
 

 

                                               SELEÇÃO DE ESTÁGIO - DIREITO 
 

 

 

 

- Verifique se este caderno contém 20 questões objetivas e 2 temas de redação. Caso contrário, reclame ao fiscal da 

sala outro caderno. 
- A resposta deve ser marcada com caneta na FOLHA DE 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.  Considerando as disposições do art. 37 da Constituição, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes e dos entes federativos 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  
b) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.  
c) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo indeterminado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público.  
d) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público.  
 
2. De acordo com as regras do art. 14 da Constituição, que dispõe sobre os direitos políticos, assinale 
a alternativa INCORRETA:  
a) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos aos analfabetos.  
b) São inelegíveis os analfabetos.   
c) É facultativo o voto para os maiores de setenta anos.  
d) A idade mínima para concorrer aos cargos de Senador e de Deputado Federal é de trinta anos.   
 
3. De acordo com o art. 12 da Constituição, assinale a alternativa CORRETA: 
a) A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos 
previstos na Constituição.  
b) São privativos de brasileiros natos os cargos de Senador e de Deputado Federal.  
c) São privativos de brasileiros natos ou naturalizados os cargos da carreira diplomática. 
d) Os cargos de Ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal 
Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral são privativos de brasileiros natos. 
 
4.  O art. 7º da Constituição dispõe sobre direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, não excluindo 
outros que visem à melhoria da sua condição social.  Com base nas disposições desse artigo, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
a) É assegurado o pagamento de seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.  
b) É garantida a irredutibilidade do salário, sendo vedada disposição a respeito em convenção ou 
acordo coletivo.  
c) É direito do trabalhador o pagamento de décimo terceiro salário com base na remuneração integral 
ou no valor da aposentadoria.  
d) É proibida a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de 
sexo, idade, cor ou estado civil.  
 
5. Considerando as garantias e direitos individuais e coletivos previstos nos incisos do art. 5º da 
Constituição, assinale a alternativa INCORRETA: 
a)  É garantido o direito de herança. 
b)  A propriedade atenderá a sua função social.  
c) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na 
Constituição.  
d) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
sendo vedada a transmissão aos herdeiros. 
 
6. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) a prática de racismo é crime inafiançável e imprescritível. 
b) o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins não é hediondo, mas equiparado a hediondo. 
c) nos delitos de tortura e terrorismo respondem não apenas os mandantes e os executores, mas 
também os que, podendo evitá-los, se omitirem. 
d) somente os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. 
 
7. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O nosso sistema constitucional veda a imposição de prisão perpétua e de trabalhos forçados. 
b) Mesmo não possuindo condições físicas de realizar certos trabalhos, o preso, em regime fechado, é 
obrigado a exercer o trabalho que lhe é oferecido. 



c) O cumprimento da pena privativa de liberdade e a de multa não poderão ultrapassar a pessoa do 
condenado. 
d) A anistia é instituto que enseja a descriminalização da conduta. 
 
 
8. Assinale a alternativa CORRETA: 
a) 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”. 
b) compete ao juiz federal processar e julgar qualquer crime cometido a bordo de navio ou aeronave. 
c) compete ao juiz federal processar e julgar qualquer crime previsto em tratado ou convenção 
internacional. 
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. 
 
9. Assinale a alternativa CORRETA: 
a) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes 
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
na forma da lei. 
b) não será concedida extradição de estrangeiro por crime político, religioso e de opinião. 
c) nosso ordenamento jurídico-constitucional não admite a prisão civil por dívida. 
d) constitui crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a ação de grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 
 
10. De acordo com os princípios constitucionais vigentes: 
I. as presidiárias terão direito a permanecer com seus filhos durante a amamentação e a fase pré-
escolar. 
II. presos de idade e sexo distintos, que praticaram delitos de natureza díspares não poderão cumprir 
pena no mesmo estabelecimento prisional. 
III. ninguém poderá cumprir pena, pelo cometimento do mesmo delito, em regime integralmente 
fechado. 
IV.  conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência 
ou coação em sua liberdade de locomoção e de pensamento, por ilegalidade ou abuso de poder. 
 
a) as alternativaS I, II e IV estão ERRADAS. 
b) as alternativas II e III estão ERRADAS. 
c) as alternativas I e III estão CERTAS. 
d) as alternativas I e IV estão ERRADAS. 
 
11. Os empréstimos compulsórios podem ser instituídos: 
a) pelos Estados, para atender a situações de calamidade pública. 
b) pela União e pelos Estados, em casos de investimentos públicos urgentes e relevantes. 
c) pela União, para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra 
externa, ou sua iminência. 
d) por qualquer ente federado, em casos considerados relevantes.  
 
12. O pagamento, pelos advogados, de anuidade, à Ordem dos Advogados do Brasil, enquadra-se 
como: 
a) uma taxa, cujo valor e forma de pagamento devem ser estabelecidos em Resolução da OAB. 
b) uma contribuição de interesse de categoria profissional, cuja competência de instituição é exclusiva 
da União. 
c) um imposto, que deve ser instituído por lei complementar. 
d) uma exigência sem natureza tributária. 
 
13. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) somente por lei é possível exigir ou aumentar tributos. 
b) Os impostos podem ser cobrados imediatamente após a lei que os instituir. 



c) Salvo algumas exceções, a cobrança de tributos está condicionada aos princípios da anterioridade 
anual e nonagesimal. 
d) A isenção de impostos, taxas e contribuições deve ser estabelecida em lei. 
 
14. É INCORRETO dizer que: 
a) Aos Estados e aos Municípios pertence o produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda, sobre 
os rendimentos por eles pagos, a qualquer título, ou por suas autarquias e fundações. 
b) O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU é tributo pertencente aos 
Municípios. 
c) Os Estados podem instituir impostos sobre grandes fortunas. 
d) O ICMS é imposto que pode ser instituído pelos Estados e pelo Distrito Federal. 
15. Nos termos do art. 150, IV, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco. De acordo com o preceito, é 
CORRETO afirmar: 
a) que é confiscatório o tributo que, sendo excessivamente oneroso, seja sentido como penalidade pelo 
contribuinte. 
b) que a vedação constitui uma decorrência do princípio constitucional da igualdade. 
c) que a União não pode instituir a CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. 
d) que a União não pode instituir empréstimos compulsórios sobre a propriedade. 
 
16. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade 
livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem como promover o bem de todos, sem preconceitos 
e origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de discriminação. Dentro do espírito da 
nossa Constituição Federal de 1988 é INCORRETO afirmar: 
a) a Assistência Social é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. 
b) o amparo previdenciário protege apenas a sociedade conjugal formada por casais de sexos opostos. 
c) a Previdência Social é organizada em forma de Regime Geral, abrangendo trabalhadores rurais e 
urbanos, e será prestada a quem necessitar mediante contribuição prévia. 
d) o Sistema Único de Saúde ampara a todos os cidadãos que dele necessitam, independentemente de 
contribuição. 
 
17. Fulano de Tal, servidor público federal, que entrou em exercício em janeiro de 2015, vinculado a 
Regime Próprio de Previdência, recebe remuneração abaixo do teto contributivo do Regime Geral da 
Previdência Social. Nesse sentido:  
a) não poderá recolher contribuição como segurado facultativo do Regime Geral da Previdência Social 
sobre a diferença entre a sua remuneração e o teto contributivo, porquanto é vedada a filiação ao 
RGPS, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. 
b) poderá recolher contribuição como segurado facultativo do Regime Geral da Previdência Social 
sobre a diferença entre a sua remuneração e o teto contributivo, a fim de aumentar a sua futura 
aposentadoria. 
c) faz jus à aposentadoria aos 35 anos de serviço pelo mesmo valor da remuneração do seu cargo 
efetivo. 
d) faz jus à aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade pelo mesmo valor da remuneração do seu 
cargo efetivo. 
 
18. Os empregados domésticos tiveram estendidos diversos direitos trabalhistas e previdenciários 
pela Emenda Constitucional nº 72, de 2013. Regulamentada pela Lei Complementar 150/2015, em 
razão de tais alterações, todos os empregados domésticos agora tem direito à: 
a) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias. 
b) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei. 
c) aposentadoria. 
d) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 
 
19. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 



inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
Referente ao Regime Próprio de Servidor Público é CORRETO afirmar: 
a) Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal 
serão aposentados por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, na forma da lei.  
b) Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição 
Federal serão sempre aposentados pela média da remuneração utilizada como base para as 
contribuições, devidamente atualizadas na forma da lei. 
c) É vedada a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de 
que trata o artigo 40, da Constituição Federal. 
d) É permitida a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores 
titulares de cargos efetivos da mesma entidade federativa. 
 
 
 
20) No tocante ao Regime Geral da Previdência Social previsto no artigo 201 da Constituição Federal 
é CORRETO afirmar:  
a) O auxílio-acidente, benefício concedido com caráter indenizatório e sem a finalidade de substituir o 
salário de contribuição do segurado, poderá ter valor mensal inferior ao salário mínimo. 
b) Nenhum benefício poderá ter o valor mensal inferior ao salário mínimo. 
c) É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes o valor nominal. 
d) É sempre assegurado o reajustamento dos benefícios de acordo com o mesmo percentual de 
reajuste do salário mínimo. 
 

 

 

 

GABARITO 

 

1 – C 

2 – D 

3 – A 

4 – B 

5 – D 

6 – D 

7 – B 

8 – A 

9 – A 

10 – D 

11 – C 

12 – B 

13 – B 

14 – C 

15 – A 

16 – B 

17 – A 

18 – D 

19 – A 

20 - A 

 


