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Subseção Judiciária de Pelotas 
 

Prova de Seleção de Estágio 

2013 
   

Este caderno possui 13 páginas (7 folhas), incluindo esta, contendo 
25 questões objetivas, uma questão dissertativa e uma folha com quadro 
para marcação de respostas. 

O Quadro de Respostas e a folha da questão dissertativa devem ser 
rubricados e preenchidos APENAS com o número de inscrição do 
candidato (Não registre nome) e entregues à Comissão de Seleção ao final 
da prova. 

A prova terá duração máxima de 2h30min. 

Durante a prova não será permitido a utilização de livros, anotações 
ou qualquer outro tipo de impresso, equipamentos eletrônicos de 
comunicação ou acesso à internet, assim como comunicação entre os 
candidatos. 

Aparelhos celulares deverão ser desligados durante a prova. 

O Gabarito da prova objetiva será publicado a partir do dia 06 de 
maio de 2013 e o resultado final a partir de 20 de maio de 2013, conforme 
o edital. 

É importante que o candidato mantenha seus números de telefone 
atualizados junto à Justiça Federal. Caso o candidato classificado não 
responda à consulta eletrônica ou telefônica estará configurando desistência 
do concurso e passando a vez ao próximo classificado. 

 
 

Boa Sorte 
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Direito Penal e Processual Penal 

 

Para a percepção do dolo em conduta humana típica em tese como crime, há de se 
perquirir: 

A) Se o agente foi impulsionado por motivos egoísticos ou antissociais no momento 
em que exteriorizou sua conduta. 

B) Se o agente premeditou a prática do fato delituoso e preparou os meios de sua 
execução. 

C) Se o agente quis o resultado de sua atuação ou assumiu o risco de produzi-lo. 

D) Se o agente tinha plena consciência de que o fato era previsto em lei como crime 
e, não obstante, dele não se absteve.  

 

Sobre a modalidade de culpa denominada inconsciente no âmbito penal, podemos afirmar 
que existe: 

A) Quando o agente não prevê o resultado que é previsível. 

B) Quando o agente prevê o resultado, mas sinceramente espera que ele não ocorra.  

C) Quando o agente prevê o resultado, não se importando com o que venha a ocorrer. 

D) Quando o agente não só prevê o resultado como quer de modo livre e consciente 
realizar a conduta típica.  

 
 

Assinala a afirmativa correta: 

A) O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena.  

B) O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se 
inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. 

C) Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não 
manifestamente ilegal, de superior hierárquico, é punível tanto quem praticou o ato 
como o autor da ordem ou da coação.  

D) O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui a culpabilidade, 
mas permite a punição por crime culposo haja ou não previsão em lei.  

Questão 1 

Questão 2 

Questão 3 
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Havendo conexão entre o crime de contrabando e de contravenção de exploração de 
jogos de azar, podemos afirmar quanto à competência com base na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça que: 

A) Compete ao Juiz Estadual julgar tanto o crime de contrabando quanto a 
contravenção. 

B) Compete ao Juiz Federal julgar tanto o crime de contrabando quanto a 
contravenção. 

C) Compete ao Juiz de Trabalho julga ambas infrações.  

D) Compete ao Juiz Federal julgar o crime de contrabando e ao Juiz Estadual a 
contravenção, havendo desmembramento do feito.  

 

 

Direito Civil 

 

Segundo a lei, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil: 

A) Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. 

B) Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. 

C) Os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos.  

D) Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.  

 

Não possuem personalidade jurídica: 

A) A União Federal. 

B) Os Estados-membros. 

C) As Prefeituras Municipais. 

D) As fundações de direito público.  

 
 

Questão 5 

Questão 6 

Questão 4 
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Qual o elemento que mais caracteriza a responsabilidade subjetiva: 

A) A culpa. 

B) O ato ou omissão. 

C) O ato contrário ao direito. 

D) O dano ou prejuízo.  

 

 

Segundo o Código Civil, podemos afirmar sobre a prescrição: 

A) A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. 

B) Corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal.  

C) Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários só aproveitam os 
outros se a obrigação for divisível.  

D) Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes.  

 

 
 

De acordo com o artigo 205 do Código Civil, quando a lei não tenha fixado um prazo 
menor, a prescrição ocorre em: 

A) Cinco anos.  

B) Dez anos. 

C) Quinze anos. 

D) Vinte anos. 

 

Questão 7 

Questão 8 

Questão 9 
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Direito Administrativo 

 
 

Segundo o caput do artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios da: 

A) Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

B) Legalidade, impessoalidade, moralidade, correção e eficiência. 

C) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

D) Legalidade, impessoalidade, finalidade, publicidade e eficiência.  

 

Levando-se em consideração as Disposições relativas à Administração Pública previstas 
na Constituição Federal, é incorreto afirmar: 

A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei. 

B) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 

C) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados 
nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 

D) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, com prejuízo da ação penal 
cabível. 

 

Punição que o Superintendente da Polícia Federal aplicou ao servidor que furtou um 
computador da corporação, baseou-se em que poder?  

A) Poder de Polícia. 

B) Poder Disciplinar. 

C) Poder Regulamentar. 

D) Poder Público.  

Questão 10 

Questão 11 

Questão 12 
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São pessoas jurídicas de personalidade de direito público: 

A) Sociedade de economia mista. 

B) Empresas Públicas. 

C) Autarquias. 

D) Consórcios Públicos Privados. 

 

Os atos Administrativos gozam de presunção de legitimidade. Sobre isso podemos 
afirmar: 

A) Tal presunção é absoluta e não é suscetível de discussão no âmbito do Poder 
Judiciário. 

B) A presunção de legitimidade abarca apenas os atos vinculados. 

C) Os atos administrativos que gozam de tal presunção não vinculam terceiros, mas 
somente a própria Administração.  

D) A presunção é relativa, ou seja, a Administração não tem necessidade de provar 
que o conteúdo do ato é legítimo, cabendo ao terceiro o ônus de provar ser ele 
ilegítimo.  

 

A anulação dos atos administrativos distingue-se da revogação porque: 

A) A anulação só pode ser feita pelo Poder Judiciário. 

B) A anulação produz efeitos ex tunc.  

C) A revogação pode fundar-se na ilegalidade do ato. 

D) A revogação não é limitada pela existência de direito subjetivo.  

 

Questão 13 

Questão 14 

Questão 15 
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Direito Processual Civil 

 
1.  

Assinale a opção correta. Anaximandro ajuíza ação perante a Justiça Estadual em face de 
um particular. O Juiz Estadual entende ser necessária a participação da União no feito em 
razão de litisconsórcio necessário e, em razão disso, determina a remessa dos autos à 
Justiça Federal. O Juiz Federal recebe os autos e exclui a União do feito por entender não 
estar ela legitimada para ação, determinando a devolução dos autos à Justiça Estadual.  

A) O procedimento do Juiz Federal está correto. Excluído o ente federal cuja presença 
levara o Juiz Estadual a declinar a competência, deve o Juiz Federal restituir os 
autos e não suscitar conflito.  

B) O procedimento do Juiz Federal está equivocado, pois não poderia revisar a 
decisão do Juiz Estadual.  

C) O procedimento do Juiz Federal está equivocado, pois deveria suscitar conflito de 
competência perante o Superior Tribunal de Justiça. 

D) O procedimento do Juiz Federal está equivocado, pois deferia suscitar conflito de 
competência perante o Supremo Tribunal Federal.  

 

Assinale a opção correta: 

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, incluindo as 
de acidentes de trabalho e as reclamatórias trabalhistas. 

B) As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, incluindo as 
de falência e as de acidentes de trabalho.  

C) As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho. 

D) As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 
falência, as de acidentes de trabalho, mas incluindo as causas eleitorais.   

 

Questão 16 

Questão 17 
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Dentre os requisitos a seguir listados qual deles NÃO está previsto no artigo 282 do 
Código de Processo Civil como requisito da inicial: 

A) Valor da causa.  

B) O fato e os fundamentos jurídicos do pedido.  

C) O requerimento de citação do réu. 

D) O CPF das partes. 

 

 

Modernamente tem-se entendido que o processo quanto à sua natureza jurídica é: 

A) Um contrato.  

B) Uma relação jurídica. 

C) Um quase contrato. 

D) Uma situação jurídica.  

 

 

Cuidam os pressupostos processuais: 

A) Dos requisitos que possibilitam a constituição e o desenvolvimento válido e regular 
do processo. 

B) Dos requisitos que legitimam o exercício da ação.  

C) Do exercício regular do direito de petição.  

D) Da compatibilidade entre a pretensão do autor e as regras processuais em vigor.  

Questão 18 

Questão 19 

Questão 20 
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Direito Constitucional 

 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, exceto: 

A) A soberania. 

B) A democracia. 

C) A cidadania. 

D) A dignidade da pessoa humana.  

 

 

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto: 

A) Os valores sociais do trabalho e da iniciativa privada.  

B) Garantir o desenvolvimento nacional. 

C) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais. 

D) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.  

 

 

A Constituição Federal do Brasil de 1988, segundo a tipologia constitucional, pode ser 
classificada como: 

A) Escrita, flexível, dogmática e outorgada. 

B) Escrita, rígida, promulgada e sintética. 

C) Escrita, rígida, dogmática e material. 

D) Formal, escrita, rígida e analítica.  

 

Questão 21 

Questão 22 

Questão 23 
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São características do Poder Constituinte Originário: 

A) Inicial, limitado e incondicionado. 

B) Inicial, subordinado e condicionado. 

C) Derivado, ilimitado e incondicionado. 

D) Inicial, ilimitado e incondicionado.  

 

 

Assinale a afirmativa correta: 

A) Não existe no Direito Brasileiro a hipótese de controle de constitucionalidade 
preventivo. 

B) Mesmo que o Supremo Tribunal Federal já tenha reconhecido a 
inconstitucionalidade de uma lei em Ação Direta, cabe ao Tribunal Regional 
Federal observar a cláusula de reserva de plenário. 

C) O Supremo Tribunal Federal considera legítima a utilização de ação civil pública 
como instrumento de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, 
de quaisquer leis ou atos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional 
não se identifique como objeto único da demanda, mas simples questão prejudicial 
indispensável à solução do caso.  

D) Não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar a constitucionalidade de emenda 
à Constituição em nenhuma hipótese.  

 
 
 
 
 

 
 

Fim da Prova Objetiva

Questão 24 

Questão 25 
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Prova Dissertativa 
 

Candidato nº __________          
 

Discorra sobre a seguinte questão entre 15 e 30 linhas (rubrique o verso da folha). 
 

 As universidades públicas têm desenvolvido programas de ações afirmativas 

de inclusão racial e social. Em sua opinião a existência de cotas (reserva de vagas 

para vestibular em função da condição social e racial do candidato) se justifica do 

ponto de vista jurídico (é constitucional ou não?) e do ponto de vista político e 

social. Desenvolva um texto articulado de forma lógica e coerente que sustente seu 

ponto de vista. 
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Rubrica: ______________________ 
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Candidato nº __________          
 

QUADRO DE RESPOSTAS 

 A B C D 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

 

Marque apenas uma resposta para cada questão ou essa será anulada. 

Rubrica: ____________________ 


