
 
 

SELEÇÃO DE ESTÁGIO DIREITO 
 

 
 
 

ATENÇÃO 
 
- 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 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. A conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos é: 
 
a) uma faculdade do juiz; 
b) um direito legal irrestrito do condenado à qualquer pena privativa de liberdade; 
c) um direito do condenado à pena privativa de liberdade, condicionado por lei; 
d) uma faculdade do condenado; 
 
CORRETA: “C” 
 
2. As circunstâncias agravantes e atenuantes: 
 
a) sempre são aplicadas na terceira fase de dosimetria da pena privativa de liberdade; 
b) mesmo presentes, só poderão ensejar a mudança da pena-base, caso não puderem ser compensadas; 
c) quando presentes podem ultrapassar os patamares mínimo e máximo das penas abstratamente previstas em lei; 
d) englobam questões como reincidência, menoridade na data do fato, confissão e continuidade delitiva. 
 
CORRETA “B” 
 
3. NÃO é hipótese legal de extinção da punibilidade: 
 
a) a morte do agente; 
b) a anistia, a graça ou o indulto; 
c) a retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; 
d) nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a restituição da coisa, voluntariamente e a qualquer tempo; 
 
CORRETA “D”. 
 
4. No delito de corrupção quando o sujeito passivo for pessoa jurídica, esta cometerá crime? 
 
a) Sim. 
b) Não, somente quando for concussão. 
c) Apenas se, em decorrência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de 
ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 
d) Não, apenas ilícito administrativo, nos termos do artigo 5º, I c/c art. 6º, ambos da Lei nº 12.846/1.08.2013. 
 
CORRETA “D” 
 
5. Assinale a alternativa INCORRETA, segundo a Constituição Federal: 
 
a) Sendo a casa asilo inviolável, ninguém pode nela entrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre; 
b) Sendo a casa asilo inviolável, ninguém pode nela entrar sem o consentimento do morador, salvo para prestar 
socorro; 
c) Sendo a casa asilo inviolável, ninguém pode nela entrar sem o consentimento do morador, podendo, contudo, 
fazê-lo a qualquer hora sempre que houver determinação judicial. 
d) Mesmo que a casa seja asilo inviolável, qualquer pessoa pode nela entrar, caso houver o consentimento do 
morador. 
CORRETA: “C” 
 
6. José da Silva, domiciliado em Município que não possui sede da Justiça Federal, pretende ver reconhecida 
judicialmente a sua condição de segurado junto à Instituição do Regime Geral de Previdência Social, visto que esse 
pedido lhe foi negado na esfera administrativa.  
Para tanto, a ação poderá ser proposta: 
a) Somente perante a sede da Justiça Federal que detenha competência territorial sobre o Município em que 
domiciliado. 
b) Somente perante a sede da Justiça do Trabalho com competência territorial sobre o Município em que domiciliado.  
c) Perante a Justiça Estadual da Comarca de seu domicílio ou a sede da Justiça Federal que detenha competência 
territorial sobre o Município em que domiciliado.  
d) Perante a sede da Justiça Federal ou da Justiça do Trabalho que detenha competência territorial sobre o Município 
em que domiciliado.  
 
RESPOSTA C 
 



7. Estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil que compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base em alguns objetivos. Dentre os objetivos citados está o caráter democrático e 
descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação:   
a) Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos órgãos colegiados.  
b) Dos aposentados, dos servidores, da comunidade e dos empresários, nos órgãos colegiados.  
c) Dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 
d) Dos aposentados, dos pensionistas, dos contribuintes e dos empregadores, nos órgãos colegiados.  
 
RESPOSTA C 
 
8. Nos termos da Constituição Federal vigente, a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
não atenderá, nos termos da lei, a:  
a) Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. 
b) Proteção à maternidade, especialmente à gestante. 
c) Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. 
d) Licença para aperfeiçoamento técnico ou científico.  
 
RSPOSTA D 
 
9. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições, exceto: 
a) Contribuição de melhoria. 
b) A receita ou o faturamento. 
c) Sobre a receita de concurso de prognósticos. 
d) Do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 
 
RESPOSTA A 
 
10. A base constitucional da ordem social é o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social. De 
acordo com o art. 194 da Constituição Federal de 1988, são objetivos da seguridade social, exceto: 
a) Universalidade da cobertura e do atendimento. 
b) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 
c) Equidade na forma de participação no custeio. 
d) Unicidade da base de financiamento. 
 
RESPOSTA D 
 
11. Por definição, os tributos são: 
 
a) prestações pecuniárias, cujo pagamento é opcional; 
b) penalidades; 
c) prestações pecuniárias compulsórias, que não constituem sanção por ato ilícito; 
d) prestações cujo adimplemento pode ser exigido in natura. 
 
RESPOSTA C 
 
12. De acordo com a Constituição Federal, são espécies de tributos municipais: 
 
a) impostos sobre grandes fortunas e sobre a circulação de mercadorias; 
b) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis; 
c) imposto de importação e sobre a propriedade de veículos automotores; 
d) imposto sobre a transmissão causa mortis de quaisquer bens ou direitos e sobre a transmissão inter vivos de bens 
imóveis. 
 
RSPOSTA B 
 
13. Em matéria tributária, cabe à lei complementar: 
 
a) dispor sobre a isenção de tributos; 
b) estabelecer os casos de imunidade tributária; 
c) dispor sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 
d) estabelecer alteração de alíquotas do imposto de importação de produtos estrangeiros. 



 
RESPOSTA C 
 
14. Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica: I – de 
renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II – de proventos de qualquer 
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Presente tal definição, 
não dá causa à incidência do imposto de renda: 
 
a) o pagamento de diárias; 
b) o lucro auferido na alienação de bens imóveis; 
c) o pagamento de salários; 
d) o lucro resultante de atividades mercantis de pessoas jurídicas. 
 
RESPOSTA A 
 
15. Considere as assertivas a seguir e assinale a opção correta: 
 
I – para interpretação e integração da legislação tributária, na ausência de disposição expressa, a autoridade 
competente pode aplicar a analogia; 
II – a lei que institui tributo aplica-se aos fatos geradores pretéritos; 
III – a legislação tributária que outorga isenção deve ser interpretada literalmente; 
IV – a base de cálculo e as alíquotas de quaisquer tributos podem ser estabelecidas em decretos; 
V – para efeito de interpretação da legislação tributária, o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do 
pagamento de tributo devido. 
 
a) estão corretos os itens I, III e V 
b) estão corretos os itens II e III 
c) estão corretos os itens II, III e IV 
d) estão corretos os itens IV e V 
 
RESPOSTA A 
 
16. Considerando os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença. 
 
B) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização 
ou de aviso prévio à autoridade competente. 
 
C) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, salvo se houver decisão definitiva do 
Tribunal de Contas da União. 
 
D) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, 
independentemente de indenização ulterior ao proprietário. 
 
RESPOSTA A 
 
17. De acordo com o artigo 37, caput, da Constituição, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) A administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios da legalidade, publicidade e da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
 
B) A administração pública direta e indireta obedecerá ao princípio da probidade administrativa. 
 
C) A administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 
 
D) Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, vedado o acesso 
aos estrangeiros. 
 
RESPOSTA C 



 
18. De acordo com o disposto na Constituição sobre o direito à saúde, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, executar as ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
B) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
C) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, devendo sua execução ser feita somente pelo Poder Público. 
D) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas 
para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 
 
RESPOSTA C 
 
19. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) De acordo com o artigo 192 do Código Civil, os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. 
 
B) A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita. 
 
C) Não corre a prescrição contra os menores de 16 (dezesseis) anos. 
 
D) De acordo com o artigo 206 do Código Civil, prescreve em 10 (dez) anos a pretensão de reparação civil. 
 
RESPOSTA D 
 
20. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) De acordo com o artigo 37, §6º, da Constituição, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
 
B) Segundo o artigo 945 do Código Civil, ainda que a vítima tenha concorrido culposamente para o evento danoso, a 
sua indenização não levará em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. 
 
C) O §4º do artigo 37 da Constituição prevê que 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 da lei, 
sem prejuízo da ação penal cabível. 
 
D) Segundo o artigo 109 da Constituição, aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, 
entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes. 
 
RESPOSTA B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RASCUNHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


