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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PASSO FUNDO 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO DE 
NÍVEL SUPERIOR DO CURSO DE DIREITO - 

2017 
 

PROVA 
 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

• Não será permitida consulta a qualquer tipo de material. 
• Verifique se este caderno contém 20 (vinte) questões numeradas de 1 a 20, 01 (uma) folha de 

rascunho para redação. Caso contrário, peça ao fiscal da sala fornecer-lhe outro caderno. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. A folha para a redação será entregue aos candidatos após o início da 
prova objetiva. 

• O candidato deve colocar o número de inscrição na folha de respostas e na folha para redação 
imediatamente após recebê-las. 

• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Esta resposta 

deve ser marcada com um X, em caneta esferográfica de tinta azul ou preta, na FOLHA DE 
RESPOSTAS que você recebeu. 

• Marque apenas uma letra para cada questão, pois mais de uma letra assinalada implicará anulação de 
tal questão. 

• A ausência de marcação de resposta na grade implicará anulação da questão. 
• Ao término da prova, chame o fiscal da sala para entregar a folha de respostas e a folha de redação. 
• A saída do candidato da sala somente será permitida decorrida 01 (uma) hora do início das provas. 
• O prazo total de duração da prova será de, no máximo, 3 (três) horas. 
• A folha de respostas deverá ser assinada pelo fiscal da sala. 
• Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até que as folhas de respostas e de redação 

sejam lacradas pelo fiscal da sala. 
• O candidato poderá levar o caderno de prova após a entrega da folha de respostas e da folha de 

redação. 
• O gabarito será divulgado até as 18 horas do dia 30/08/2017 no átrio do Foro e no site, na Internet, da 

Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, no endereço 
http://www2.jfrs.jus.br/?page_id=3349. 

• O Edital do resultado final, constando a lista definitiva dos candidatos aprovados, será 
obrigatoriamente afixado no foro da Subseção Judiciária de Passo Fundo (átrio) e no site, na Internet, 
da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, no endereço 
http://www2.jfrs.jus.br/?page_id=3349. 

 

 

Candidato(a): ________________________________________ Data: 26 de agosto de 2017 
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Direito Constitucional 
 
1. Sobre o processo legislativo, assinale a alternativa correta: 
 
A) as leis complementares serão aprovadas por maioria simples ao passo que as leis 
ordinárias serão aprovadas por maioria absoluta. 
B) a Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no 
mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
C) a Constituição Federal poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de 
estado de defesa ou de estado de sítio. 
D) é permitida a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, 
cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. 
 
2. João é ministro do Supremo Tribunal Federal, Maria é ministra do Tribunal Superior 
do Trabalho e Paulo é membro do Conselho Nacional de Justiça. É correto afirmar que: 
 
A) João e Maria trabalham em órgãos do Poder Judiciário e Paulo em órgão do Poder 
Legislativo. 
B) João trabalha em órgão do Poder Judiciário e Maria e Paulo em órgãos do Poder 
Legislativo. 
C) João trabalha em órgão do Poder Executivo e Maria e Paulo em órgãos do Poder 
Judiciário. 
D) João, Maria e Paulo trabalham em órgãos do Poder Judiciário. 
 
3. Compete aos Juízes Federais processar e julgar: 
 
A) as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 
falência, as de acidentes do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho. 
B) os crimes de racismo e tortura.  
C) os crimes praticados em detrimento das sociedades de economia mista. 
D) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade estadual. 
 
4. Assinale a alternativa incorreta quanto à competência da União de instituir impostos: 
 
A) renda e proventos de qualquer natureza. 
B) produtos industrializados. 
C) operações relativas à circulação de mercadorias.  
D) propriedade territorial rural. 
 
5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos: 
 
A) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei. 
B) é livre a manifestação do pensamento, não sendo vedado o anonimato. 
C) não haverá em hipótese alguma prisão civil por dívida. 
D) são gratuitos a todos os brasileiros, na forma da lei, os registros civis. 
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Competência e Organização da Justiça Federal 

6. Não compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente:  
 
A) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal.  
B) os mandados de segurança e o habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de 
juiz federal.  
C) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da 
Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do 
Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.  
D) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal ou juiz estadual.  
 
7. Dentre as competências dos juízes federais prevista na Constituição Federal de 
1988, não se encontra:  
 
A) as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou 
pessoa domiciliada ou residente no País.  
B) as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou 
organismo internacional.  
C) as causas em que sociedade de economia mista federal for interessada na condição 
de autora, ré, assistente ou oponente, exceto as de falência, as de acidente de trabalho 
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.   
D) a disputa sobre direitos indígenas.  
 
8. Sobre competência, assinale a assertiva correta:  
 
A) É competente o foro onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se 
lhe exigir o cumprimento.  
B) É competente o foro do domicílio do réu para a ação de reparação de dano.   
C) É competente o foro do lugar de residência do autor para a ação em que for ré 
pessoa jurídica.  
D) É competente o foro do domicílio do réu ou do local do fato, para a ação de 
reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículo, inclusive 
aeronaves.  

Direito Processual Civil 

9. Sobre as normas fundamentais do processo civil, assinale a assertiva incorreta:  
 
A) As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, 
incluída a atividade satisfativa.  
B) Os juízes e tribunais atenderão, obrigatoriamente, à ordem cronológica de conclusão 
para proferir sentença ou acórdão.  
C) É permitida a arbitragem, na forma da lei.  
D) Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comporta-se de acordo 
com a boa-fé.  
 
10. Sobre atos processuais, assinale a assertiva incorreta:  
A) Os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei 
expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe 
preencham a finalidade essencial.  
B) Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 15 (quinze) dias o 
prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.  
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C) Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.  
D) Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão 
somente os dias úteis.  
 
11. Sobre recursos, assinale a assertiva incorreta:  
 
A) O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo 
Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.  
B) Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir 
o outro.  
C) O recorrente não poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos 
litisconsortes, desistir do recurso.  
D) A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.  

Direito Tributário 

12. Considere as seguintes assertivas: 
 
I - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e 
suficiente à sua ocorrência.  
II - Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público ou privado, titular da 
competência para exigir o seu cumprimento.  
III - São solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei.  
IV – A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil das pessoas naturais. 
 
Estão corretas:  
A) II e IV, apenas; 
B) I e III, apenas; 
C) II e III, apenas; 
D) I, II e III, apenas. 
 
13. Considere as seguintes assertivas: 
 
I  - O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, 
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade 
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.  
II - Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, 
regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o 
prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo 
regular.  
III - A dívida regularmente inscrita goza de presunção absoluta de certeza e liquidez e 
não pode ser ilidida por prova inequívoca. 
IV - A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a 
Fazenda Pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito 
tributário e juros de mora acrescidos.  
 
Estão corretas:  
 
A) I, II e III apenas; 
B) II e III, apenas; 
C) I, II e IV apenas; 
D) As assertivas I, II, III e IV. 
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Direito Previdenciário 

14. Zé Pedro está aposentado por invalidez pelo Regime Geral e passou a necessitar 
de assistência permanente de outra pessoa. Nesse caso, o valor de sua aposentadoria: 
  
A) sofrerá alteração, com acréscimo de 25%. 
B) sofrerá alteração, com acréscimo de 15%. 
C) não sofrerá alteração. 
D) sofrerá alteração, com acréscimo de 50%. 
 
15. Márcio é diretor não-empregado de uma sociedade anônima, e recebe 
remuneração mensal pelos serviços prestados. Nessa situação, Márcio: 
  
A) não é segurado obrigatório da previdência social. 
B) é segurado facultativo da previdência social. 
C) é segurado especial da previdência social. 
D) é contribuinte individual da previdência social. 

Direito Penal 

16. Assinale a opção CORRETA quanto à fixação da pena. 
 
A) Será reincidente o réu que possuir condenação por crime anterior, ainda que esta 
não tenha transitado em julgado. 
B) O Código Penal adotou o sistema trifásico de fixação da pena, segundo o qual o juiz 
fixa a pena-base, considera, em seguida, as circunstâncias agravantes e atenuantes e, 
por último, as causas de aumento e de diminuição da pena. 
C) Concorrendo circunstâncias atenuantes e agravantes, deve sempre prevalecer a 
circunstância atenuante, em respeito ao princípio in dubio pro reo. 
D) Na segunda etapa da dosimetria da pena, o juiz só pode reduzir a pena em razão de 
circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, se ela estiver expressamente 
prevista em lei. 
 
17. Acerca da substituição da pena privativa de liberdade, assinale a opção 
INCORRETA. 
 
A) As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de 
liberdade, podendo ser aplicadas em casos de crimes cometidos com grave ameaça, 
desde que não tenha havido violência contra a pessoa. 
B) Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em 
face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência 
não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 
C) A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o 
descumprimento injustificado da restrição imposta. 
D) Prestação pecuniária, limitação de fim de semana e interdição temporária de direitos 
são algumas das modalidades de pena restritiva de direitos.  
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Direito Processual Penal 

18.  Considere as afirmativas abaixo a respeito da prisão especial prevista no Código 
de Processo Penal: 
 
I – Em regra, os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado 
serão recolhidos à prisão especial.  
II – A prisão especial consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da 
prisão comum.  
III – O preso especial será transportado juntamente com o preso comum.  
IV – Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, ele poderá ser 
recolhido em cela juntamente com o preso comum.   
 
São INCORRETAS as seguintes alternativas: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 
C) III e IV; 
D) II e IV.  
 
19. A respeito das prisões em flagrante, preventiva e domiciliar, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
I – Qualquer do povo deverá e as autoridades policiais e seus agentes poderão prender 
quem quer que seja encontrado em flagrante delito.  
II – A prisão preventiva será admitida quando houver dúvida sobre a identidade civil da 
pessoa ou quando ela não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o 
preso ser imediatamente colocado em liberdade após a identificação, exceto se outra 
hipótese recomendar a manutenção de sua prisão preventiva.  
III – A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua 
residência, só podendo se ausentar dela com autorização judicial e durante o dia.    
IV – O nome do documento entregue ao preso após a lavratura do auto de prisão em 
flagrante, mediante recibo, assinado pela autoridade policial contendo o motivo da 
prisão, o nome do condutor e os das testemunhas chama-se nota de culpa.     
 
A) I e IV; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) II e IV. 
 
20. Se por ocasião do interrogatório o acusado indica seu advogado, o qual, no 
entanto, não apresenta o instrumento de mandato no ato, 
 
A) o juiz deverá nomear defensor dativo ao acusado. 
B) o advogado indicado deverá apresentar o instrumento de mandato no primeiro ato 
processual seguinte que realizar. 
C) o juiz deverá conceder o prazo de 5 dias para a regularização da representação 
processual. 
D) a constituição será válida, não sendo necessária outra providência, porque em tal 
caso a constituição do defensor independerá de instrumento de mandato.  
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