
 
 

SELEÇÃO DE ESTÁGIO 
DIREITO 

 

 
 
 

ATENÇÃO 
 

- Verifique se este caderno contém 20 questões objetivas e 3 temas de redação. Caso contrário, 
reclame ao fiscal da sala outro caderno. 

- A resposta deve ser marcada com caneta na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu. 
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação 

dessa questão. 
- Não identifique sua prova. Verifique se o número de inscrição na folha de respostas e na 
redação está correto. 
- Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
- Tempo total de prova: 3 horas 
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha 

de Respostas.



1. De acordo com o disposto no art. 21 da Constituição Federal, NÃO compete à União: 
a) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais 
e lacustres;  
b) manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;  
c) organizar e prestar, diretamente ou por permissão, a educação infantil e de ensino fundamental;  
d) exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e 
televisão. 

 
2. Conforme disposto no art. 26 da Constituição Federal, são bens dos Estados:  
a) as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;  
b) os recursos minerais que estiverem em seu território; 
c) o mar territorial que banhar a costa do respectivo Estado; 
d) as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios nos respectivos Estados.  
 
3. De acordo com o art. 12 da Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA: 
a) São privativos de brasileiros natos os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República e de 
Governadores e Vice-Governadores de Estado. 
b) A Constituição e a lei poderão estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados.  
c) São privativos de brasileiros natos e naturalizados os cargos de carreira diplomática. 
d) Os cargos de Ministros do Supremo Tribunal Federal, de oficial das Forças Armadas e de Ministro de 
Estado da Defesa só podem ser ocupados por brasileiros natos. 

 
4.  De acordo com o art. 37, caput, da Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
b) O prazo de validade do concurso será de até dois anos, prorrogável uma vez, por mais um ano.  
c) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público.  
d) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos 
pagos pelo Poder Executivo.  
 
5. Considerando as garantias e direitos individuais e coletivos previstos nos incisos do art. 5º da 
Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.   
b) Ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado.  
c) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.  
d) A lei não pode restringir a publicidade dos atos processuais, exceto quando o interesse social ou a 
presunção de inocência exigir. 
 
6. Nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, os direitos à saúde, à previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados são direitos: 
a) sociais, vinculados ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
b) individuais, vinculados ao direito de propriedade. 
c) trabalhistas, vinculados ao princípio da integridade física. 
d) de nacionalidade, vinculados ao direito de cidadania. 
 
7. O artigo 7º da Constituição Federal estendeu aos trabalhadores rurais diversos direitos trabalhistas e 
previdenciários até então consolidados apenas à categoria dos trabalhadores urbanos, estabelecendo a 
uniformidade e a equivalência dos benefícios sociais concedidos a ambas as categorias. Nesse sentido é 
INCORRETO afirmar que:  
a) As trabalhadoras rurais têm direito ao salário maternidade de 120 dias (4 meses). 
b) Os trabalhadores rurais têm direito à licença paternidade, nos termos da lei. 
c) Os trabalhadores rurais têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição. 
d) As trabalhadoras rurais têm direito ao salário maternidade de 180 dias (6 meses). 

 
 
 
 
 
 



8. Assinale a alternativa CORRETA:  
a) A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 
da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência, à assistência social e aos 
direitos trabalhistas. 
b) A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 
da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
c) Conforme previsto na Constituição Federal de 1988 o direito ao amparo previdenciário estatal é um 
direito individual, privado e vinculado ao direito de propriedade. 
d) Conforme previsto na Constituição Federal de 1988 o direito ao amparo assistencial estatal é um direito 
individual, privado e vinculado ao direito de propriedade. 
 
9. Nos termos da Constituição Federal de 1988:  
a) A Saúde é direito inserido no Regime Geral de Previdência Social e somente é prestado a quem 
contribui.  
b) A Assistência Social é direito inserido no Regime Geral da Previdência Social e somente é prestado a 
quem contribui. 
c) A cobertura de eventos como doença, invalidez, morte e idade avançada é objetivo da Previdência 
Social e, dentro deste sistema, o amparo previdenciário somente é prestado a quem contribui. 
d) A todos os cidadãos brasileiros é assegurado o direito de aposentadoria por idade, independentemente 
de contribuição. 
 
10. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei, é um benefício:  
a) assistencial, que independe da comprovação de um número mínimo de contribuições previdenciárias. 
b) previdenciário, que independe da comprovação de um número mínimo de contribuições 
previdenciárias. 
c) previdenciário, que depende da comprovação de um número mínimo de contribuições previdenciárias. 
d) assistencial, que depende da comprovação de um número mínimo de contribuições previdenciárias. 
 
11. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) somente os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia;  
b) a prática de racismo é crime imprescritível; 
c) o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins não é hediondo, mas equiparado a hediondo; 
d) nos delitos de tortura e terrorismo respondem não apenas os mandantes e os executores, mas também 
os que, podendo evitá-los, se omitirem; 
 
12. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, nem a de multa; 
b) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, exceto a de multa, a obrigação de reparar o dano e a 
decretação de perdimento de bens; 
c) as penas de reclusão e de detenção não passarão da pessoa do condenado, sendo extintas quando 
ocorrer a morte do apenado; 
d) nas hipóteses em que cabível, a obrigação dos herdeiros vai até o limite do valor do patrimônio 
transferido. 

 
13. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A Constituição Federal admite a responsabilização criminal da pessoa jurídica por atos praticados 
contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular, desde que haja previsão em lei. 
b) A Constituição Federal prevê que não apenas as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas 
responderão por sanções administrativas e penais em decorrência de condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente. 
c) Em nosso ordenamento jurídico, as pessoas jurídicas respondem civil e criminalmente por atos de 
sonegação tributária. 
d) A responsabilidade penal das pessoas jurídicas pela prática de crimes ambientais não exclui a obrigação 
de reparar os danos causados. 

 
 
 
 
 



14. Assinale a alternativa CORRETA: 
a) a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária; 
b) sempre poderá ser concedida extradição ao estrangeiro, independentemente do crime por ele 
cometido; 
c) brasileiro somente poderá ser extraditado quando restar comprovado o seu envolvimento em tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; 
d) a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre só serão comunicados imediatamente à família 
do preso, se houver autorização expressa deste. 
 
15. Assinale a alternativa CORRETA: 
a) compete ao juiz federal processar e julgar qualquer crime cometido a bordo de navio ou aeronave; 
b) compete ao juiz federal processar e julgar qualquer crime previsto em tratado ou convenção 
internacional; 
c) compete ao juiz federal processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de 
estrangeiro, bem como executar a carta rogatória, após o “exequatur”; 
d) compete ao juiz federal processar e julgar os crimes políticos e as infrações e contravenções penais 
praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas, ressalvada a competência das Justiças Militar e Eleitoral; 

 
Considere o texto abaixo para responder a única alternativa correta das questões: 
 

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou nesta segunda-feira (19) aumento de tributos 
sobre combustíveis, sobre produtos importados e, também, sobre operações de crédito. A expectativa da 
equipe econômica é arrecadar R$ 20,6 bilhões neste ano com as alterações. Essas medidas tendem a 
tornar o crédito ao consumidor mais caro e, caso a Petrobras não reduza o preço que cobra das 
distribuidoras, a gasolina e o diesel vão subir. Segundo Levy, as medidas fazem parte do esforço do 
governo para ajustar as contas públicas "com o menor sacrifício possível". "As medidas têm por objetivo 
aumentar a confiança da economia, a disposição das pessoas e dos investidores em tomarem risco, e dos 
empresários em começarem a tentar novas coisas", explicou o ministro, acrescentando que elas tendem a 
baixar a curva de juros de longo prazo. Desde que foi anunciada a nova equipe econômica, no fim de 
novembro, o governo vem anunciando medidas para ajustar as contas públicas, que tiveram forte 
deterioração em 2014 – ano em que a arrecadação registrou comportamento fraco, devido às 
desonerações e ao baixo ritmo de crescimento da economia, e no qual os gastos públicos continuaram a 
avançar (www.g1.globo.com). 

 
16. O texto menciona o aumento de tributos sobre produtos importados, ou seja, do imposto de 
importação: 
a) O aumento da alíquota do imposto sobre produtos importados dependerá de lei do Congresso Nacional 
b) O aumento da alíquota do imposto sobre produtos importados poderá ser efetuada por ato do Poder 
Executivo 
c) O aumento da alíquota do imposto sobre produtos importados poderá retroagir para 01 de janeiro de 
2015, tendo em vista a crise financeira 
d) O aumento da alíquota do imposto sobre produtos importados dependerá de lei complementar do 
Congresso Nacional 
 
17. O texto menciona também o aumento de tributos sobre operações de crédito, ou seja, do imposto 
sobre operações financeiras (IOF): 
a) O aumento da alíquota do imposto sobre operações de créditos dependerá de lei do Congresso 
Nacional 
b) O aumento da alíquota do imposto sobre operações de crédito poderá ser efetuada por ato do Poder 
Executivo 
c) O aumento da alíquota do imposto sobre operações de crédito poderá ser efetuada por ato do Poder 
Executivo, mediante autorização do Congresso Nacional 
d) O aumento da alíquota do imposto sobre operações de crédito poderá ser efetuada por ato do Poder 
Executivo, mediante autorização do Senado 
 
 
 
 
 
 



18. A competência para a instituição dos impostos mencionados no texto compete: 
a) Privativamente à União 
b) Privativamente à União e supletivamente aos Estados 
c) Privativamente à União e aos Estados 
d) Privativamente à União, aos Estados e DF, excluindo-se os Municípios. 
 
19. Se o governo decidisse conceder uma isenção dos tributos sobre os combustíveis mencionado no 
texto, deveria fazê-lo: 
a) Mediante Decreto 
b) Mediante Portaria 
c) Mediante Instrução Normativa da Receita Federal 
d) Mediante lei específica 
 
20. A imunidade é um fator de contenção das competências tributárias. É uma limitação constitucional 
ao poder de tributar. Quanto aos impostos mencionados no texto: 
a) A imunidade não é para impostos da União 
b) Estão excluídos da imunidade 
c) Estão incluídos pela imunidade  
d) A imunidade vai depender de ato do Presidente da República 

 
 
 
 

 

Escolha um dos três temas abaixo e faça uma dissertação de no mínimo 20 e no máximo 25 
linhas. 

Entregue o texto na folha pautada e à caneta. 

 

1. Humanizar a Justiça: 
Menino envia carta a juiz que liberou presa para viver últimos dias em casa 
A decisão de um juiz de execuções penais de libertar uma presa em estado terminal para que 

pudesse passar os últimos dias de vida em casa, ao lado da família, motivou o filho dela, um menino de 11 
anos, a escrever uma mensagem ao magistrado, enviada pela internet. (...) 

“Embora estivesse com metade do corpo paralisado, ela estava algemada pelo tornozelo. 
Compreendo que é um protocolo de segurança, mas não era razoável”, contou o juiz. Ele decidiu, então, 
autorizar a prisão domiciliar, o que foi feito assim que a presa recebeu alta. (...) 

Na carta, o menino agradece pela decisão de dar “dignidade” à morte da mãe, revela também ser 
soropositivo e se mostra esperançoso com o futuro. 

“Olá, senhor juiz. Minha avó disse que eu podia deixar um recado aqui, que o senhor ia ver. Tenho 
11 anos e sou filho da ... Sei que o senhor vai lembrar, sou neto da... e só queria agradecer ao senhor. Cresci 
vendo meus pais fazendo coisa errada e sendo presos. Por muitas vezes entrei na prisão para visitar meu 
pai ou minha mãe. Por muitas vezes vi eles ganharem a liberdade e novamente serem presos. Mas hoje 
esse é um passado que não faz mais parte do meu presente. Quis Deus que meu pai saísse da prisão em 
dezembro, de condicional e fosse trabalhar. Minha mãe, quis Deus que ela ficasse bem doente e o senhor 
foi lá soltar. Eu tava segurando a mão da minha vó quando ela foi na sua sala pedir para aquelas moças que 
alguém fizesse alguma coisa pra minha mãe morrer com dignidade e o senhor fez. Também sou 
soropositivo, essa escolha não fui eu quem fez, mas tenho direito às próximas. E desde já quero ser um 
homem honesto. Obrigado, senhor juiz João Marcos”. 

(...) Buch diz que já havia tomado decisões anteriores do mesmo tipo, mas sem a mesma 
repercussão. Ele afirma que costuma receber pessoas em seu gabinete e mantém uma página não pessoal 
em uma rede social, onde mantém contato com egressos do sistema prisional e familiares. “Não posso 
aconselhar, mas é uma maneira de humanizar a Justiça", afirma o juiz. 

Na resposta à criança, Buch escreveu, de maneira simples e bem longe do complexo vocabulário 
jurídico: “Vc é um menino muito inteligente.” 

Fonte: www.g1.globo.com  

 

 
 
 
 



2. Alterações no Código de Processo Penal: 
Juízes federais querem o fim da ‘eternização do processo’ 
Proposta de projeto de lei que será apresentada pela Associação dos Juízes Federais do Brasil 

(Ajufe) ao Congresso Nacional nos próximos dias prevê alterações no Código de Processo Penal que, na 
prática, reduz o uso dos recursos de defesa como forma de impedir a prisão de condenados sentenciados 
por crimes graves, em primeira instância. O texto estipula punição de multa para quem lançar mão desses 
instrumentos como forma de protelação dos processos criminais. 

(...) Para os juízes, “o problema da legislação atual é o de supor como geral o erro judiciário e, 
como consequência, retirar toda eficácia da sentença judicial, transformando-a em mera opinião, sem força 
nem vigor”. 

(...) O documento foi elaborado com propostas de alterações que atribuem “maior eficácia às 
sentenças condenatórias no processo penal, evitando a eternização dos processos via recursos”. 

(...) 
Os juiz federais defendem que a melhor solução é a de “atribuir à sentença condenatória, para 

crimes graves em concreto, como grandes desvios de dinheiro público, uma eficácia imediata, 
independente do cabimento de recursos”. 

Fonte: Jornal do comércio online 

 

3. Corrupção em crime hediondo 
MPF quer transformar corrupção em crime hediondo 
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, lançou nesta sexta-feira (20) um pacote com dez 

propostas que serão enviadas ao Congresso e visam melhorar o combate à corrupção. Entre as medidas, há 
um anteprojeto de lei para transformar em hediondo os crimes de corrupção que envolvam altos valores, 
elevando a pena máxima de 12 para 25 anos. 

Entre as propostas, há algumas idênticas ou muito semelhantes às lançadas pela presidente Dilma 
Rousseff nesta quarta (18) em seu próprio pacote anticorrupção, como a criminalização do caixa dois, do 
enriquecimento ilícito de agente público e a criação de mecanismos que tornem mais fáceis a recuperação 
de dinheiro desviado do erário. 

O pacote do Ministério Público, no entanto, ataca também alguns fatores que muitas vezes 
fomentam a impunidade e não fizeram parte do pacote de Dilma. Entre elas, há uma proposta para 
responsabilizar partidos políticos que usam caixa dois, sugestões para a alteração do sistema de prescrição 
penal e ajustes nos casos em que erros levam à nulidade de ações penais. 

Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
 



 

 

 

 

 

GABARITO 

 

 

 

1 C 

2 A 

3 D 

4 B 

5 D 

6 A 

7 D 

8 B 

9 C 

10 A 

11 A 

12 B 

13 C 

14 A 

15 C 

16 B 

17 B 

18 A 

19 D 

20 C 

 

 


