-se de hipótese de concurso de pessoas, na qual ambos respondem pelo homicídio 

qualificado, João como autor e José na condição de coautor.

(C) Não se trata de hipótese de erro determinado por terceiro e também não há concurso de 

pessoas. João responde por homicídio qualificado doloso e José por homicídio culposo.

(D) Não se trata de hipótese de erro determinado por terceiro e também não há concurso de 

pessoas. João responde por homicídio qualificado doloso e José permanecerá impune.

(E) Trata-se de hipótese de concurso de pessoas, na qual ambos respondem pelo homicídio 

qualificado, João como autor e José na condição de partícipe.

Comentário: 

De acordo com os moldes do art.  20, §1° do CP, não se trata de erro determinado por terceiro, 

pelo fato que é necessário que induzam outrem a praticar o delito. Da mesma forma, não há que 

se falar em concurso de pessoas, pelo fato de que para ocorrer o concurso de pessoa, é neces-

sário o liame subjetivo, o que não há no caso concreto em exposto. Ademais, João responde por 

homicídio qualificado doloso, devido ao veneno e José, claramente, conforme o caso concreto, 

responderá por homicídio culposo.  

Questão 28

No tocante ao Direito Penal, assinale a alternativa correta.

(A) É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a Direito Penal (art. 62, §1o, 

I, alínea b, CF). Nada obstante, o STF firmou jurisprudência no sentido de que as medidas pro-

visórias podem ser utilizadas na esfera penal, desde que benéficas ao agente.

(B) O fundamento político do princípio da reserva legal revela a aceitação pelo povo, represen-

tado pelo Congresso Nacional, da opção legislativa no âmbito criminal.

(C) Com a evolução da sociedade e a modificação dos seus valores, determinados comporta-

mentos, inicialmente típicos, podem deixar de interessar ao Direito Penal. Nesse caso, pode-se 

afirmar que ocorreu a chamada desmaterialização (liquefação) de bens jurídicos no Direito Penal.

(D) O princípio da fragmentariedade se projeta no plano concreto, isto é, em sua atuação prá-

tica, o Direito Penal somente se legitima quando os demais meios disponíveis já tiverem sido 

empregados, sem sucesso, para proteção do bem jurídico.

(E) A primeira manifestação do princípio da personalidade da pena no Brasil ocorreu já no pe-

ríodo republicano, com o advento do Código Penal de 1890.
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Comentário: 

Diante o exposto, vale ressaltar que em pelo menos 2 (duas) oportunidades o STF já fez essa 

afirmação, uma antes da emenda constitucional 32, que não vedava expressamente a medida 

provisória em direito penal, mas, por outro lado, em 2010, o STF decidiu que as medidas provisó-

rias podem ser utilizadas em direito penal, desde que se trate de direito penal não sancionador. 

Questão 29

Mário, comerciante, emprestou determinada quantia para Eliseu. Um dia após a data ajusta-
da para o pagamento, após ser informado por telefone de que Eliseu não teria o montante 
para quitar o empréstimo, Mário se dirige à casa do devedor e, clandestinamente, subtrai 
um notebook no valor da dívida, acreditando estar amparado por uma causa de justificação 
que tornaria a sua conduta lícita, qual seja, a dívida vencida. Considerando os fatos hipoté-
ticos narrados, pode-se afirmar que Mário incorreu em

(A) erro de proibição direto que, se escusável, exclui a ilicitude do fato.

(B) erro de proibição direto que, caso inescusável, subsiste a culpabilidade, mas a pena deve ser 

diminuída de um sexto a um terço.

(C) erro de proibição indireto que, se escusável, exclui a culpabilidade do agente.

(D) erro de proibição indireto que, caso inescusável, subsiste a culpabilidade, mas a pena deve 

ser diminuída de um sexto a dois terços.

(E) erro de tipo que, se escusável, exclui o dolo e a culpa, tornando o fato atípico.

Comentário:  

A princípio, é necessário informar que não se trata de um erro de tipo, pois é quando o agente 

não conhece algum dado da realidade e no caso concreto Mário conhece todos os dados da 

realidade. Ademais, também não há justificativa que caracterize erro de proibição direto, pois o 

agente conhece os dados da realidade, mas não sabe que está praticando um comportamento 

ilícito. No caso narrado, Mário tinha conhecimento que subtrair coisa alheia móvel era crime. 

Assim, poderá ser enquadrado no caso de erro de proibição indireto, visto que o autor conhece 

todos os dados da realidade e sabe que o comportamento, em regra, é ilícito, mas pensa que 

naquela situação o direito admite a conduta criminosa.  
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Questão 30

Em relação ao Direito Penal, assinale a alternativa correta.

(A) A interpretação analógica consiste na aplicação, ao caso não previsto em lei, de lei regula-

dora de caso semelhante.

(B) A lei penal excepcional é aquela que tem o seu termo final explicitamente previsto em data 

certa do calendário. É espécie de lei intermitente, sendo autorrevogável e dotada de ultrativi-

dade.

(C) O princípio da consunção se concretiza em quatro situações: crime continuado, crime pro-

gressivo, progressão criminosa e atos impuníveis.

(D) Aos crimes conexos e aos crimes plurilocais, quanto ao lugar do crime, não se aplica a teoria 

da ubiquidade.

(E) No tocante aos efeitos de sentença estrangeira condenatória para a caracterização da rein-

cidência no Brasil, é imprescindível a sua homologação pelo STJ, não bastando apenas a sua 

existência e eficácia no exterior.

Comentário: 

A doutrina traz expressamente que a teoria da ubiquidade não se aplica aos crimes conexos e 

plurilocais. Ademais, os crimes conexos são aqueles que estão relacionados entre si, assim não 

se aplica a teoria da ubiquidade, uma vez que os diversos crimes não constituem unidade jurí-

dica, devendo cada um deles, desse modo, ser processado e julgado no país em que foi come-

tido. Nesse sentido, os crimes plurilocais, são aqueles que a conduta e o resultado ocorrem em 

comarca diversa, porém no mesmo país, assim aplicando o art. 70, caput, do CPP.

Questão 31

Enunciado: Cléber e Davi possuem um inimigo em comum, qual seja, Evandro. Em deter-
minado dia, sem prévio ajuste, ambos portando arma de fogo de igual calibre e munições 
idênticas, escondem-se, em diferentes locais, próximo ao trabalho de Evandro, esperando o 
momento em que este chegue ao trabalho para, enfim, eliminar a vida dele. Quando Evan-
dro chega ao local, Cléber e Davi atiram simultaneamente em sua direção, sendo Evandro 
atingido e vindo a falecer. Posteriormente, o exame pericial concluiu que Evandro foi morto 
por um único disparo de arma de fogo, sendo que os demais tiros não o atingiram, todavia, 
o laudo não conseguiu identificar de qual arma de fogo partiu o tiro que eliminou a vida de 
Evandro. Considerando o caso hipotético narrado, assinale a alternativa correta.
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(A) Trata-se de hipótese de concurso de pessoas, em que Cléber e Davi respondem por homi-

cídio consumado.

(B) Não há concurso de pessoas, sendo hipótese de autoria desconhecida. Cléber e Davi respon-

dem por homicídio consumado.

(C) Não há concurso de pessoas, sendo hipótese de autoria desconhecida. Cléber e Davi respon-

dem por tentativa de homicídio.

(D) Não há concurso de pessoas, sendo hipótese de autoria incerta. Cléber e Davi respondem 

por homicídio consumado.

(E) Não há concurso de pessoas, sendo hipótese de autoria incerta. Cléber e Davi respondem 

por tentativa de homicídio.

Comentário:

 A princípio, é interessante ressaltar não haver concursos de agentes, e sim autoria incerta, visto 

que sua definição se enquadra perfeitamente no caso concreto. Nesse sentido, na autoria incer-

ta, sabe-se quem são os autores, não sendo possível, entretanto, saber qual deles provocou o 

resultado. Ademais, embora ambos quisessem matar, não houve liame subjetivo entre os agen-

tes. Outrossim, pelo fato de a perícia não saber identificar qual arma matou Evandro, ambos os 

autores irão responder por tentativa de homicídio e não homicídio consumado. Assim, conclui-

-se, que a alternativa correta é a Letra E. 

Questão 32

Enunciado: Assinale a alternativa correta no que concerne ao Direito Penal.

(A) Na teoria naturalística, conduta é o comportamento humano voluntário que produz modi-

ficação no mundo exterior. Nessa teoria, dolo e culpa se alojam no interior da conduta, isto é, 

do fato típico.

(B) Nas causas supervenientes relativamente independentes que produzem por si sós o resul-

tado, adotou-se a teoria da causalidade adequada. Sendo assim, rompe-se o nexo causal em 

relação ao resultado e o agente só responde pelos atos até então praticados.

(C) Os elementos normativos são os dados da conduta criminosa que não pertencem ao mundo 

anímico do agente. Exprimem um juízo de certeza.

(D) No dolo de propósito, não há intervalo entre a cogitação do crime e a execução da conduta 

penalmente ilícita. Ocorre, de modo geral, nos crimes passionais.

(E) A concorrência de culpas se verifica quando duas ou mais pessoas concorrem, culposamente, 

para a produção de um resultado naturalístico. Nesse caso, ambos os agentes respondem pelo 

resultado em coautoria.
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Comentário: 

Em relação às alternativas mencionadas no texto, conclui-se que:

A) Incorreto. Foi através da teoria finalista da ação que dolo e culpa migraram da culpabili-

dade para o interior da conduta. 

B) Correta. Pelo fato que realmente existe a quebra do nexo causal, portanto, a responsabi-

lização do agente resta apenas sob os atos já praticados.

C) Incorreta. Elemento normativo é um juízo de valor que demanda uma interpretação.

D) Incorreta. O propósito apenas é o crime planejado, ou seja, no dolo de propósito ocorre 

um planejamento.

E) Incorreta. Não existe coautoria no fato exposto.

Questão 33

Analise a seguinte situação hipotética: Romeu, funcionário público, praticou dois crimes de 
peculato (art. 312, caput, CP), devendo o segundo, pelas condições de tempo, local, modo 
de execução e outras semelhantes, ser considerado continuação do primeiro. Foi regular-
mente processado e condenado, com a aplicação da pena privativa de liberdade no patamar 
mínimo. Nesse caso, considerando que ocorreu o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória para ambas as partes, a extinção da punibilidade pela prescrição ocorrerá em

(A) quatro anos.

(B) oito anos.

(C) doze anos.

(D) dezesseis anos.

(E) vinte anos.

Comentário: 

A priori, é necessário comentar sobre a Súmula 497 do STF, no qual dispõe que a contagem 

da prescrição não considera o aumento decorrente da continuidade delitiva e também ressalta 

que a pena mínima de peculato é de 2 (dois) anos. Ademais, como o agente foi condenado à 

pena mínima, no art. 109, V, se verifica que a prescrição da pretensão executória ocorrerá em 4 

(quatro) anos. Dessa forma, a alternativa correta é a letra A. 
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Questão 34

Referente ao Direito Penal, assinale a alternativa correta.

(A) São exemplos de crimes que não admitem a tentativa: os preterdolosos, os unissubsistentes, 

os omissivos próprios e os de perigo concreto.

(B) Os crimes próprios são incompatíveis com a coautoria, haja vista que são delitos em que o 

tipo penal exige uma situação de fato ou de direito diferenciada por parte do sujeito ativo.

(C) Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituí-

da a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena 

será reduzida de um terço até a metade.

(D) O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atin-

ge os efeitos secundários, penais ou extrapenais.

(E) Em relação ao concurso formal próprio, o Código Penal adotou o sistema da exasperação, 

aplicando-se a pena de qualquer dos crimes, se idênticos, ou então a mais grave, aumentada, 

em qualquer caso, de um sexto até dois terços.

Comentário: 

Sobre as alternativas é necessário informar que:

A) Incorreto, pois os crimes preterdolosos, unissubsistentes, ou omissivos próprios não ad-

mitem tentativa. Porém, os de perigo concreto estão fora desse rol. 

B) Incorreto, pelo fato que os crimes próprios são compatíveis com a coautoria. Ex: peculato 

C) Incorreto, é de um terço até dois terços. 

D) Correta, conforme a Súmula 631 do STJ. Vejamos:

“O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não 

atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”.

E) Incorreto, pois é de um terço até metade.

Questão 35

De acordo com o Direito Penal, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Aplica-se a lei brasileira ao crime de homicídio cometido na Argentina contra o Presidente 

da República do Brasil. Trata-se de hipótese de extraterritorialidade incondicionada, dada a inci-

dência do princípio da representação.

(B) A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não 
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subsistindo qualquer efeito condenatório.

(C) Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de vio-

lência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao 

agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvi-

giada.

(D) Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua mate-

rialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos 

externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados 

ou daqueles que os representem.

(E) O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato 

libidinoso com menor de catorze anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para 

a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com 

o agente.

Comentário: 

A alternativa incorreta mencionada é a letra A, pois no momento que o autor dispõe ser dada 

a incidência do princípio da representação, é exposta de maneira falsa, pelo fato de que ele se 

aplica aos casos de embarcações e aeronaves. Nesse sentido, poderia ser aplicado o princípio da 

proteção, que se trata do interesse de proteger bens jurídicos da República Federativa do Brasil. 

Ademais: 

B) Correta. Súmula 18 do STJ. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção 

da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório.

C) Correta. Súmula 582, STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem 

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à 

perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, prescindível a posse mansa e 

pacífica ou desvigiada.

D) Correta. Súmula 574 / STJ. Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a 

comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto 

apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares 

dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem.

E) Correta. Súmula 593 / STJ. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção 

carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consenti-

mento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacio-

namento amoroso com o agente.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

Questão 36

Analise a seguinte situação hipotética:
Por intermédio do noticiário televisivo, Fulano soube que estaria sendo investigado por en-
volvimento em crimes de fraude à licitação na compra de equipamentos para a Prefeitura 
de Belém-PA. Cautelosamente, decidiu contratar um advogado para acessar os autos de 
inquérito policial. Munido de competente procuração, seu procurador se dirige à Delegacia 
de Polícia para ter vista dos autos da investigação e o servidor que o atende nega acesso 
ao procedimento, por conveniência policial. A atitude do servidor é

(A) correta, pois o sistema investigativo tem discricionariedade para manter-se hígido em relação 

a interesses privados.

(B) equivocada, pois todo inquérito policial deve ser público e acessível a qualquer do povo.

(C) correta, pois o princípio constitucional administrativo da publicidade não se aplica ao inqué-

rito policial.

(D) equivocada, pois o advogado é indispensável para a administração da segurança pública e 

da seguridade social.

(E) equivocada, pois é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos 

elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão 

com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Comentário:  

Conforme a eliminação dos demais, a alternativa correta concorda com a Súmula Vinculante 14 

do STF. Na qual, redige que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo 
aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão 
com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Ademais, 

o sigilo do inquérito não se enquadra ao advogado. 
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Questão 37

Beltrano, delegado de polícia em Marabá-PA, testemunhou visualmente um roubo tentado 
contra uma vítima que dirigia seu veículo em uma das avenidas mais movimentadas da mu-
nicipalidade. O agressor não conseguiu subtrair qualquer bem, pois a vítima acelerou seu 
automóvel e empreendeu fuga. Não vislumbrando importância no fato, nem visualizando 
dano à sociedade, Beltrano mantém-se inerte. Considerando a situação hipotética sobre a 
conduta desse delegado, é correto afirmar que ela

(A) fere o princípio da indisponibilidade, uma vez que a autoridade policial não pode determinar 

o arquivamento do inquérito policial discricionariamente.

(B) fere a oficiosidade inerente à função do cargo, vez que, em crimes de ação penal pública 

incondicionada, como é o roubo, a autoridade policial tem o dever de ofício de proceder à apu-

ração do fato delitivo.

(C) assegura a autoritariedade do inquérito policial, pois o procedimento é presidido pelo dele-

gado de polícia, responsável pelo andamento das diligências.

(D) assegura a voluntariedade da jurisdição penal, uma vez que a vítima do roubo tentado não 

procurou a autoridade policial para reclamar do fato criminoso.

(E) assegura o sistema inquisitivo de persecução penal, já que a autoridade policial não necessita 

de impulsão externa para agir e pode, dentro de suas competências funcionais, avaliar a conve-

niência da instauração de inquérito policial.

Comentário: 

Sobre as alternativas é necessário informar que:

A) No caso exposto no enunciado, não há inquérito instaurado, portanto, nem se cogita falar 

do arquivamento ou da indisponibilidade, conforme os moldes do art. 17 do CPP.

B) Correto, na forma do Código de Processo Penal, a instauração de inquérito policial deve-

ria ser feita de ofício, de acordo com os moldes do art. 5º, I do CPP: Art. 5º Nos crimes 

de ação pública o inquérito policial será iniciado: I – de ofício.

C) O caso exposto no enunciado não possui relação com autoritariedade (art. 144 da CF).

D) Jurisdição não é caracterizada como voluntária, visto que não há conflito e, dessa forma, 

nem partes e sim um procedimento que envolve os interessados e que se encerra com 

sentença homologatória.

E) Persecução Penal não é um sistema inquisitivo, apenas o inquérito. Ademais, não está na 

pura ‘conveniência’ da autoridade policial sua instauração.
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Questão 38

Acerca das modificações introduzidas pelo chamado “pacote anticrime” ao Código de Pro-
cesso Penal, assinale a alternativa correta.

(A) Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito po-

licial, poderá, no prazo de trinta dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à re-

visão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

(B) O processo penal terá estrutura inquisitória, vedadas a iniciativa do juiz na fase instrutória 

judicial e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

(C) Em todos os casos em que policiais civis ou militares forem investigados, deverão ser citados 

da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 

quarenta e oito horas a contar do recebimento da citação.

(D) Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da 

mesma natureza, o órgão do Ministério Público deverá impor sigilo ao procedimento.

(E) O inquérito policial terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investi-

gação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

Comentário: 

Diante as alternativas mencionadas podemos informar que:

A) Correta, conforme o art. 28, §1° do CPP.   

“Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos in-

formativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao 

investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão 

ministerial para fins de homologação, na forma da lei. (Redação dada pela Lei nº 13.964, 

de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298) (Vide ADI 6.300) (Vide ADI 6.305)

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito 
policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter 
a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a 
respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)”

B) Errada, vide comentário da letra E.

C) Errada, conforme os termos do art. 14-A do CPP.  

“14-A do CPP. O investigado em fato noticiado de letalidade policial deverá constituir 

defensor técnico. Se não o fizer, sua instituição de origem lhe providenciará um defensor 

técnico.”

D) Errada, não há previsão legal no sentido de atribuir-se sigilo a inquérito arquivado, em 

relação às investigações em andamento, existe previsão no art. 20 do CPP. 

E) Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase 

de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação
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Questão 39

Considerando a seguinte situação hipotética: Denunciado por peculato contra a Câmara 
dos Vereadores de Ananindeua-PA, Sicrano compareceu à audiência judicial para celebrar 
acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público. Dentre as cláusulas 
apresentadas, constou que Sicrano deveria cumprir cinco anos de prestação de serviço co-
munitário e recolher-se em sua residência aos fins de semana por igual prazo de cinco anos. 
Ao receber o acordo assinado pelas partes, o juiz deve

(A) homologar o acordo de não persecução penal e devolver os autos ao Ministério Público para 

que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.

(B) não homologar o acordo de não persecução penal, por considerar insuficientes as condições 

nele dispostas para prevenção e reprovação ao crime.

(C) homologar o acordo de não persecução penal e oficiar ao juízo de execução penal para que 

as cláusulas sejam proporcionalizadas à pena mínima abstratamente prevista na lei penal.

(D) não homologar o acordo de não persecução penal, por considerar abusivas as condições 

dispostas no acordo de não persecução penal, e devolver os autos ao Ministério Público para 

que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.

(E) não homologar o acordo de não persecução penal, por julgar cabível o oferecimento de 

suspensão condicional da pena.

Comentário: 

Conforme os moldes do art. 28-A, § 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas 
as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério 
Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu 
defensor.  

Questão 40

A respeito da cadeia de custódia, assinale a alternativa correta.

(A) O início da cadeia de custódia dá-se com o ato de transferir o vestígio de um local para o 

outro, utilizando as condições adequadas.

(B) Uma das etapas da cadeia de custódia, o armazenamento, consiste no procedimento por 

meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas 

características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora 

e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento.
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(C) É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de lo-

cais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude 

processual a sua realização.

(D) O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material 

e só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise, pela autoridade policial e, moti-

vadamente, por pessoa autorizada.

(E) Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo 

nela iniciar o procedimento de descarte.

Comentário: 

Segundo a letra da lei, art. 158 - C, § 2º do CPP: É proibida a entrada em locais isolados bem 
como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito 
responsável, tipificada como fraude processual a sua realização

Questão 41

Em ronda ostensiva, a polícia militar de Paragominas-PA interceptou Fulano exibindo porte 
de arma de fogo de uso proibido, no período noturno, e prendeu em flagrante o agente, 
homem hígido de 25 anos de idade. Encaminhado à Delegacia de Polícia para autuação 
e interrogatório, Fulano foi alertado de que sua prisão em flagrante provavelmente seria 
homologada e convertida em prisão preventiva pelo Poder Judiciário, vez que possui maus 
antecedentes. Ciente da iminente possibilidade, questionou a autoridade policial se poderia 
requerer, por meio de advogado, transferência da cadeia pública local para a prisão domi-
ciliar. Considerando esse caso hipotético, nesse circunstâncias, a resposta correta é

(A) Fulano não pode ser transferido para prisão domiciliar, pois praticou crime mediante violên-

cia ou grave ameaça, condições que impossibilitam o benefício em qualquer caso. 

B) Fulano poderá ser transferido para a prisão domiciliar se comprovar ser imprescindível aos 

cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência, ou ainda, se for 

o único responsável pelos cuidados do filho de até doze anos de idade incompletos. 

C) Fulano poderá ser transferido para a prisão domiciliar se comprovar estar extremamente de-

bilitado por motivo de doença grave. 

D) Fulano não poderá ser transferido para a prisão domiciliar, pois essa modalidade de cárcere 

só se destina a mulheres mães de crianças até 12 anos de idade e agentes com idade acima de 

80 anos.

E) Fulano poderá ser transferido para a prisão domiciliar se comprovar ser imprescindível aos 

cuidados especiais de pessoas com menos de doze anos de idade ou com deficiência psicomo-

tora.
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Comentário: 

A alternativa correta é B, conforme estabelece o Art. 318 do CPP: Poderá 

o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:    

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;  

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de 

idade incompletos.           

Questão 42

Considere a seguinte situação hipotética: Sicrano foi preso por agentes da Polícia Civil de 
Parauapebas-PA após ter sido localizado em sua residência portando dez quilos de substân-
cias listadas como entorpecentes químicos proibidos pela legislação (heróina). A diligência 
policial foi fruto de interceptação telefônica, seguida de campana policial, ambas judicial-
mente autorizadas. Em seguida, Sicrano foi encaminhado à Delegacia de Polícia para apre-
sentação. Desses fatos, é correto afirmar que

(A) Sicrano não poderia ter sido preso, pois não havia mandado judicial competente para pren-

dê-lo.

(B) Sicrano estava em situação de flagrante, pois, além de o delito de tráfico de drogas ser crime 

permanente, foi encontrado com objetos que fizeram presumir ser ele autor da infração.

(C) por ter sido preso após investigação pretérita, a audiência de custódia de Sicrano é dispen-

sável na forma da lei.

(D) não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso livrar-se-á solto.

(E) depois de interrogado, Sicrano deve ter sua prisão em flagrante homologada pela autoridade 

policial, com arbitramento de fiança, ou convertida em custódia preventiva pelo juízo compe-

tente.

Comentário: 

De acordo com o Art. 303, do CPP, nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante 

delito enquanto não cessar a permanência. Portanto, é possível a prisão em flagrante. 
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Questão 43

Quanto à ação de ordem de habeas corpus, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre ônus das custas, 

por não estar mais em causa a liberdade de locomoção.

(B) Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno de decisão de turma, ou do plená-

rio, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.

(C) Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra 

decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.

(D) Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a proces-

so em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.

(E) Compete subsidiariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus con-

tra decisão de Juizados Especiais Criminais.

Comentário: 

Conforme a Súmula Vinculante 690, compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o jul-

gamento de “habeas corpus” contra decisão da Turma Recursal de Juizados Especiais Criminais.

Questão 44

Considerando as recentes alterações legislativas, assinale a alternativa correta sobre a Lei 
de Execução Penal.

(A) O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe 

o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o 

reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

(B) O regime disciplinar diferenciado não será aplicado aos presos provisórios, mas para os con-

denados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do 

estabelecimento penal ou da sociedade.

(C) A ausência de vigilância direta impede a utilização de equipamento de monitoração eletrôni-

ca pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.

(D) A autorização para saída temporária do condenado será concedida por prazo não superior 

a catorze dias, podendo ser renovada por mais seis vezes durante o ano.

(E) A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para 

regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 

vinte por cento da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência 

à pessoa ou grave ameaça.
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Comentário: 

A questão trouxe ipsis litteris do Art. 112, §6° da Lei 7.210/84. Vejamos:

“§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrom-

pe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o 

reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.”
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 45

No que tange à imutabilidade, assinale a alternativa correta quanto à classificação das 
Constituições, sabendo que a Constituição da República Federativa do Brasil é considerada 
rígida.

(A) Rígida é a Carta Constitucional escrita que possui, simultaneamente, dispositivos que não 

são suscetíveis à alteração bem como outros que podem ser alterados, mas que devem estar 

submetidos a regras severas hierarquicamente superiores, mais que severas que as impostas às 

outras espécies normativas.

(B) A Constituição classificada como rígida é a que não prevê nenhum processo de alteração de 

suas normas.

(C) A Constituição flexível pressupõe o mesmo procedimento de alteração do adotado para as 

normas legais.

(D) A Constituição semirrígida é aquela que apenas pode ser alterada pelos procedimentos es-

peciais, solenes e formais, necessários para a reforma de suas normas.

(E) A Constituição flexível não precisa de regra específica para ser alterada, podendo ser modi-

ficada pelo mesmo procedimento que o dos atos normativos.

Comentário: 

O gabarito da questão é a assertiva C, visto que a Constituição flexível pressupõe o mesmo 

procedimento de alteração do adotado para as normas legais. A seguir, confira as considerações 

acerca das demais alternativas:

Letra A: As características explicitadas nessa preposição qualificam a Constituição semirrígida ou 

semi-flexível, a qual tem uma parte rígida e outra flexível.

Letra B: A Constituição que não prevê nenhum processo de alteração das normas é a Imutável.

Letra D: As qualificações elencadas nessa preposição são típicas a Constituição rígida, pois esta 

não pode ser alterada com a esma simplicidade com que se modifica as leis. Portanto, na Consti-

tuição rígida, é imprescindível que estejam previstos procedimentos especiais, solenes e formais, 

necessários para a reforma e alteração de suas normas.

Letra E: Para a alteração e reforma de Constituição flexível é necessário um procedimento espe-

cífico, qual seja o mesmo do observado para alteração de normas legais.
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DIREITO CIVIL

Questão 46

Considerando o que dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a 
alternativa correta.

(A) Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta dias depois de 

oficialmente publicada.

(B) Na aplicação da lei, o juiz não atenderá às exigências do bem comum, mas sim aos fins so-

ciais a que ela se dirige.

(C) O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu 

cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, que se apostile ao 

mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros 

e dada essa adoção ao competente registro.

(D) Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que as obrigações tiverem 

de ser cumpridas.

(E) O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes 

domicílio, e, se este for diverso, a do último domicílio conjugal.

Comentário: 

Vamos analisar as minúcias de cada alternativa:

A) Está errado, pois, de acordo com o art. 1º da Lei 4.657 (LINDB), salvo disposição contrá-

ria, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente 

publicada.

B) Errada, visto que, de acordo com o art. 5o da LINDB, na aplicação da lei, o juiz atenderá 

aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

C) Correto. Art. 7, § 5º - O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante 

expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de 

naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, 

respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro.

D) Errado. Art. 9º da LINDB, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país 

em que se constituírem.

E) Errado. Art. 7º da LINDB, § 4º O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do 

país em que tiverem os nubentes domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro domicílio 

conjugal.



44

Questão 47

De acordo com o que dispõe o Código Civil acerca do domicílio, é correto afirmar que

(A) o agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem 

designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no 

primeiro ponto do território brasileiro onde o teve.

(B) se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pes-

soa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do 

estabelecimento, sito no Brasil, a que ela corresponder.

(C) se a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á 

domicílio seu apenas a última residência estabelecida.

(D) muda-se o domicílio, transferindo a residência, ainda que não haja intenção manifesta de o 

mudar.

(E) tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, o local do primeiro 

estabelecimento criado será considerado domicílio para os atos praticados em qualquer um 

deles.

Comentário: 

Vamos analisar as minúcias de cada alternativa:

A) Errado. Código Civil, Art. 77. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, 

alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser 

demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve.

B) Correto. CC, Art. 75, § 2º Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, 

haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada 

uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que ela corresponder.

C) Errado. Art. 71 do CC. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alter-

nadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.

D) Errado. De acordo com o CC, Art. 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com 

a intenção manifesta de o mudar.

E) Errado, visto que, o art. 75 do Código Civil estabelece, § 1º Tendo a pessoa jurídica di-

versos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio 

para os atos nele praticados.
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Questão 48

Sobre o instituto da posse previsto no Código Civil, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos, logo que são separados. 

Os civis reputam-se percebidos dia por dia.

(B) O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem 

como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem de-

trimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias 

e úteis.

(C) As benfeitorias compensam-se com os danos e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo 

de a evicção ainda existirem.

(D) Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia 

dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido.

(E) Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, é necessária a concordância de todos os 

compossuidores para exercerem os atos possessórios.

Comentário:  

A letra E está incorreta, visto que o Art. 1.199 do Código Civil estabelece que se duas ou mais 

pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto 

que não excluam os dos outros compossuidores.

Questão 49

José e Pedro são vizinhos e José é dono de um cachorro de porte grande. Por esse motivo, 
José instalou grades ao redor de sua casa, fechadura no portão e colocou uma placa de “cão 
bravo” de frente para a calçada. Certo dia, enquanto o filho de Pedro brincava no quintal, 
a bola caiu na propriedade de José. Acreditando que o cachorro o reconheceria por serem 
vizinhos de longa data, Pedro entrou no quintal de José para pegar a bola enquanto este 
não estava em casa e acabou sendo atacado pelo animal, causando-lhe ferimentos graves. 
Pedro ajuizou uma ação buscando indenização pelos danos. Levando em consideração a 
situação hipotética descrita, assinale a alternativa correta.

(A) Considerando que o comportamento do cachorro foi inesperado, já que Pedro e José eram 

vizinhos de longa data, José deverá indenizar Pedro apenas pelos danos morais causados pelo 

animal.
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(B) Não há responsabilidade civil, tendo em vista que a culpa foi exclusiva da vítima.

(C) A responsabilidade do dono do animal é objetiva, existindo, portanto, a responsabilidade 

civil.

(D) O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, sendo afastada a res-

ponsabilidade somente nos casos de força maior.

(E) Há responsabilidade civil, tendo em vista que José deveria ter mais cautela ao deixar o animal 

em casa sem sua supervisão.

Comentário: 

A letra B está correta, visto que, conforme o Código Civil, em seu art. 936, o dono, ou detentor, 

do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Ou 

seja, apesar de todos os avisos e precauções do dono do animal, Pedro, mesmo assim, decidiu 

correr o risco, sendo o culpado pelo acidente.

Questão 50

Sobre os efeitos da posse previstos no Código Civil, é correto afirmar que

(A) o possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização, contra o terceiro, que

recebeu a coisa esbulhada sem saber que o era.

(B) o possuidor, mesmo que de boa-fé, não tem direito aos frutos percebidos.

(C) o possuidor de boa-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, mesmo que não der 

causa.

(D) ao possuidor de má-fé não serão ressarcidas as benfeitorias necessárias e não lhe assiste o 

direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

(E) as benfeitorias compensam-se com os danos, e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo 

da evicção ainda existirem.

Comentário: 

Vamos analisar as minúcias de cada alternativa:

A) Errado. CC, Art. 1.212. O possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização, 

contra o terceiro, que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era.

B) Errado. CC, Art. 1.214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos 

percebidos.

C) Errado. CC, Art. 1.217. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração 

da coisa, a que não der causa.
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D) Errado. CC, Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias 

necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de le-

vantar as voluptuárias.

E) Correto. CC, Art. 1.221. As benfeitorias compensam-se com os danos, e só obrigam ao 

ressarcimento se ao tempo de a evicção ainda existirem.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Questão 51

Considerando o que dispõe o Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta acerca 
dos equivalentes jurisdicionais.

(A) As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a câmara priva-

da de conciliação e de mediação, desde que o conciliador ou mediador escolhido pelas partes 

esteja cadastrado no tribunal.

(B) Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos que 

versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, dispensando a compro-

vação perante o juízo da confidencialidade estipulada na arbitragem.

(C) A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, salvo 

no que diz respeito à definição das regras procedimentais.

(D) O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre 

as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de 

constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.

(E) Os conciliadores e mediadores judiciais inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tri-

bunal de justiça ou de tribunal regional federal, se advogados, estarão impedidos de exercer a 

advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções.

Comentário: 

A alternativa E está correta, visto que, conforme dispõe o CPC no art. 167 § 5º, os conciliadores 

e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de 

exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções.

Questão 52

Sobre a competência no processo civil, assinale a alternativa correta.

(A) A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em 

regra, no foro de domicílio do autor.

(B) Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da 
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coisa. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio 

recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de 

nunciação de obra nova.

(C) Após a citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício 

pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

(D) É competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação

de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

(E) É competente o foro onde a obrigação deve ser satisfeita para as causas em que seja autora 

a União.

Comentário: 

A alternativa D está correta, visto que, conforme dispõe o CPC, no art. 53, V, é competente o 

foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em 

razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

Questão 53

De acordo com o Código de Processo Civil, as causas cíveis serão processadas e decididas 
pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo 
arbitral, na forma da lei. Quanto a esse tema, é correto afirmar que

(A) determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

(B) a competência, obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, é determinada 

pelas normas previstas no Código de Processo Civil ou em legislação especial, pelas normas de 

organização judiciária, mas não pelas constituições dos Estados.

(C) a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em 

regra, no foro em que se encontra o bem.

(D) a ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, mas este não 

será competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições 

testamentárias.

(E) é incompetente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União.

Comentário: 

A alternativa A está correta, visto que, de acordo com art. 43, do CPC, determina-se a competên-

cia no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, irrelevantes as modificações do 
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estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta.

Questão 54

Maria recebeu uma notificação de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, em 
razão de uma dívida que nunca contraiu. Contudo, mesmo após diversos contatos com a 
empresa para resolver o problema, não obteve retorno. Por esse motivo, Maria ingressou 
com ação judicial de obrigação de fazer para o cancelamento do apontamento, cumulada 
com reparação de danos em razão dos danos morais, formulando pedido em caráter liminar 
para o cancelamento do registro no cadastro de inadimplentes. O juiz analisou o pedido e 
deferiu a medida em caráter liminar. Considerando a situação hipotética apresentada, assi-
nale a alternativa correta.

(A) A liminar tem caráter de tutela provisória de evidência, que exige a demonstração do perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

(B) Houve, no caso, a concessão de tutela cautelar de urgência, que pode ser concedida inde-

pendentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, 

quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

(C) Foi concedida a tutela provisória antecipada de urgência, em caráter incidental.

(D) Considerando que o pedido da ação não foi somente o cancelamento da inscrição, a medida 

não tem caráter de tutela antecipada.

(E) Foi concedida a tutela provisória antecipada de urgência em caráter antecedente, em razão 

da presença dos elementos que evidenciaram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Comentário: 

A questão C está correta, visto que, quando a tutela é formulada junto com o pedido principal 

ou após o pedido principal, é chamada de incidental. Nesse norte, a tutela provisória de urgên-

cia permite a antecipação e asseguração de um direito da parte.
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Questão 55

Acerca da modificação da competência, prevista no Código de Processo Civil, assinale a 
alternativa correta.

(A) Reputam-se conexas duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à 

causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. 

(B) A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável 

por convenção das partes.

(C) A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 

sucessivamente.

(D) Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa 

de pedir.

(E) Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação 

de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, salvo se não houver 

conexão entre eles.

Comentário: 

A alternativa B está correta, visto que, de acordo com o art. 62 do CPC, a competência deter-

minada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.
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DIREITO AMBIENTAL

Questão 56

Assinale a alternativa correta.

(A) Dentro do procedimento de licenciamento ambiental, qualquer obra ou atividade necessitará 

da realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, que será exigido pelas entidades e pelos 

órgãos ambientais, para que seja autorizada a sua instalação. 

(B) O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, implica emissão 

tácita e autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra.

(C) O Estudo Prévio de Impacto Ambiental será exigido pelo Poder Executivo quando a atividade 

ou o empreendimento for potencial causador de significativo impacto ambiental, e será custea-

do pelo empreendedor.

(D) Nos termos da Lei Complementar 140/2011, está entre as ações próprias dos Estados- mem-

bros localizados nas fronteiras territoriais brasileiras promover o licenciamento ambiental de em-

preendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos conjuntamente no território brasileiro 

e em país limítrofe.

(E) Nos termos da Lei Complementar 140/2011, constitui objetivo fundamental da União pro-

teger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão 

centralizada e eficiente.

Comentário: 

A alternativa C está correta, visto que, conforme a Constituição Federal, no seu Art. 225, §1º. 

Vejamos:

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
IV exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade.
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 57

As Constituições podem ser classificadas quanto ao conteúdo, à forma, à origem, à imu-
tabilidade, à extensão e à elaboração. Quanto à classificação das Constituições, assinale a 
alternativa correta.

(A) Quanto à elaboração, a Constituição histórica é um documento escrito, e sistematizado, ela-

borado por um órgão constituinte em determinado momento da história constitucional de um 

país, a partir de dogmas.

(B) Quanto à imutabilidade as Cartas Constitucionais podem ser classificadas em: rígida, inflexí-

vel, dogmática e outorgada.

(C) Quanto ao conteúdo, podem ser classificadas em sintética e analítica.

(D) Quanto à origem, a Constituição pode ser democrática/promulgada: fruto da soberana mani-

festação da vontade de um povo; ou outorgada: fruto do autoritarismo, do abuso da usurpação 

do poder constituinte do povo, assim, geralmente são impostas pelo governante.

(E) Quanto à elaboração, as Cartas Constitucionais podem ser classificadas em dogmática ou 

promulgada. Quanto ao conteúdo, podem ser materiais, formais ou democráticas.

Comentário: 

O gabarito da questão é a assertiva D, pois quanto à origem, a Constituição pode ser democrá-

tica/promulgada: fruto da soberana manifestação da vontade de um povo; ou outorgada: fruto 

do autoritarismo, do abuso da usurpação do poder constituinte do povo, assim, geralmente são 

impostas pelo governante. Confira, a seguir, as considerações acerca das demais alternativas:

Letra A: Incorreta. Quanto à elaboração, a Constituição dogmática é um documento escrito, e 

sistematizado, elaborado por um órgão constituinte em determinado momento da história cons-

titucional de um país, a partir de dogmas. Quanto à elaboração, as constituições só podem ser 

classificadas em: dogmática e histórica.

Letra B: Quanto à imutabilidade, as Cartas Constitucionais podem ser classificadas como: imutá-

vel; rígida; flexível e semirrígida ou semiflexível.

Letra C: Quanto a extensão, podem ser classificadas em sintética e analítica.

Letra E: Quanto à elaboração, as Cartas Constitucionais podem ser classificadas em dogmática e 

histórica. Quanto ao conteúdo, podem ser materiais ou formais.



54

DIREITO AMBIENTAL

Questão 58

Segundo a Lei nº 9.985/2000, são integrantes do grupo das Unidades de Proteção Integral 
as seguintes categorias de unidade de conservação, EXCETO

(A) Estação Ecológica.

(B) Parque Nacional.

(C) Reserva Legal.

(D) Reserva Biológica.

(E) Monumento Natural.

Comentário: 

A alternativa C está incorreta, visto que, conforme o art. 8º da Lei nº 9.985/2000,  o grupo das 

Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conser-

vação: 

I - Estação Ecológica; 

II - Reserva Biológica; 

III - Parque Nacional;

IV - Monumento Natural; 

V - Refúgio de Vida Silvestre.

Questão 59

João é dono de uma pequena propriedade rural no interior do Pará. Buscando ampliar a 
sua cultura de coco-verde, João decide por si próprio desviar parcialmente o curso de um 
córrego que margeia sua propriedade, diminuindo a sua vazão, a fim de irrigar a plantação 
de coqueiros. Considerando essa situação hipotética, a conduta de João

(A) é infração contra a qual cabe aplicação de pena de advertência ou multa, mas que não per-

mite embargar, provisória ou definitivamente, a exploração da plantação de coqueiros.

(B) não constitui infração, tendo em vista o córrego tratar-se de pequeno curso de água cuja 

exploração não provoca danos ao meio ambiente.
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(C) é ilícita, em razão do descumprimento da Política Nacional de Recursos Hídricos, mas não 

gera qualquer penalidade ou reembolso de despesas à Administração, pois é direcionada à ex-

ploração de pequena propriedade rural.

(D) constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais.

(E) não constitui infração, já que promove a utilização integrada dos recursos hídricos ao desviar 

apenas parcialmente o curso do córrego, nos moldes do art. 32, I, da Lei no 9.433/1997.

Comentário: 

A alternativa D está correta, visto que, conforme dispõe a Lei Nº 9.433, art. 49, constitui infra-

ção das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos: I – derivar ou 

utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso;

Questão 60

Acerca da responsabilidade civil por danos ambientais, assinale a alternativa correta.

(A) A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça compreende que a legislação 

brasileira adotou a Teoria do Risco Integral em matéria de responsabilidade civil decorrente de 

danos ambientais, pelo que basta a comprovação da conduta do agente e do dano, dispensan-

do-se a presença do nexo de causalidade.

(B) A Teoria do Risco Integral pressupõe a aplicação da Teoria da Equivalência das Condições 

para a caracterização do nexo de causalidade e responsabilização do agente pelos danos am-

bientais verificados.

(C) Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o adquirente das cargas 

transportadas por navio de terceiro que cause danos ambientais é responsável solidário por 

repará-los, em razão da aplicação da teoria do risco-proveito.

(D) A Teoria do Risco Integral, majoritariamente indicada como a adotada pelo ordenamento 

jurídico brasileiro para fins de responsabilização civil em casos de danos ambientais, atrai para o 

Direito Ambiental a responsabilidade subjetiva, pautada na presunção de culpabilidade do agen-

te que deve ser ilidida por prova em contrário que comprove a presença de uma das excludentes 

de responsabilidade aplicáveis no Direito brasileiro.

(E) Ainda que se adote a Teoria do Risco Integral, é indispensável que seja demonstrada a exis-

tência do nexo causal na hipótese de pretensão de responsabilizar o agente por danos ambien-

tais, atuando o nexo de causalidade como elemento aglutinador entre a conduta e o resultado.
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Comentário: 

A teoria objetiva fundada no risco integral é majoritária na doutrina e na jurisprudência brasi-

leira. Portanto, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso. 

O caso fortuito ou a força maior, quando ocorrente sua comprovação em uma ação reparatória 

contra o Estado, exclui a condenação deste, uma vez que a ocorrência de natureza imprevisível 

e inevitável, absolutamente independente da vontade do agente público. Logo, rompe com o 

nexo de causalidade entre o evento danoso e o resultado dele.
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 61

A Constituição Federal de 1988, ou Constituição Cidadã, proíbe a deliberação de proposta 
de emenda constitucional que tenda a abolir:

(A) o voto direto, secreto, universal e periódico, por se tratar de cláusula pétrea implícita.

(B) os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, por se tratarem de cláusulas 

pétreas expressas.

(C) a separação de poderes, por se tratar de cláusula pétrea expressa.

(D) a forma federativa de governo, por se tratar de cláusula pétrea expressa.

(E) a forma republicana de Estado, por se tratar de cláusula pétrea implícita.

Comentário: 

O art. 60, §4º da Constituição da República Federativa do Brasil impõe EXPRESSAMENTE quais 

temas que não poderão ser objeto de deliberação de emenda constitucional, os quais são con-

siderados CLÁUSULAS PÉTREAS EXPRESSAS. São eles: I - A forma federativa do estado; II- o voto 

direto, secreto, universal e periódico, III – a separação de Poderes; IV – os direitos e garantias 

individuais. As propostas de emendas constitucionais tendentes a abolir os temas dispostos nos 

incisos supracitados não serão objeto de deliberação. É uma forma de resguardar os princípios 

que norteiam a Constituição Federal. Tais limitações podem ser consideradas como uma das 

características que atribuí a nossa Constituição seu caráter rígido.

Portanto, todos as garantias descritas no art. 60, §4º da CF/88 são consideradas CLÁUSULAS PÉ-

TRAS EXPRESSAS, pois não podem ser alteradas nem por meio de emenda constitucional. Assim, 

o gabarito da questão é a assertiva C.

A seguir, confira as considerações acerca das demais alternativas:

Letra A: Incorreta, pois o voto direto, secreto e universal é cláusula pétrea expressa, ao passo que 

está explicitado no art. 60, §4º, II, da CF/88.

Letra B: Os objetivos fundamentais da República apesar de estarem expressos no art. 3º, caput, 

da CF/88, não podem ser considerados como cláusulas pétreas, já que não estão no rol taxativo 

disposto no art. 60, §4º da Constituição.

Letra D: Não existe forma federativa de governo. A cláusula pétrea expressa é a forma federativa 

de Estado (art. 60, §4º, I).
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Letra E: Incorreta. O Brasil é uma República Federativa, formada pela união indissolúvel dos 

Estados, Municípios e Distrito Federal. No entanto, esta forma de governo instituída no art. 1º, 

caput, da CF/88, não é uma cláusula pétrea expressa.

DIREITOS HUMANOS

Questão 62

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 surge no pós-guerra 
como reação aos horrores vivenciados pelo mundo com as experiências nazi-
fascistas. Dentre as seguintes alternativas, assinale a que NÃO representa uma 
garantia prevista nesse importante instrumento.

(A) Direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar.

(B) Direito à prestação jurisdicional efetiva para defesa contra atos que violem direitos funda-

mentais.

(C) Direito de acesso à Corte Interamericana de Direitos Humanos em duplo grau de jurisdição 

no caso de ações propostas diretamente no Supremo Tribunal Federal.

(D) Direito de procurar e de gozar asilo em outros países.

(E) Direito de contrair matrimônio e fundar uma família.

Comentário: 

A) De acordo com o art. 13.2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano 

tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio e a esse regressar. 

B) De acordo com o art. 8 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem 

direito a receber dos tribunais nacionais competentes, remédio efetivo para os atos que violem 

os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.

C) A alternativa está errada, visto que, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não assegu-

rou, de forma explícita, o direito ao duplo grau de jurisdição, embora tenha previsto, no art. XI.1.

D) De acordo com o art. 14.1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano, 

vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países.

E) De acordo com o art. 16.1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os homens e mu-

lheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito 

de contrair matrimônio e fundar uma família.
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Questão 63

Principalmente a partir da segunda metade do Século XX, as relações internacionais entre 
os países geraram inúmeros tratados protetivos e afirmativos dos Direitos Humanos. Referi-
do sistema estabelece um perene diálogo entre os tratados e entre os tratados e os ordena-
mentos jurídicos internos dos países signatários. Acerca da interpretação e da aplicação dos 
tratados internacionais de proteção aos Direitos Humanos pelo Supremo Tribunal Federal, 
assinale a alternativa correta.

(A) O entendimento do Supremo Tribunal Federal em controle de convencionalidade sobre a 

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica – 1969) é de que, 

tendo em vista a soberania do Estado brasileiro, nada impede que um brasileiro seja processa-

do e julgado pelos mesmos fatos pelos quais fora condenado em ação penal já transitada em 

julgado sob a jurisdição de outro Estado.

(B) O Supremo Tribunal Federal julgou incompatível com a Constituição da República e a Con-

venção Interamericana de Direitos Humanos o tipo penal do desacato, previsto no art. 331 do 

Código Penal brasileiro.

(C) Seguindo entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é constitucional a 

exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista, posto tratar-se de medida que 

assegura a credibilidade e a liberdade de expressão e pensamento.

(D) Nos termos do decidido liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, por for-

ça do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e 

como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresen-

tação é de observância obrigatória.

(E) Segundo o Supremo Tribunal Federal, não há obrigatoriedade do Estado brasileiro em adotar 

medidas para garantir o pleno exercício do direito de propriedade de comunidades formadas 

por descendentes de escravos fugitivos sobre as terras tradicionais com as quais mantêm rela-

ções territoriais.

Comentário: 

A alternativa D está correta, visto que, a imprescindibilidade da audiência de custódia (ou de 

apresentação) tem o beneplácito do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal 

(ADPF 347-MC/DF) e, também, do ordenamento positivo doméstico (Lei nº 13.964/2019 e Reso-

lução CNJ nº 213/2015), não podendo deixar de realizar-se (Rcl 36.824-MC/RJ, Rel. Min. CELSO 

DE MELLO, v.g.), sob pena de tríplice responsabilidade do magistrado que deixar de promovê-la 

(CPP, art. 310, § 3º, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019).
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 64

Compreendem os Princípios Fundamentais do Estado Brasileiro, exceto:

(A) garantia ao desenvolvimento nacional;

(B) a soberania;

(C) a dignidade da pessoa humana;

(D) o pluralismo político;

(E)os valores do trabalho e da livre iniciativa.

Comentário: 

A garantia ao desenvolvimento nacional não compreende um princípio fundamental do Esta-

do Brasileiro. Entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados no 

art. 3º da Constituição Federal está o de garantir o desenvolvimento nacional (art. 3º, caput, II, 

da CF/88). Entre os princípios fundamentais do Estado Brasileiro expressos estão os do art. 1º, 

caput, da CF/88.

DIREITOS HUMANOS

Questão 65

O Juízo da 5ª Vara Cível de Ananindeua expediu mandado de prisão contra Roberto da Sil-
va, em razão deste ter se recusado a restituir ao Juízo, quando intimado, um veículo que ha-
via sido, após penhorado e removido, depositado em sua confiança. Fundamentou em sua 
decisão, o Juízo que a Constituição Federal prevê em seu art. 5º, LXVII, a possibilidade de 
prisão civil do depositário infiel e que não houve, desde 1988, emenda à constituição que 
revogasse referido texto, estando, portanto, em pleno vigor. A respeito desse caso hipoté-
tico e considerando a interpretação e a aplicabilidade dos tratados sobre direitos humanos 
no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a alternativa correta.

(A) Está incorreto o Juiz. O direito brasileiro não admite a prisão civil do depositário infiel, mes-
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mo estando essa hipótese expressamente prevista na Constituição, já que esta perdeu aplicabi-

lidade diante do caráter supralegal do artigo 7, no 7, da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, que proíbe qualquer prisão civil por dívida, salvo a proveniente de obrigação alimen-

tar, impedindo, assim, a eficácia das disposições infraconstitucionais brasileiras que previam a 

prisão civil do depositário infiel.

(B) Está correto o Juiz, uma vez que os tratados de direitos humanos são internalizados por 

legislação ordinária e as disposições neles contidas que contrariem expressamente o texto cons-

titucional brasileiro são ineficazes em relação à jurisdição nacional.

(C) Está correto o Juiz. É lícita a prisão civil do depositário infiel, já que a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos não fora submetida ao rito do art. 5º, §3º, da CFB (1988) e possui sta-

tus de legislação ordinária, continuando em pleno vigor e aplicável o art. 5º, LXVII, da CF/88, e 

eficazes as leis infraconstitucionais que preveem a prisão civil do depositário infiel.

(D) Está incorreto o Juiz. Os tratados sobre direitos humanos aprovados no Brasil antes da EC 

45, de 2004, automaticamente receberam status de Emenda Constitucional, já que, à época, não 

se exigia o procedimento hoje previsto no art. 5º, §3º, da CFB (1988). Assim, é inconstitucional 

a prisão civil do depositário infiel que fora revogada pela Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos.

(E) Está incorreto o Juiz. Com base na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Supre-

mo Tribunal Federal do Brasil decidiu pela inconstitucionalidade da expressão “e a do depositário 

infiel” prevista na parte final do art. 5º, LXVII, da CFB (1988), optando pela redução do texto 

constitucional, pelo que é inconstitucional a prisão civil do depositário infiel.

Comentário: 

A alternativa A está correta, visto que, conforme a Convenção Americana de Direitos Humanos, 

art. 7.7, ninguém deve ser detido por dívidas.  Este princípio não limita os mandados de autori-

dade judiciária competente expedidos por inadimplemento de obrigação alimentar. Nesse norte, 

a pessoa só pode ser presa por dívida em casos especiais, como a obrigação alimentar. 
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LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Questão 66

Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), assinale a alter-
nativa correta.

(A) É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros vinte e quatro meses de vida, 

de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em con-

sulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico.

(B) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não 

se prolongará por mais de doze meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu su-

perior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.

(C) A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse 

geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas 

e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamen-

tais.

(D) A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de doze meses, podendo a qualquer 

tempo, ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Minis-

tério Público e o defensor.

(E) O adotante há de ser, pelo menos, doze anos mais velho do que o adotando.

Comentário: 

A alternativa C está correta, visto que, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 

seu art. 117, a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de 

interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospi-

tais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 

governamentais.
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Questão 67

Sobre o Estatuto do Desarmamento (Lei no 10.826/2003), assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O Sinarm expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos 

estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível essa auto-

rização.

(B) O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido 

de autorização do Sinarm.

(C) Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que integram regiões metropolitanas 

será autorizado porte de arma de fogo, quando em serviço.

(D) A expedição da autorização de compra de arma de fogo será concedida, ou recusada com 

a devida fundamentação, no prazo de sessenta dias úteis, a contar da data do requerimento do 

interessado.

(E) As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, 

quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente 

ao Comando do Exército, no prazo de até quarenta e oito horas, para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento dessa Lei.

Comentário: 

Todas as alternativas são letra de lei, exceto a alternativa D, visto que, não seriam 60 dias, como 

estabelece a Lei no 10.826/2003, art. 4o:

Art. 4º. Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a 

efetiva necessidade. § 6º A expedição da autorização a que se refere o § 1o será concedida, ou 

recusada com a devida fundamentação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do 

requerimento do interessado.

Questão 68

Analise a seguinte situação hipotética: Nivaldo, candidato a Prefeito do Município “X”, 
apropriou-se de valores que deveriam ser destinados ao financiamento de sua campanha 
eleitoral e, valendo-se desses valores, comprou, em proveito próprio, uma nova casa em 
um condomínio de luxo. Conforme as disposições do Código Eleitoral, Nivaldo, caso venha 
a ser condenado, estará sujeito à pena de

(A) reclusão, de um a três anos, e multa.

(B) reclusão, de um a quatro anos, e multa.
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(C) reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

(D) reclusão, de dois a seis anos, e multa.

(E) reclusão, de três a oito anos, e multa.

Comentário: 

A alternativa correta é a letra D, conforme a Lei 4. 737, que estabelece no Art. 354-A que apro-

priar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa 

função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio 

ou alheio:   Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.  

Questão 69

Assinale a alternativa correta considerando as disposições da Lei de Execução Penal (Lei no 
7.210/1984).

(A) O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a trinta dias, res-

salvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado.

(B) A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo 

de até quinze dias.

(C) O mandato dos membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária terá du-

ração de três anos, renovado um terço a cada ano.

(D) Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de trinta dias, o réu não comparecer 

injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada ime-

diatamente a pena.

(E) Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as con-

denadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até dois anos de 

idade.

Comentário: 

A alternativa A está correta, visto que, conforme a Lei no 7.210/1984, art. 58, o isolamento, a 

suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a trinta dias, ressalvada a hipótese do 

regime disciplinar diferenciado. 
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Questão 70

De acordo com a Lei nº 9.605/1998 (crimes contra o meio ambiente), a pena mínima de 
reclusão prevista àquele que, dolosamente, provoca incêndio em mata ou floresta é de

(A) um ano.

(B) dois anos.

(C) três anos.

(D) quatro anos.

(E) cinco anos.

Comentário:
A alternativa B está correta, visto que, conforme a Lei 9.605/1998, Art. 41, provocar incêndio em 

mata ou floresta: Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

CRIMINOLOGIA

Questão 71

De acordo com o autor alemão Jakobs, o direito penal do inimigo pode ser caracterizado 
por quais elementos?

(A) Punição retrospectiva; desproporcionalidade das penas; e relativização ou supressão de ga-

rantias processuais.

(B) Punição retrospectiva; proporcionalidade das penas; e relativização ou supressão de garantias 

processuais.

(C) Punição prospectiva; desproporcionalidade das penas; e relativização ou supressão de garan-

tias processuais.

(D) Punição contemporânea; desproporcionalidade das penas; e relativização ou supressão de 

garantias processuais.

(E) Punição prospectiva; proporcionalidade das penas; e relativização ou supressão de garantias 

processuais.
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Comentário: 

Segundo Gunther Jakobs, trata-se de um Direito Penal prospectivo com visão para o futuro. Deve 

ainda o Direito Penal do inimigo antecipar a esfera de proteção da norma jurídica, adiantando a 

tutela penal para atingir inclusive atos preparatórios, sem redução quantitativa da punição. São 

características: antecipação da intervenção do direito penal, relativização das garantias penais, 

processuais e desproporcionalidade das penas.

Questão 72

Assinale a alternativa que NÃO engloba um objeto de estudo criminológico.

(A) O crime.

(B) A vítima.

(C) O “dever-ser”.

(D) O controle social do comportamento delitivo.

(E) A personalidade do delinquente.

Comentário: 

São objetos de estudo da criminologia: crime, delinquente, vítima e controle social. Vale mencionar 
que, o “dever-ser” consiste em modelo apresentado pelo Direito Penal, e não criminologia.  

Questão 73

É correto afirmar que a cifra negra corresponde à criminalidade

(A) sem registro oficial, desconhecida, impune e não elucidada.

(B) registrada, investigada, todavia impune.

(C) registrada, mas não investigada pela Polícia.

(D) sem registro oficial, não investigada, porém denunciada pelo Ministério Público.

(E) registrada, investigada, contudo, não elucidada.

Comentário: 

A alternativa correta é a letra A, visto que, crimes que não chegam ao conhecimento das auto-

ridades correspondem a cifra negra.
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Questão 74

De acordo com a teoria do labelling approach, assinale a alternativa correta.

(A) A criminalização primária está relacionada à repetição dos atos delitivos.

(B) A criminalização secundária gera a etiqueta – ou rótulo.

(C) A teoria do labelling approach desconsidera a reação social proveniente do delito.

(D) Com berço nos Estados Unidos dos anos 40, tem como principais expoentes Erving Goffman 

e Howard Becker.

(E) Diferencia-se o delinquente do homem comum apenas em razão do estigma que lhe é so-

cialmente imputado.

Comentário:

 Labbelling Approach é também conhecido como Etiquetamentos, Reação Social, Rotulação 

ou Interacionismo simbólico. A criminalidade não é uma qualidade de conduta humana, mas 

a consequência de um processo em que se atribui tal “qualidade” (estigmatização). Em outras 

palavras, o criminoso apenas se diferencia do homem comum em razão do estigma que sobre 

e do rótulo que recebe. O controle social é seletivo e discriminatório. 

Questão 75

A respeito da Escola de Chicago e das teorias que dela decorrem, assinale a alternativa 
correta.

(A) A teoria das zonas concêntricas, de Ernest Burgess, indica que o crescimento das cidades se 

dá a partir dos respectivos centros e, quanto mais próximo ao centro, mais alta a classe social 

das pessoas que ali residem.

(B) A teoria ecológica entende a cidade como produtora de delinquência, havendo zonas em 

que a criminalidade seria maior e outras com índices menores de criminalidade.

(C) De acordo com a Escola de Chicago e suas teorias derivadas, a relação entre o espaço urbano 

e a criminalidade é preterida em favor da relação entre o fator biológico e a criminalidade.

(D) A atuação da Escola de Chicago foi marcada pelo pragmatismo, inovando pelo método de 

observação participante, no qual o observador mantém-se equidistante do fenômeno social que 

estuda, tomando parte da experiência alheia.

(E) Segundo a teoria da associação diferencial, iniciada por Edwin Sutherland, a conduta crimi-

nosa está relacionada ao meio em que o delinquente vive e com as oportunidades que teve ou 

deixou de ter durante o processo de formação moral. O autor associa, ainda, a baixa escolarida-
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de com maior índice de propensão delitiva.

Comentário: 

Segundo Sampaio Filho, em função do crescimento desordenado da cidade de Chicago, que se 

expandiu do contra para a periferia (movimento circular centrífugo) inúmeros e graves proble-

mas sociais, econômicos, culturais etc. criaram ambiente favorável à instalação da criminalidade, 

ainda mais pela ausência de mecanismos de controle social. 

MEDICINA LEGAL

Questão 76

Durante a noite, um duplo homicídio aconteceu no interior de um sítio próximo à rodovia. 
Não há família nem documentos no local do crime. Em relação ao processo de identificação 
dos cadáveres em questão, assinale a alternativa correta.

(A) O reconhecimento facial dos cadáveres se dá ainda no local do crime por ação do Perito 

Papiloscopista, visto que este é o responsável pela gestão da equipe de Antropologia Forense.

(B) A identificação por datiloscopia é um processo confiável, porém de difícil execução, pois 

exige um dispendioso esforço financeiro do estado que impossibilita o acesso a essa tecnologia.

(C) Um caso como este só pode ter resolutividade através do exame de DNA. O Perito Médico 

Legista é o profissional responsável pela execução desse processo de identidade.

(D) O policial civil que for designado para esse caso tem o dever de definir a identificação dos 

corpos ainda no local de crime pelo método antropométrico de Bertillon.

(E) No sistema dactiloscópico de Vucetich, a impressão do polegar da mão direita denomina-se 

fundamental e é a base da classificação do sistema.

Comentário: 

A alternativa correta é a letra E, visto que, a questão aborda sobre a datiloscopia, que é encon-

trada na Antropologia Florence. Desse modo, o sistema adotado pelo Brasil é o Juan Vucetich 

(decadactilar), que corresponde na análise sobre “desenho digital”, visto que, são desenhos for-

mados por conjunto de cristas e sulcos existentes nas polpas dos dedos, apresentando muitas 

variedades. Nesse norte, é fundamental e é a base do sistema a impressão do polegar da mão 

direita.
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 77

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil ostenta posição de proeminência 
em relação as demais normas, seja quanto ao modo de sua elaboração, seja quanto à maté-
ria de que tratam. No que tange ao BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE que engloba todas 
as NORMAS CONSTITUCIONAIS, é correto afirmar:

(A) É o parâmetro do Supremo Tribunal Federal para análise do controle de constitucionalidade. 

Compreende as normas originárias, as normas derivadas, ADCT e Tratados Internacionais de Di-

reitos Humanos submetidos ao procedimento do art. 5º, §3º, da CF/88.

(B) Compreende as leis ordinárias, os Tratados Internacionais que versem ou não sobre os Direi-

tos Humanos e os atos normativos.

(C) É o parâmetro do Supremo Tribunal Federal para análise do controle de constitucionalidade.  

É composto pelos Tratados Internacionais de Direitos Humanos submetidos ao procedimento do 

rito disposto no art. 5º, §3º, da CF/88 e pelas normas infraconstitucionais.

(D) É composto pelos Tratados Internacionais de Direitos Humanos submetidos ao procedimento 

do rito disposto no art. 5º, § 3º da CF/88 e pelos Tratados Internacionais que não versem sobre 

os Direitos Humanos.

(E) É composto pelas normas derivadas, Tratados Internacionais de Direitos Humanos submeti-

dos ao procedimento do art. 5º, § 3º da CF/88, normas infraconstitucionais e leis ordinárias.

Comentário: 

O Bloco de Constitucionalidade é considerado o parâmetro completo que alicerça o Supremo 

Tribunal Federal na análise do controle de constitucionalidade. Este bloco compreende as NOR-

MAS CONSTITUCIONAIS, quais sejam: as normas originárias – que emanam do Poder Consti-

tuinte Originário, as normas derivadas (ou emendas), ADCT e Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos submetidos ao procedimento do rito disposto no art. 5º, §3º, da CF/88.

Em ordem decrescente da pirâmide hierárquica estão:

As normas constitucionais (BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE): Supremacia Constitucional, são 

hierarquicamente superiores. 

SUPRALEGAL: Tratado Internacional de Direitos Humanos que foi aprovado pelo rito do art. 5º, 

§3º, CF/88. 
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INFRACONSTITUCIONAL: Tratados Internacionais de Direitos Humanos submetidos ao procedi-

mento do rito disposto no art. 5º, §3º, CF/88. · INFRACONSTITUCIONAL: Leis e Tratados que não 

versem sobre os Direitos Humanos. ·

INFRALEGAL: Atos normativos.

Portanto, as alternativas B, C, D, E estão incorretas, pois todas incluem normas infralegais ou 

infraconstitucionais as quais não compõem o bloco de constitucionalidade, já que são hierar-

quicamente inferiores.

Assim, o gabarito da questão é a assertiva A.

MEDICINA LEGAL

Questão 78

Enunciado: Nas dependências da delegacia, um preso é encontrado morto com uma cinta 
no pescoço amarrada a uma grade a 1,63 metro de altura. Observou-se que o prisioneiro foi 
encontrado com os joelhos fletidos e com os pés tocando o chão. Foi também constatada a 
existência de dois sulcos retilíneos e sem interrupções no pescoço. Sobre o mecanismo de 
sua morte, assinale a alternativa correta.

(A) Jamais seria vítima de enforcamento, pois é impossível um indivíduo se enforcar com os

pés no chão.

(B) Poderia ser vítima de estrangulamento que é caracterizado por constrição das estruturas do 

pescoço por laço provocado por ação externa.

(C) Poderia ter sido vítima de degolamento, sendo que os dois sulcos no pescoço falam a favor 

dessa modalidade. O aspecto retilíneo e um sulco sem interrupções por toda a extensão do 

pescoço confirmam essa hipótese.

(D) Foi vítima de uma provável esganadura, sendo que as marcas do pescoço encontradas são 

típicas dessa modalidade de asfixia provocada pelo uso das mãos do agressor.

(E) Poderia ser vítima de um provável enforcamento, sendo que os dois sulcos no pescoço e o 

aspecto retilíneo sem interrupções são típicos dessa modalidade de asfixia que se caracteriza 

pela construção das estruturas do pescoço provocada pelo peso do próprio corpo.
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Comentário: 

O caso abordado se trata de Asfixiologia Forense. Nesse sentido, no que tange sobre estrangu-

lamento, se pode identificar lesões externas contínuas e com direção horizontal, como também, 

lesão uniforme em toda periferia do pescoço e frequentemente múltiplas. Portanto, conforme 

descrito no enunciado, se pode entender que alternativa certa é a letra B. 

Questão 79

Paciente do sexo feminino, 30 anos, recebe atendimento em um serviço de emergência 
com o seguinte relato: estava bebendo em uma badalada casa de shows quando começou 
a conversar com um desconhecido que lhe ofereceu um “comprimidinho da felicidade” e, a 
partir desse momento, não tem mais recordações dos fatos. Acordou em casa sem sua cal-
cinha e com dor e edema em região genital. Quanto ao caso, assinale a alternativa correta.

(A) Ela deverá lavar sua região genital com água corrente e fazer a esterilização com pomada 

ginecológica apropriada.

(B) Não há caracterização do estupro, pois a vítima ingeriu o comprimido por vontade própria.

(C) Para o crime de estupro ser tipificado, é necessária a violência física, o que não se observa 

no caso.

(D) Dentre os diversos papéis da perícia nesse caso, está o da possibilidade de identificação do 

agressor através da coleta de material da região genital.

(E) A realização da perícia não é obrigatória e só pode ser requisitada pelo médico ginecologista.

Comentário: 

A alternativa correta é a letra D, visto que, como transcrito no enunciado, o caso abordado 

ocorre sobre um provável crime contra a dignidade sexual. Dessa forma, a perícia pode fazer 

certos procedimentos que podem comprovar que ocorreu uma conjunção carnal, uma vez que, 

a perícia pode encontrar esperma na cavidade vagina, como também, a ruptura do hímen, além 

de uma possível hemorragia e equimose nas bordas da rotura. Com tais procedimentos, a pe-

rícia pode identificar o agressor por meio da coleta do material, podendo ser identificado pelo 

exame de DNA etc. 
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Questão 80

Cadáver é encontrado em via pública com uma lesão de formato circular – com 0,5 centí-
metros de diâmetro, bordas regulares e invertidas, zonas de contusão e enxugo – localizada 
na região peitoral esquerda. Sobre os achados encontrados ao exame externo, assinale a 
alternativa correta.

(A) A lesão observada tem características de entrada de projétil de arma de fogo à distância.

(B) A lesão apresenta achados típicos de saída de projétil de arma de fogo.

(C) A lesão apresenta características típicas encontradas em entrada por projétil de arma de fogo 

encostado.

(D) A lesão foi provocada por instrumento contundente.

(E) A lesão foi provocada por arma branca.

Comentário:

A alternativa correta é a letra A, uma vez que, conforme a descrição do enunciado, “0,5 centí-

metros de diâmetro, bordas regulares e invertidas, zonas de contusão e enxugo” é possível evi-

denciar uma lesão por ação perfuro contundente, sendo uma típica lesão causada por projéteis 

de arma de fogo. Vale destacar que, se fosse um tiro encostado, haveria de identificar na lesão, 

queimaduras ou chamuscamento, o que não é o caso. 

DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 81

A Constituição da República Federativa do Brasil é classificada com rígida pela doutrina. São 
corolários da rigidez constitucional:

(A) o princípio da Supremacia da Constituição.

(B) o princípio do Estado Democrático de Direito.

(C) a imutabilidade do texto constitucional.

(D) o controle abstrato da constituição.

(E) a possibilidade de emenda à constituição submetendo-se aos procedimentos para as normas 

legais.
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Comentário: 

O gabarito da questão é a assertiva A. Confira, a seguir, as considerações acerca das demais 

alternativas:

Letras B, C, D: A rigidez constitucional está relacionada, fundamentalmente, com os procedimen-

tos adotados para a alteração do texto constitucional. Entre as classificações da Constituição 

quanto a imutabilidade, está a rígida, a qual só pode ter seu texto constitucional alterado sendo 

estabelecidos procedimentos especiais, solenes e formais, indispensáveis para a reforma de suas 

normas. Logo, a rigidez constitucional pressupõe que a Carta não pode ser alterada com a mes-

ma simplicidade com que se modifica as leis.

Letra B: O Estado Democrático de Direito não tem relação com a rigidez constitucional.

Letra C: A rigidez constitucional não pressupões a imutabilidade ou inalterabilidade do texto 

constitucional, mas tão-somente presume e impõe procedimentos rígidos, específicos, solenes e 

formais como requisitos indispensáveis a alteração de seu texto. Afinal, a CF/88, mesmo sendo 

considerada rígida, prevê a hipótese de emendas ao seu texto.

Letra D: O controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade não está relacionado à rigi-

dez constitucional. Estes são instrumentos garantidores da Princípio da Supremacia da Consti-

tuição, portanto, são formas de resguardar o respeito ao texto constitucional hierarquicamente 

superior.

Letra E: Apenas na Carta classificada como flexível pode haver alteração do texto constitucional 

pelo mesmo procedimento imposto às normas legais.

Questão 82

Em relação ao tema “concepções sobre a Constituição”, é correto afirmar que:

(A) O nome referencial da concepção sociológica é Carl Schimitt, cuja obra essencial Teoria da 

Constituição.

(B) A concepção política define a constituição como decisão política fundamental do titular do 

poder constituinte.

(C) Lassalle estabeleceu uma distinção entre Constituição e leis constitucionais: a Constituição 

disporia somente sobre as matérias de grande relevância jurídica, sobre as decisões fundamen-

tais; as demais normas integrantes do texto seriam, tão somente, leis constitucionais.

(D) O grande expoente da concepção jurídica é Carl Schmitt, cuja obra essencial é a Teoria Pura 

do Direito.

(E) A concepção culturalista tem como expoente Hans Kelsen.
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Comentário: 

A - O nome referencial da concepção sociológica é Ferdinand Lassale.

B - A alternativa está correta. O nome referencial para concepção política é Carl Schimitt. Para 

Schimitt, a validade de uma Constituição não se apoia na justiça de suas normas, mas na decisão 

política que lhe dá existência.

C - Na verdade, quem estabeleceu tal distinção foi Carl Schimitt na sua concepção política.

D - O grande expoente da concepção jurídica é Hans Kelsen.

E - A concepção culturalista tem como nome referencial J. H Meirelles Teixeira e segundo ele 

a Constituição é uma formação objetiva de cultura que encerra, ao mesmo tempo, elementos 

históricos, sociais e racionais.

DIREITO ADMINISTRATIVO

Questão 83

Enunciado: Acerca da origem, formação e conceito do Direito Administrativo marque a as-
sertiva correta:

(A) O Direito Administrativo tem origem na Idade Contemporânea, período histórico em que 

deixa de existir a figura do monarca e, a partir de então, passa a vigorar a figura do Estado como 

centro da sociedade – este que passa a estar subordinado a um conjunto de leis.

(B) A codificação do Direito Administrativo em âmbito nacional se torna viável de modo a se ter 

uma legislação única devido à existência de diferentes competências legislativas estabelecidas 

na CF para os mais diversos âmbitos da Organização do Estado.

(C) O berço do Direito Administrativo brasileiro é a França, de onde espelhou diversas teorias, 

até hoje utilizadas pela doutrina administrativista como as teorias da responsabilidade civil, dos 

atos administrativos e o conceito de serviço público.

(D) Direito Administrativo é o conjunto dos princípios jurídicos de direito público que regem as 

relações jurídicas entre órgãos do Estado.

(E) Direito Administrativo é o conjunto dos princípios jurídicos de direito público que regem as 

relações jurídicas entre órgãos do Estado.

Comentário: 

A assertiva C corresponde ao gabarito da questão, de acordo com o entendimento doutrinário 

predominante. Confira os erros das demais alternativas:

Letra A – O Direito Administrativo tem origem na Idade Moderna, ele surgiu em torno do fim 
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do século XVIII e início do século XIX.

Letra B - Todos os entes políticos possuem competência para legislar sobre dezenas, e talvez 

centenas de temas de direito administrativo, o que torna praticamente inviável a compilação do 

tema em um código de direito administrativo devido ao número incalculável de normas sobre o 

tema nas mais diversas competências.

Letras D e E - É o conjunto dos princípios jurídicos de direito público que tratam da Adminis-

tração Pública, suas entidades, órgãos e agentes públicos. Atenta-se que as relações jurídicas 

abrangem também os administrados, não somente os órgãos, não fazendo desse rol os entes 

privados.

Questão 84

A Administração Pública no direito brasileiro é regida por um conjunto de princípios que 
embasam a legislação administrativa e a forma de funcionamento do Estado. De acordo 
com a natureza jurídica desses princípios, assinale a alternativa errada:

(A) Quaisquer atos praticados por órgãos públicos que apresentem slogans de promoção pes-

soal do agente público violam diretamente o princípio constitucional da impessoalidade admi-

nistrativa.

(B) Os princípios expressos da Administração Pública são aqueles que possuem previsão na 

Constituição Federal de 1988 om aplicação direta ao campo do direito administrativo, sendo 

eles, legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

(C) O princípio da supremacia do interesse público, não considera os interesses particulares/

individuais, não obstante informa ao agente administrativo que o interesse público prevalece 

sobre interesses privados.

(D) O princípio da eficiência da administração se aplica ao servidor se aplica ao servidor ao 

longo da sua vida funcional a fim de garantir o seu melhor rendimento no desempenho da sua 

função pública.

(E) Um princípio é considerado implícito ao direito administrativo em razão de este ser aplicável 

ao campo da administração pública, ainda que tal princípio seja próprio a um outro campo do 

direito.

Comentário: 

Um princípio é considerado implícito ao direito administrativo por não ser expresso, e não em 

razão de este ser aplicável ao campo da administração pública, ainda que tal princípio seja 

próprio a um outro campo do direito. Um princípio pode ser tanto expresso quanto implícito e, 

mesmo assim, ser aplicável ao campo da administração pública.
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Questão 85

Acerca do conceito de Administração Pública, é correto afirmar que:

(A) O sentido subjetivo, pois, da expressão, deve consistir na própria atividade administrativa 

exercida pelo Estado por seus órgãos e agentes, caracterizando a função administrativa.

(B) A Administração Pública no sentido objetivo, material ou funcional designa a natureza da ati-

vidade exercida pelos referidos entes. A Administração Pública é a própria função administrativa 

que incumbe, predominantemente, ao Poder Executivo.

(C) O sentido objetivo da administração pública é o conjunto de agentes, órgãos e pessoas ju-

rídicas que tenham a incumbência de executar as atividades administrativas.

(D) O sentido subjetivo se trata da própria gestão dos interesses públicos executada pelo Estado, 

seja através da prestação de serviços públicos, seja por sua organização interna, ou ainda pela 

intervenção no campo privado, algumas vezes até de forma restritiva (poder de polícia).

(E) O sentido objetivo da administração pública leva em consideração o sujeito da função admi-

nistrativa, ou seja, quem a exerce de fato.

Comentário:

 A Administração Pública pode ser dividida em dois sentidos:

a) subjetivo, formal ou orgânico: o qual considera os sujeitos que desempenham a atividade ad-

ministrativa. Assim, podemos defini-la como o conjunto de órgãos, entidades e agentes públicos 

que desempenham a atividade administrativa do Estado;

b) sentido objetivo, material ou funcional: nesse sentido, considera-se não mais os sujeitos que 

desempenham as atividades administrativas do Estado, mas a própria função administrativa em 

si. Com base nesse critério, a Administração Pública corresponde ao conjunto de atividades fi-

nalísticas e instrumentais que o Estado, por meio de seus órgãos, entidades e agentes públicos, 

desempenha quando exerce a função administrativa.
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Questão 86

No que se refere aos princípios que regem o Direito Administrativo Brasileiro, marque a 
assertiva errada:

(A) A razoabilidade é utilizada como forma de valoração pelo Judiciário da constitucionalidade 

das leis e dos atos administrativos, consubstanciando um dos mais importantes instrumentos 

de defesa.

(B) Não cabe a aplicação da tese da fungibilidade aos princípios da razoabilidade e da propor-

cionalidade, pois mesmo sendo muito próximos se tratam de princípios com fins diversos.

(C) A adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito se tratam de 3 subprincí-

pios do princípio da proporcionalidade.

(D) O conjunto de princípios jurídicos condensam valores fundamentais da ordem jurídica, os 

quais irradiam sobre todo o sistema jurídico de modo a garantir harmonia e coerência.

(E) A eficiência objetiva substituir a Administração Pública burocrática por uma mais gerencial, 

estando a ideia de eficiência relacionada à necessidade de efetivação rápida das finalidades pú-

blicas determinadas no ordenamento jurídico.

Comentário: 

Letra A - Correto. Em verdade, a razoabilidade é utilizada como forma de valoração pelo Judi-

ciário da constitucionalidade das leis e dos atos administrativos, consubstanciando um dos mais 

importantes instrumentos de defesa.

Letra B - Incorreto. Prevalece a tese da fungibilidade aos princípios da razoabilidade e da pro-

porcionalidade, pois ambos se relacionam com os ideais de igualdade, justiça material e racio-

nalidade.

Letra C - Correto. A adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito se tratam 

de 3 subprincípios do princípio da proporcionalidade.

Letra D - Correto. O conjunto de princípios jurídicos condensam valores fundamentais da ordem 

jurídica, os quais irradiam sobre todo o sistema jurídico de modo a garantir harmonia e coerên-

cia.

Letra E - Correto. A eficiência objetiva substituir a Administração Pública burocrática por uma 

mais gerencial, estando a ideia de eficiência relacionada à necessidade de efetivação rápida das 

finalidades públicas determinadas no ordenamento jurídico.
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Questão 87

No que se refere à organização da Administração Pública, assinale a alternativa correta.

(A) As entidades públicas de personalidade jurídica própria são criadas no processo de descon-

centração administrativa em um procedimento de desvinculação do órgão político centralizador.

(B) As autarquias públicas podem de forma excepcional, nas hipóteses da lei, praticar exploração 

da atividade econômica.

(C) Por serem entes despersonalizados, os órgãos públicos não detêm capacidade processual 

para a defesa de suas prerrogativas e competências.

(D) Na forma da lei que as institui, às entidades que integram a administração indireta podem 

ser atribuídas, as mesmas competências cometidas ao ente político criador.

(E)As autarquias estaduais são igualmente obrigadas a licitar a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações.

Comentário:

O gabarito da questão é a assertiva E. Confira as observações acerca das demais alternativas:

Letra A – Quando ocorre a desconcentração administrativa são criados novos órgãos.

Letra B – Apenas é permitido a exploração da atividade econômica as empresas públicas e so-

ciedades de economia mista.

Letra C - Embora em nenhuma hipótese o órgão possua personalidade jurídica, a lei, em alguns 

casos, pode atribuir a determinados órgãos públicos capacidade postulatória.

Letra D – As entidades da administração indireta não possuem autonomia política.

Questão 88

Em relação à Organização Administrativa estatal e seus entes, assinale a resposta correta:

(A) As autarquias são hierarquicamente subordinadas à entidade estatal a que pertencem.

(B) A sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado que pode tanto executar 

atividade econômica própria da iniciativa privada quanto prestar serviço público.

(C) São características da Administração Pública Direta o exercício centralizado de atividades ad-

ministrativas, descentralização, personalidade jurídica própria, não possuem patrimônio próprio.

(D) As Fundações Públicas são entidades de direito privado, sem fins lucrativos, criadas em 
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virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que exijam execução, 

por órgãos ou entidades de direito público com autonomia administrativa, patrimônio próprio 

gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e 

de outras fontes.

(E) A Administração Pública compreende, em sentido estrito, objetivamente considerada, com-

preende a função política e a função administrativa.

Comentário: 

O gabarito da questão é a assertiva B, pois, em verdade, a sociedade de economia mista é pes-

soa jurídica de direito privado que pode tanto executar atividade econômica própria da inicia-

tiva privada quanto prestar serviço público. A seguir, confira as observações acerca das demais 

alternativas:

Letra A – Não há subordinação à entidade estatal vinculada, mas um controle, uma vinculação.

Letra C - A Administração Pública Direta é o conjunto de órgãos públicos vinculados diretamente 

ao chefe da esfera governamental que integram, que não possuem personalidade jurídica, não 

podendo exercer direitos, nem contrair obrigações em nome próprio. Não possuem patrimônio 

próprio, uma vez que o patrimônio utilizado pelos órgãos é de propriedade da pessoa jurídica 

a que pertencem.

Letra D - As Fundações Públicas são entidades de direito público, sem fins lucrativos, criadas em 

virtude de lei própria para o desenvolvimento de atividades sociais, e não típicas do Estado, que, 

no caso, seriam atividades de uma autarquia, e o seu custeio dependerá do ente instituidor, não 

necessariamente da União.

Letra E - Em sentido estrito, a Administração Pública compreende, sob o aspecto objetivo, 

apenas a função administrativa, excluídos, no primeiro caso, os órgãos governamentais e, no 

segundo, a função política.

Questão 89

Marque a alternativa que se encontra de acordo com o Regime Jurídico Administrativo 
Brasileiro.

(A) Em sentido funcional, a Administração Pública compreende o conjunto de órgãos e pessoas 

jurídicas encarregadas, por determinação legal, do exercício da função administrativa do Estado.

(B) Em toda atividade desenvolvida pelos agentes públicos, o princípio da publicidade é o que 

precede a todos os demais.

(C) A administração pode revogar seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem 
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ilegais.

(D) O Regime Jurídico Administrativo contém a supremacia do interesse público sobre o privado 

contudo o Estado não pode restringir direitos individuais em nome de uma coletividade.

(E) Da supremacia do interesse público sobre o interesse privado decorrem as prerrogativas e 

garantias da administração pública.

Comentário: 

Letra A - A alternativa encontra-se incorreta, pois a afirmação diz respeito ao sentido subjetivo/ 

formal/ orgânico.

Letra B - Seria o princípio da legalidade já que a Administração pública só pode agir em con-

formidade com a lei.

Letra C- A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tor-

nem ilegais ou pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade.

Letra D- Na realidade além de haver supremacia do interesse público sobre o privado, o Esta-

do pode, sim, restringir direitos individuais em nome de uma coletividade, um exemplo disso é 

quando exerce o poder de polícia.

Letra E- A alternativa correta seria a letra E. Além das prerrogativas e garantias da administração 

pública, decorre, também, a indisponibilidade do Interesse Público.

DIREITO PENAL

Questão 90

No tocante à aplicação da Lei Penal está correto afirmar:

(A) É aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações 
estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em 
voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou em alto-mar.
(B) Nos crimes complexos, não se aplica a teoria da ubiquidade, mesmo que o delito-meio tenha 

sido cometido em território brasileiro.

(C) No concurso de pessoas, o lugar do crime será somente aquele em que ocorrerem os atos 

de participação ou coautoria, independentemente do local do resultado.

(D) Os crimes cometidos contra a vida ou o patrimônio do Presidente da República, mesmo 
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quando cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira.

(E)Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra o patrimônio 

ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa 

pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público.

Comentário: 

O gabarito da questão é a assertiva E. A seguir, confira as observações acerca das demais alter-

nativas:

Letra A - Art. 5º § 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de ae-

ronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso 

no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar 

territorial do Brasil.

Letra B - Os crimes complexos são aqueles que resultam da união de dois ou mais tipos penais. 

Por não se enquadrarem nos casos de exceção, contemplam a regra de aplicação da Teoria da 

Ubiquidade.

Letra C – O CP adota a Teoria da Ubiquidade, ou seja, o lugar do crime é tanto aquele em que 

foi praticada a conduta como aquele em que se produziu ou deveria se produzir o resultado.

Letra D - Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: I - os crimes: 

a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;

Letra E - É a previsão do art. 7º, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, vejamos:

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:

I - os crimes: 

b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de 

Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída 

pelo Poder Público;
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Questão 91

São chamadas “escolas penais” as diversas correntes filosófico-jurídicas em matéria penal 
que surgiram nos tempos modernos. Elas se formaram e se distinguiram umas das outras. 
Lidam com problemas que abordam o fenômeno do crime e os fundamentos e objetivos do 
sistema penal. Acerca das Escolas Penais, assinale a alternativa errada:

(A) A escola clássica, também chamada de Idealista, nasceu no Período do Iluminismo. Na sua 

concepção a pena é um mal imposto ao indivíduo merecedor de um castigo por motivo de uma 

falta considerada crime, cometida voluntária e conscientemente.

(B) A escola positivista, que teve como seu grande precursor Augusto Comte. O crime começou 

a ser examinado sob o ângulo sociológico, e o criminoso passou também a ser estudado, se 

tornando o centro das investigações biopsicológicas.

(C) A escola positivista foi iniciada por Cesare Lombroso. Na concepção deste médico existia a 

ideia de um criminoso nato, que seria aquele que já nascia com esta predisposição orgânica.

(D) A escola técnico-jurídica se trata de uma junção das ideias defendidas na escola clássica e 

positivista, uma vez que a pena é um mal imposto ao indivíduo merecedor de um castigo pois 

seria um criminoso nato.

(E) A escola clássica, possui como seu principal expoente Beccaria, e possui como bases que o 

Direito segue a ordem da lei natural, o direito é a liberdade, o delito é um ente jurídico que 

corresponde a uma infração, a pena busca restabelecer a ordem na sociedade que foi alterada 

pelo delito.

Comentário: 

Letra A - Correta. Em verdade, a escola clássica, também chamada de Idealista, nasceu no Pe-

ríodo do Iluminismo. Na sua concepção a pena é um mal imposto ao indivíduo merecedor de 

um castigo por motivo de uma falta considerada crime, cometida voluntária e conscientemente.

Letra B - Correta. A escola positivista, que teve como seu grande precursor Augusto Comte. O 

crime começou a ser examinado sob o ângulo sociológico, e o criminoso passou também a ser 

estudado, se tornando o centro das investigações biopsicológicas.

Letra C - Correta. A escola positivista foi iniciada por Cesare Lombroso. Na concepção deste 

médico existia a ideia de um criminoso nato, que seria aquele que já nascia com esta predispo-

sição orgânica.

Letra D. Errada. A escola técnico-jurídica inicia-se em 1905 e é uma reação à corrente positivista. 

Procura restaurar o critério propriamente jurídico da ciência do Direito Penal. O maior objetivo 

é desenvolver a ideia que a ciência penal é autônoma, com objeto e métodos próprios, ou seja, 

ela é única não se misturando com outras ciências.

Letra E - A escola clássica, possui como seu principal expoente Beccaria, e possui como bases 
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que o Direito segue a ordem da lei natural, o direito é a liberdade, o delito é um ente jurídico 

que corresponde a uma infração, a pena busca restabelecer a ordem na sociedade que foi alte-

rada pelo delito.

Questão 92

Acerca dos institutos do arrependimento eficaz e da desistência voluntária, assinale a alter-
nativa errada:

(A) O arrependimento eficaz situa-se entre a cogitação e a execução, o agente abandona o ani-

mus inicial de querer o resultado, ou assumir o risco de produzi-lo.

(B) No arrependimento eficaz, o agente, embora tenha iniciado a execução, não a leva adiante, 

desistindo da realização típica.

(C) A desistência voluntária e o arrependimento eficaz traduzem a exclusão da culpabilidade.

(D) Na desistência voluntária o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução 

ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

(E) O arrependimento eficaz ocorre em momento distinto da desistência voluntária, visto que 

naquele o processo de execução já foi esgotado, devendo o agente impedir o resultado.

Comentário:

 O gabarito da questão é a assertiva E. Conforme a doutrina majoritária, o arrependimento eficaz 

ocorre em momento distinto da desistência voluntária, visto que naquele o processo de exe-

cução já foi esgotado, devendo o agente impedir o resultado. A seguir, confira as observações 

acerca das demais alternativas:

Letra A - O arrependimento eficaz situa-se entre a cogitação, a execução e a consumação. o 

agente abandona o animus inicial de querer o resultado, ou assumir o risco de produzi-lo.

Letra B – A desistência voluntária o agente, embora tenha iniciado a execução, não a leva adian-

te, desistindo da realização típica.

Letra C - A desistência voluntária e o arrependimento eficaz traduzem a exclusão da tipicidade.

Letra D – No arrependimento eficaz o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na 

execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.
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Questão 93

Os crimes que resultam do não fazer o que a lei manda, sem dependência de qualquer re-
sultado naturalístico, são denominados:

(A) Formais

(B) Omissivos próprios

(C) Omissivos impróprios

(D) Omissivos por comissão

(E) Vagos

Comentário: 

O gabarito da questão é a assertiva B, pois os crimes omissivos próprios são aqueles que 
resultam do não fazer o que a lei manda, sem dependência de qualquer resultado naturalístico. 
Confira, a seguir, as observações acerca das demais alternativas:

Letra A – Crimes formais ou de consumação são aqueles que possuem no centro do seu tipo 

penal uma conduta e um resultado naturalístico, contudo esse não se faz necessário para a 

consumação.

Letra C – Os crimes omissivos impróprios possuem no seu tipo penal a descrição de uma condu-

ta positiva, mas a omissão do agente produz o resultado naturalístico e a sua responsabilização 

penal, uma vez que falta com o dever de agir.

Letra D – Nos crimes omissivos por comissão existe uma derivada por uma omissão.

Letra E – Crime vago é aquele que possui como sujeito passivo uma entidade não detentora de 

personalidade jurídica.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

Questão 94

No sistema processual acusatório tem-se a predominância de que princípio processual pe-
nal do ordenamento jurídico brasileiro?

(A)Conservação dos atos processuais.

(B)Máxima efetividade do processo.

(C)Imparcialidade do julgador.

(D) Juiz de exceção.

(E) Indisponibilidade da ação penal.

Comentário: 

O princípio da imparcialidade do julgador é o núcleo estruturante de todo sistema processual 

penal acusatório. Ele é a base, por exemplo, da necessária separação de funções entre o acu-

sador e o julgador, e não haverá devido processo legal, constitucional e convencional sem que 

se respeite o postulado político-jurídico de colocação do juiz em uma postura desinteressada e 

alheia ao resultado da persecução.

Há inúmeras repercussões pragmáticas. A imparcialidade do julgador, erigida à condição de 

princípio fundante e estruturante do processo penal democrático, por exemplo, orientará no 

sentido da impossibilidade de produção de prova de ofício pelo juiz; da impossibilidade de 

substituição da atividade acusatória; da impossibilidade de decretação de medidas constritivas 

(como o arresto, a prisão temporária, a prisão preventiva, a conversão de prisões, dentre outras) 

sem que haja prévia provocação da autoridade policial – quando cabível – ou do membro do 

Ministério Público.

A alternativa A está incorreta à medida que as construções doutrinárias mais rígidas de processo 

penal acusatório recusam a ideia de conservação dos atos processuais – típica do processo civil 

e da teoria geral do processo – como uma categoria válida no processo penal, tecendo duras 

críticas à distinção entre nulidades relativas e absolutas nesse cenário, embora a jurisprudência 

amplamente dominante não siga por esse caminho.

A alternativa B está incorreta à medida que o processo penal acusatório não deve estar vincu-

lado à máxima efetividade punitiva, mas, em verdade, à máxima tutela dos direitos e garantias 

fundamentais do imputado frente ao Estado. Dessa forma, o processo é um instrumento cons-
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titucional de proteção, e não uma ferramenta de punição.

A alternativa D está incorreta à medida que o princípio do julgador natural veda qualquer es-

pécie de juízo de exceção.

A alternativa E está incorreta à medida que o princípio da indisponibilidade da ação penal, di-

rigido ao Ministério Público, não é um postulado político-jurídico fundante e estruturante do 

sistema processual penal acusatório.

Questão 95

Acerca do princípio da indisponibilidade e a atuação do Ministério Público, responda:

(A) Obriga o Ministério Público a sempre opinar em sede de alegações finais, sendo, em tal 

hipótese que o juízo competente fica condicionado a seguir o parecer ministerial e condenar o 

acusado se tiver sido pedida a acusação.

(B) Obriga o Ministério Público a sempre opinar em sede de alegações finais, sendo, em tal 

hipótese, que o juízo competente é dotado discricionariedade (regrada) para seguir ou não o 

parecer ministerial e condenar (ou absolver) o acusado.

(C) Obriga o Ministério Público a apresentar denúncia, nas hipóteses em que está vinculado, 

sendo vedada a disposição da ação por mera liberalidade.

(D) Não obriga o Ministério Público, possuindo-o total discricionariedade no oferecimento da 

denúncia.

(E) Não obriga o Ministério Público, mas caso entenda pelo oferecimento da denúncia está obri-

gado a oferecê-la.

Comentário: 

O princípio da indisponibilidade traduz-se na impossibilidade de o Ministério Público dispor (sob 

uma perspectiva de absoluta liberalidade) da ação penal a que está obrigado pela constatação 

de que determinado sujeito, em tese, praticou um fato punível. As outras alternativas, portanto, 

estão incorretas, pois, ou não dizem respeito ao princípio da indisponibilidade, ou o tratam de 

maneira dogmaticamente inadequada. Ademais, O princípio da indisponibilidade não incide na 

ação penal privada (renúncia, desistência, perdão, perempção etc.), em que vige, ao contrário, o 

princípio da oportunidade da ação.
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Questão 96

No tocante à licitude e/ou legitimidade das provas no ordenamento jurídico brasileiro:

(A) De acordo com o princípio da proporcionalidade a prova ilícita pode ser admitida em favor 

do réu. Jamais poderá ser utilizada para condenar, contudo, pode ser usada para absolver.

(B) De acordo com o princípio da proporcionalidade, a prova ilícita pode ser admitida em favor 

do réu. Contudo, em certas hipóteses, pode ser utilizada tanto para condenar como para absol-

ver.

(C) Será inadmissível em qualquer hipótese.

(D) As provas ilícitas são as obtidas com violação às normas de direito processual penal, enquan-

to provas ilegítimas são as obtidas com violação às normas de direito material.

(E) Segundo a doutrina majoritária, a prova ilícita poderá ser utilizada junto a outras provas exis-

tentes no processo para corroborar os fatos ocorridos.

Comentário: 

Excepcionalmente, as provas ilícitas podem ser utilizadas em favor do acusado a fim de provar 

a sua inocência (in dubio pro reo) quando o único meio de prova.

A natureza jurídica dessa utilização não é pacífica na literatura, havendo quem a situe no campo 

do princípio da proporcionalidade, no campo da legítima defesa, na órbita do estado de neces-

sidade, dentre mais.

Ocorre que um sistema processual penal acusatório deve vedar toda utilização de prova inváli-

da (seja ela ilícita ou ilegítima) em desfavor do imputado, motivo pelo qual somente se há de 

conceber a possibilidade de utilização da prova maculada quando ela puder beneficiar o réu, 

nunca o contrário.

As alternativas B e C estão incorretas, de acordo com os fundamentos apresentados à alternativa 

A, gabarito adequado da questão.

Alternativa D está incorreta, visto que as provas ilícitas são uma violação às normas de direito 

material, enquanto provas ilegítimas são uma violação às normas de direito processual penal.

A alternativa E está incorreta, de acordo com os fundamentos apresentados à alternativa A, ga-

barito adequado da questão.
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Questão 97

João foi acusado pelo crime de estelionato, a sua defesa apresentou a tese de negativa de 
autoria. Decorrida a fase de produção de provas, ao proferir a sentença o juiz verificou a 
ausência de provas suficientes capazes de embasar a condenação de João. Diante da situa-
ção narrada, para fundamentar a decisão absolutória o juiz deve utilizar o princípio do(a):

(A) Promotor Natural.

(B) Devido Processo Legal.

(C) Proporcionalidade.

(D) Favor Rei.

(E) Paridade de Armas.

Comentário: 

A alternativa A está incorreta. O princípio do promotor natural, segundo o qual não haverá acu-

sador de exceção (uma decorrência do postulado político-jurídico do julgador natural), não se 

relaciona com o enunciado da questão.

A alternativa B está incorreta. O princípio do devido processo legal é a garantia de que será 

assegurado o andamento de todas as fases processuais com o devido contraditório e com o 

respeito aos demais princípios constitucionais, mas, especificamente no que toca ao enunciado 

da questão, não é a melhor resposta. Evidentemente que o devido processo (legal, convencio-

nal e constitucional) também impõe, por si só, a absolvição daquele em desfavor de quem não 

se conseguiu provar suficientemente a prática de delito, mas, como dentre as alternativas da 

questão possuímos um subprincípio específico que diz respeito à situação concreta, ele deve ser 

preferenciado como resposta adequada da questão.

A alternativa C está incorreta, à medida que o princípio da proporcionalidade, embora tenha 

ampla incidência no processo penal acusatório e democrático, não está relacionado ao que quer 

o enunciado proposto da questão.

A alternativa D é o gabarito adequado da questão. Apenas diante de certeza quanto à respon-

sabilização penal do acusado pelo fato praticado é que poderá operar-se a condenação, ou seja, 

havendo dúvidas, resolverá sempre em favor do acusado.

A alternativa E está incorreta. O citado princípio, que não ostenta relação direta e específica com 

o enunciado proposto da questão dada, busca assegurar o equilíbrio de armas (instrumentos 

processuais) entre os representantes das partes em litígio. Pode ser entendido como decorren-

te do devido processo legal, consiste no tratamento isonômico das partes no transcorrer do 

processo em relação ao exercício de direitos e faculdades, aos meios de defesa, aos ônus, aos 

deveres e à aplicação de sanções processuais.
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DIREITOS HUMANOS

Questão 98

Assinale a correta:

I) Entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, 
que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera 
pública como na esfera privada.

II) Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica 
ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação interpessoal, 
quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se, 
entre outras turmas, o estupro, maus-tratos e abuso sexual.

III) Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicoló-
gica ocorrida na comunidade e comedida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras for-
mas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro 
e assédio sexual no local de trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de 
saúde ou qualquer outro local.

IV) Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicoló-
gica perpetrada ou tolerada pelo Estado, ou seus agentes, onde quer que ocorra.

Assinale a sequência correta.

(A) I

(B) II

(C) III

(D) I, III

(E) I, II, III, IV

Comentário: 

(I, II, III, IV) Artigo 1. Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mu-

lher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, 

sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.

Artigo 2. Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psico-
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lógica. a) ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação inter-

pessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, incluindo-

-se, entre outras turmas, o estupro, maus-tratos e abuso sexual; b) ocorrida na comunidade e 

comedida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura, 

tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no local de trabalho, bem 

como em instituições educacionais, serviços de saúde ou qualquer outro local; e c) perpetrada 

ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra.

Questão 99

O documento histórico que reconheceu que todo poder emana do povo e que que o ser 
humano é titular de direitos fundamentais como o direito à vida, à liberdade e à busca da 
felicidade, foi  

(A) Magna Carta inglesa, de 1215.

(B) Bill of Rights inglesa, de 1689.

(C) Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776.

(D)Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.

(E) Habeas Corpus Act, de 1679.

Comentário: 

A alternativa A está incorreta, pois a Magna Carta inglesa se caracteriza pela previsão ao devido 

processo legal. 

A alternativa B está incorreta, porque a Bill of Rights consagrou o direito de petição e separação 

dos poderes. 

A alternativa C está correta, pois foi elaborada para proclamar os direitos naturais e positivados 

inerentes ao ser humano. 

A alternativa D está incorreta, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão se caracteri-

zou por instituir o Estado Laico, o princípio da reserva legal, o estado de inocência e o direito 

à liberdade. 

A alternativa E está incorreta, o Habeas Corpus Act tutelou a liberdade individual contra a prisão 

abusiva, arbitrária ou ilegal. 
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Questão 100

Segundo a Teoria do Status de Jellinek, o conjunto de prerrogativas e faculdades que o in-
divíduo possui para participar da formação da vontade Estado, é chamado de  

(A) Status activus

(B)Status positivo

(C) Status passivo

(D) Status libertatis

(E) Status subjectionis

Comentário: 

A alternativa A está correta, status activus, também conhecida por status ativo, é aquela em que 

o cidadão exerce seus direitos políticos. 

A alternativa B está incorreta, pois o status positivo ou status civitatis é o conjunto de pretensões 

do indivíduo para invocar a atuação do Estado em prol dos direitos. 

A alternativa C está incorreta, pois o status passivo é a posição de subordinação em face do 

Estado. 

A alternativa D está incorreta, o status libertatis ou status negativo, consiste no conjunto de 

limitações à ação do Estado voltado para o respeito dos direitos do indivíduo. 

A alternativa E está incorreta, pois o status subjectionis é outra denominação para status passivo. 
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GABARITO
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COMENTÁRIO DAS QUESTÕES

https://www.cers.com.br/curso/curso-completo-delegado-civil
https://www.cers.com.br/curso-gratuito/jornada-da-aprovaao-dpc

