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PROCESSOSELETIVOPARAESTÁGIOREMUNERADO
NOPODERJUDICIÁRIODOESTADODOMARANHÃO

LÍNGUA PORTUGUESA

ORIENTAÇÃO: As questões 01 a 07 serão baseadas no texto a seguir:

SER JOVEM
(Artur da Távola. Ser Jovem. 8º ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. p. 13-4)

01. Ser jovem é não perder o encanto e o
susto de qualquer espera. É, sobretudo,
não ficar fixado nos padrões da própria
formação. Ser jovem é ter abertura para o
novo na mesma medida do respeito ao
imutável.
02. É acreditar um pouco na imortalidade
em vida, é querer a festa, o jogo, a
brincadeira, a lua, o impossível, o distante.
Ser jovem é ser bêbado de infinitos que
terminam logo ali. É só pensar na morte de
vez em quando. É não saber de nada e
poder tudo.
03. Ser jovem é ainda acordar, pelo menos
de vez em quando, assobiando uma
canção, antes mesmo de escovar os
dentes. Ser jovem é não dar bola para o
síndico, mas reconhecer que ele está na
sua. É achar graça do riso, ter pena dos
tristes e ficar ao lado das crianças.
04. Ser jovem é estar sempre aprendendo
inglês, é gostar de cor, xarope, gengibirra
e pastel de padaria. Ser jovem é não ter

azia, é gostar de dormir e crer na
mudança; é meter o dedo no bolo e lamber
o glacê.
05. É cantar fora do tom, mastigar
depressa e engolir devagar a fala do avô.
É gostar de barca da Cantareira, carro
velho e roupa sem amargura. É bater papo
com a baiana, curtir o ônibus e detestar
meia marrom.
06. Ser jovem é beber chuvas, ter
estranhas, súbitas e inexplicáveis
atrações. É temer o testemunho, detestar
os solenes, duvidar das palavras. Ser
jovem é não acreditar no que está
pensando exceto se o pensamento
permanecer depois. É saber sorrir e
alimentar secretas simpatias pelos crentes
que cantam nas praças em semicírculo,
Bíblia na mão, sonho no coração.
07. É gostar de ler e tentar silêncios quase
impossíveis. É acreditar no dia novo como
obra de Deus. É ser metafísica sem ter
metafísica. É curtir trem, alface fresquinha,
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cheiro de hortelã. É gostar até de talco.
Ser jovem é ter ódio de cachimbo, de bala
jujuba, de manipulação, de ser usado.
08. Ser jovem é ser capaz de compreender
a tia, de entender o reclamo da empregada
e apoiar seu atraso. Ser jovem é continuar
gostando de deitar na grama. É gostar de
beijo, de pele, de olho. Ser jovem é não
perder o hábito de se encabular. É ir para
ser apresentado (“- Já conhece o fulano?”)
morrendo de medo.
09.Ser jovem é permanecer descobrindo.
É querer ir à lua ou conhecer as
Finlândias, Escócias e praias adivinhadas.
É sentir cheiros raríssimos: cheiro de
férias, cheiro de mãe chegando em casa
em dia de chuva, cheiro de festa, aipim,
camisa nova, marcenaria ou toalha lá do
clube.
10.Ser jovem é andar confiante como
quem salta, se possível de mãos dadas
com o ar. É ter coragem de nascer a cada
dia e embrulhar as fossas no celofane do
não faz mal. É acreditar em frases,
pessoas, mitos, forças, sons, é crer no que
não vale a pena, mas ai da vida se não
fosse isso.
11.É descobrir um belo que não conta. É
recear as revelações e ir para casa com o
gosto de seu silêncio amargo ou agridoce.
12.Ser jovem é ter a capacidade do perdão
e andar com os olhos cheios de capim
cheiroso. É ter tédios passageiros, é amar

a vida, é ter uma palavra de compreensão.
Ser jovem é lembrar pouco da infância por
não precisar fazê-lo para suportar a vida.
Ser jovem é ser capaz de anestesias
salvadoras.
13. Ser jovem é misturar tudo isso com a
idade que tenha, trinta, quarenta,
cinquenta, sessenta, setenta ou dezenove.
É sempre abrir a porta com emoção. É
esperar dos outros o que ainda não
desistiu de querer. Ser jovem é viver em
estado de fundo musical de superprodução
da Metro. É abraçar esquinas, mundos,
espaços, luzes, flores, livros, discos,
cachorros e a menininha com um
profundo, aberto e incomensurável abraço
feito de festa, cocada preta, dentes
brancos e dedos tímidos, todos prontos
para os desencontros da vida. Com uma
profunda e permanente vontade de SER.

* fossa: na linguagem informal, "estar na
fossa" equivale a estar deprimido,
desalentado.
* gengibirra: espécie de cerveja de
gengibre; termo usado também para
designar cachaça.
* metafísica: ramo da filosofia que estuda
os fundamentos da existência ou
realidade.
* metro: um dos mais importantes
estúdios do cinema americano.

01. O texto se propõe a discutir o que é SER JOVEM. De acordo com o texto é correto
afirmar:
a) O jovem de que o texto fala representa toda a juventude.
b) O jovem é irresponsável, imaturo, inadequado.
c) O jovem sabe tudo e não precisa de auxílio.
d) O jovem é intenso, desumano e absoluto.
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02. O autor Arthur da Távola, emprega algumas palavras e expressões próprias da
língua coloquial, tais como: "ele está na sua" (3º parágrafo), "curtir o ônibus" (5º
parágrafo), "curtir trem" (7º parágrafo). Qual o sentido dessas expressões no
contexto.
a) Conhecer, desejar e vivenciar intensamente.
b) Fazer o seu papel, desfrutar o ônibus, desfrutar o trem.
c) Bater papo sem compromisso e saborear a própria conversa.
d) Ser descontraído e entender o "outro".

03. No texto, o autor faz várias afirmações sobre o que é SER JOVEM. Entre as frases
a seguir é incorreto:
a) Ser jovem é ter a capacidade do perdão.
b) Ser jovem é ter medo de cair e se machucar.
c) Ser jovem é ter a mente poluída.
d) As opções B e C estão incorretas.

04. Na expressão "E ser metafísica sem ter metafísica" (7º parágrafo). É correto
afirmar:
a) Pessoa que vive de modo irresponsável, como se ele fosse único.
b) Pessoas que tem conhecimentos restritos, pouco sabe sobre a vida.
c) Pessoa que ainda está em formação e vive no dia a dia as questões que envolvem o
"quem sou eu".
d) As opções B e C estão corretas.

05. A finalidade central do texto, diz respeito a qual destes elementos:
a) Informar, transmitir conhecimentos científicos.
b) Aprofundar sobre grande parte dos assuntos psicológicos.
c) Argumentar e promover reflexões acerca do tema, de modo poético e científico.
d) Promover reflexões acerca do tema, emocionar e propiciar uma experiência estética.

06. Sobre os períodos: "Ser jovem é ter abertura para o novo" (1º parágrafo); "...é
querer ir à lua ou conhecer Finlândias, Escócias e praias adivinhadas" (9º parágrafo);
"é ter coragem de nascer a cada dia e embrulhar as fossas no celofane do não faz
mal" (10º parágrafo). Julgue as afirmações a seguir, na sequência dos períodos e
assinale o que está correto:
I - Ter capacidade de mudar e se deixar surpreender.
II - Ser sonhador.
III - Ter capacidade de se renovar ou recomeçar, de esquecer o passado e viver o
presente.
a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I está correta.
d) As opções I, II e III, estão corretas.
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07. Sobre o parágrafo "Ser jovem é abraçar esquinas, mundos, espaços [...] com um
profundo, aberto e incomensurável abraço feito de festa". Assinale a alternativa cuja
alusão é mais coerente com o exposto acima citado.
a) O desejo de conhecer e vivenciar intensamente, cada uma das coisas que há no mundo.
b) Odiar coisas com a cor "marrom".
c) Relacionar-se com o futuro, e esquecer o passado.
d) Buscar o novo e não romper com os velhos paradigmas.

08. A norma culta considera incorretas construções em que um mesmo termo
funciona como complemento de verbos de regências diferentes. Assinale a alternativa
que a regência verbal está incorreta.
a) A diretoria da empresa simpatizou com o jovem advogado e contratou-o.
b) Todo jovem advogado aspira e sonha ao sucesso.
c) É um direito seu concordar com nossas opiniões ou discordar delas.
d) Todo jovem advogado aspira ao sucesso e sonha com ele.

09. Apesar de abominar, por exemplo, a violência e a corrupção, acho-as
consequência de nossos atos, pelos quais somos, em medidas diversas,
responsáveis. (João Ubaldo Ribeiro). As palavras em destaque referem-se
respectivamente a:
a) A violência e a corrupção - nossos atos.
b) A violência - responsáveis.
c) A corrupção - nossos atos.
d) Medidas diversas - nossos atos.

10. Assinale a alternativa que contém formas verbais que preenchem corretamente as
lacunas:
Ao ___ que os colegas iriam se desentender, ___ de imediato e pedi-lhes que se ___
para evitar um mal maior.
a) Previr - intervir - contivessem.
b) Previr - intervem - contivessem.
c) Prever - intervem - contesse.
d) Previr - intervi - contessem.

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

11. Quanto às comarcas é INCORRETO afirmar que:
a) Não podem ser constituídas por mais de um termo judiciário.
b) As de entrância inicial terão um único juiz.
c) Dividem-se em três entrâncias, denominadas de inicial, intermediária e final, e serão
classificadas pelo Tribunal de Justiça, por maioria absoluta dos seus membros.
d) Podem ser constituídas por mais de um termo judiciário, tendo a denominação daquele
que lhe servir de sede.
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12. Refere-se a um dos requisitos para criação de novas comarcas:
a) População mínima de quinze mil habitantes e cinco mil eleitores no termo judiciário que
servirá de sede.
b) População mínima de vinte mil habitantes e cinco mil eleitores no termo judiciário que
servirá de sede.
c) População mínima de vinte mil habitantes e quatro mil eleitores no termo judiciário que
servirá de sede.
d) Audiência prévia do Presidente do Tribunal de Justiça.

13. Por maioria absoluta de seus membros efetivos e por votação secreta, o Plenário
do Tribunal de Justiça elegerá seu presidente, vice-presidente e o corregedor-geral da
Justiça em sessão
a) A ser realizada na segunda quarta-feira do mês de outubro dos anos ímpares, dentre
seus juízes mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção, para
mandato de dois anos, proibida a reeleição.
b) A ser realizada na segunda quarta-feira do mês de outubro dos anos pares, dentre seus
juízes mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção, para mandato de
dois anos, proibida a reeleição.
c) A ser realizada na primeira quarta-feira do mês de outubro dos anos ímpares, dentre seus
juízes mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção, para mandato de
dois anos, proibida a reeleição.
d) A ser realizada na primeira quarta-feira do mês de outubro dos anos ímpares, dentre seus
juízes mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção, para mandato de
dois anos, permitida a reeleição.

14. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça fixa a competência
a) Apenas do Plenário.
b) Apenas do Plenário e das Câmaras Reunidas.
c) Do Plenário, das Câmaras Reunidas e das Câmaras Isoladas.
d) Nenhuma das respostas anteriores.

15. A representação do Poder Judiciário Estadual compete
a) Ao Corregedor-Geral da Justiça.
b) Ao Presidente do Tribunal de Justiça.
c) Ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
d) Ao Juiz Diretor do Fórum da Capital.

DIREITO CONSTITUCIONAL

16. De acordo com a moderna teoria da Constituição, o ato que consiste no
acolhimento que uma nova constituição posta em vigor dá às leis e aos atos
normativos editados sob a égide da Carta anterior, desde que compatíveis com o
novel ordenamento constitucional é denominado:
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a) Repristinação.
b) Recepção.
c) Adequação.
d) Aceitação tácita.

17. A vigente Constituição Federal é classificada considerando os vários critérios
tratados na teoria da Constituição, como:
a) Outorgada, formal, dogmática e histórica.
b) Semi-rígida, popular, dogmática e histórica.
c) Rígida, promulgada, histórica e material.
d) Formal, escrita, dogmática, rígida e popular.

18. No que diz respeito ao controle de constitucionalidade é certo afirmar-se:
a) Os tribunais de justiça dos Estados podem desempenhar o controle abstrato e
concentrado de leis estaduais e municipais diretamente, em face do que previsto na
Constituição Federal.
b) Tanto na ação direta de inconstitucionalidade, como na ação declaratória de
constitucionalidade, as decisões do Supremo Tribunal Federal – STF possuem força
vinculante em relação a todos os demais tribunais e à administração pública federal,
independentemente de a decisão ter sido sumulada.
c) O Supremo Tribunal Federal – STF é o único órgão competente para desempenhar o
controle incidental de constitucionalidade no Brasil.
d) Na ação direta de inconstitucionalidade, quando o relator indefere, sob qualquer
fundamento o pedido de liminar, é passível a utilização do instituto da reclamação contra
essa decisão.

19. Em se tratando de controle difuso de constitucionalidade é correto dizer-se:
a) As decisões proferidas em única ou última instância estarão sujeitas a recurso
extraordinário, quando venham a declarar a inconstitucionalidade da lei federal.
b) Somente os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade das leis e atos normativos,
pelo voto da maioria de seus membros.
c) A declaração de inconstitucionalidade nunca produzirá efeitos erga omnes.
d) O processo deverá ser suspenso, se houver ação direta de inconstitucionalidade contra a
mesma lei ou ato normativo pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal.

20. Embora de difícil alteração em face da natureza de nossa Constituição, mas
teoricamente passível de relativização é possível afirmar-se acerca dos direitos e
garantias previstos na Constituição Federal:
a) São inafiançáveis os crimes de racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, o terrorismo e os cometidos por quadrilha ou grupos armados, civis e militares, contra
a ordem constitucional e o estado democrático de direito. Mas em relação aos crimes
hediondos, fica o legislador autorizado a excluir a inafiançabilidade.
b) São legitimados a impetrar mandado de segurança coletivo, os partidos políticos e as
organizações ou entidades legalmente constituídas há pelo menos um ano.



7

c) Em nenhuma hipótese se aplicará a pena de morte ou de caráter perpétuo, ou de
trabalhos forçados, ou de banimento ou cruéis.
d) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas
liturgias.

21. Ainda em relação aos direitos e garantias fundamentais é correto afirmar-se:
a) De acordo com a doutrina de maior amplitude (majoritária), os direitos ditos de segunda
geração, ou direitos sociais, não constituem simples normas de natureza dirigente, sendo
verdadeiros direitos subjetivos que impõem ao Estado um facere.
b) A casa é o asilo inviolável, nela não se podendo penetrar, salvo na hipótese de flagrante
delito ou para prestar socorro, durante o dia, ou por ordem judicial.
c) Os direitos e garantias fundamentais criados, que foram como direitos negativos,
impedem o poder público, mas não a esfera privada de violar o espaço mínimo de liberdades
assegurado pela Constituição Federal.
d) No que se refere à inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem
das pessoas, a Constituição Federal assegurou a preferência pelo modelo de reparação em
detrimento da prevenção ao dano.

DIREITO ADMINISTRATIVO

22. Diante das disposições da Lei de Improbidade Administrativa, assinale a
alternativa correta.
a) Quanto aos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, será
punível a conduta do agente apenas a título de dolo.
b) Considera-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, e
mediante remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades
mencionadas no art. 1º da Lei nº 8.429/92.
c) As ações de improbidade prescrevem em cinco anos, contados do término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, e dentro do prazo prescricional
previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço
público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego, sendo imprescritíveis, no
entanto, as respectivas ações de ressarcimento ao erário.
d) Será punível com advertência o agente público que se recusar a prestar declaração de
bens e valores que compõem seu patrimônio, dentro do prazo determinado, devendo
apresentá-la em prazo complementar, sob pena de demissão.

23. Sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a assertiva correta.
a) A marca característica da responsabilidade civil do Estado objetiva é a necessidade de o
lesado pela conduta estatal provar a existência do dolo ou culpa do agente ou do serviço,
devendo estar preenchidos os seguintes pressupostos: fato administrativo, assim
considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima,
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singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; ocorrência de dano: tendo em vista que a
responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu; e
nexo causal: também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.
b) A conduta estatal é desenvolvida através de atos lícitos ou ilícitos, podendo restar
configurada a responsabilidade civil do Estado em ambos os casos, desde que causem
danos aos administrados.
c) As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem
subjetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável.
d) Pela teoria do risco administrativo, não restará caracterizada a responsabilidade civil do
Estado somente nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior, ou, ainda, quando ausente
algum dos seus elementos, quais sejam, a conduta estatal, o dano ou o nexo causal.

24. Acerca dos atos administrativos, marque a alternativa correta.
a) Na exigibilidade, os atos administrativos podem ser materialmente implementados pela
Administração, diretamente, inclusive mediante o uso da força, sem necessidade de
obtenção de autorização judicial.
b) O atributo do ato administrativo denominado “motivo” consiste nas razões de fato e de
direito que levam ao agente público à prática do ato, distinguindo-se da “motivação”, que
cuida da exposição dos fundamentos do ato praticado, demonstrando sua compatibilidade
com a lei.
c) Quanto à formação, os atos administrativos podem ser simples, compostos ou complexos,
sendo estes últimos aqueles que dependem de mais de uma manifestação de vontade,
manifestações essas provenientes de mais de um órgão.
d) A licença é ato unilateral e discricionário, por meio do qual a Administração faculta ao
administrado o exercício de alguma atividade, desde que preencha os requisitos legais.

25. Sobre as hipóteses de controle da Administração Pública, julgue os itens a seguir
e assinale a alternativa correta.
I - O principal controle administrativo é baseado no princípio da autotutela, segundo o
qual a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornem ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial.
II - O controle interno da Administração, aquele realizado por órgãos ou pessoas
dentro da mesma esfera de Poder pela qual o ato foi emanado, visa à confirmação,
revisão ou alteração de condutas internas, restritas à análise de sua conformidade
com os aspectos de legalidade.
III - Os Tribunais de Contas possuem o papel consagrado constitucionalmente de
auxiliar o Poder Legislativo no controle externo da Administração Pública Direta ou
Indireta, em matéria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
IV - O Poder Legislativo exerce controle político e financeiro sobre os atos do Poder
Executivo, e, quanto ao Poder Judiciário, tal controle prende-se a aspectos
financeiros e orçamentários.
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a) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
d) Apenas a assertiva IV está correta.

26. Sobre a disciplina constitucional dos servidores públicos, assinale a alternativa
incorreta.
a) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
b) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
c) Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, nos casos em que
se exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, será garantido o cômputo do seu
tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
d) A vedação de acumulação remunerada de cargos públicos abrange, mesmo quando
houver compatibilidade de horários, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais
de saúde, com profissões regulamentadas, estendendo-se a autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

27. Sobre contratos administrativos e licitações, assinale a assertiva correta.
a) Nos termos da Lei de Licitações, mostra-se obrigatória, na concorrência, tomada de
preços, convite, concurso e leilão, a utilização de um dos seguintes tipos de licitação: menor
preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta, este último nos casos de
alienação de bens ou concessão de direito real de uso.
b) A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral da Administração, nas
hipóteses previstas em lei, a exemplo da constatação de lentidão no cumprimento do
contrato, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do
serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados.
c) O contrato verbal celebrado com a Administração Pública, em qualquer hipótese, é nulo
de pleno direito.
d) Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados previamente cadastrados
que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

DIREITO CIVIL

28. Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade são
considerados pela lei civil:
a) Curatelados e assistidos.
b) Tutelados e assistidos.
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c) Podem ser tutelados ou curatelados, porém sempre representados.
d) Representados ou assistidos dependendo da idade.

29. Constitui modo terminativo da propriedade imóvel.
a) Posse de outrem.
b) Tradição.
c) Constituto possessório.
d) Implemento de condição resolutiva.

30. São herdeiros necessários.
a) Os descendentes, os ascendentes e os colaterais até o terceiro grau.
b) Apenas os descendentes e os ascendentes.
c) Os descendentes e o cônjuge sobrevivente, se o regime de casamento for o da comunhão
universal de bens.
d) Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime
de bens do casamento.

31. Em relação a contratos, assinale a assertiva correta:
a) Na compra e venda, é nula a cláusula em que o preço é arbitrado por terceiro.
b) Ao doador não é lícito dispor de todo seu patrimônio.
c) Uma vez celebrada a fiança, não é lícito ao fiador exonerar-se do vínculo que prestou.
d) Na dúvida, há que se interpretar a transação de forma ampliativa.

32. Sobre o casamento e união estável, assinale a alternativa correta:
a) Não obsta a caracterização da união estável a opção dos companheiros por não terem
filhos, pois a prole não é indispensável à identificação do propósito de constituição da
família.
b) É sempre anulável por erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge o casamento em
que, após as núpcias, descobre a esposa que marido é estéril.
c) A anulação do casamento por erro essencial segue, em sua integridade, os requisitos e
hipóteses previstos na Parte Geral do Código Civil para o erro como vício do negócio
jurídico.
d) Incide nulidade absoluta sobre o casamento contraído mediante coação moral.

33. Sobre obrigações, assinale a alternativa incorreta:
a) Nas obrigações, a solidariedade não se presume, devendo ser decorrente da lei ou da
vontade das partes.
b) Nas obrigações alternativas a escolha da prestação a ser cumprida, em regra, cabe ao
devedor.
c) Nas obrigações facultativas há pluralidade de prestações devidas.
d) Nas obrigações indivisíveis cada devedor é obrigado pela dívida toda.
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DIREITO PENAL

34. Marque a resposta correta sobre norma penal em branco:
a) É a norma penal enquanto no período da vacatio legis.
b) É a norma penal sem conteúdo punitivo para o infrator.
c) É a norma penal que necessita de um complemento.
d) É a norma penal com prazo de validade previamente fixado pelo legislador.

35. São elementos do crime culposo, exceto:
a) A conduta.
b) O resultado.
c) A previsibilidade.
d) A observância do dever de cuidado.

36. Marque a resposta correta sobre legítima defesa putativa:
a) É a legítima defesa contra atos de inimputáveis.
b) É a legítima defesa recíproca.
c) É a legítima defesa imaginária.
d) É o excesso de legítima defesa.

37. Marque a resposta correta sobre a teoria do domínio do fato:
a) Autor de um crime é tanto aquele que o executa como quem tem o poder de mandar parar
a execução.
b) Autor do crime é apenas aquele que pratica atos de execução.
c) A teoria do domínio do fato é aplicada apenas aos crimes próprios.
d) A teoria do domínio do fato é aplicada apenas aos crimes de mão própria.

38. Marque a resposta incorreta sobre o crime de homicídio:
a) É crime material.
b) É crime comum.
c) É crime simples.
d) É crime permanente.

39. Marque a resposta correta sobre roubo impróprio:
a) É aquela em que o agente utiliza arma imprópria na sua ação.
b) É aquele em que o agente utiliza de meios fraudulentos na sua ação.
c) É aquele em que a violência ocorre após a subtração da coisa.
d) É aquele em que a violência ocorre antes da subtração da coisa.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

40. A citação ordenada por juiz incompetente produz o seguinte efeito:
a) Interrompe a decadência.
b) Faz litigiosa a coisa.
c) Constitui em mora o devedor.
d) Torna prevento o juízo.

41. Assinale a alternativa abaixo que apresenta características  da jurisdição.
a) Primária, oficialidade e substitutiva.
b) Secundária, provocada e substitutiva.
c) Primária, provocada e subsidiaridade.
d) Secundária, oficialidade e subsidiaridade.

42. Marque a alternativa abaixo que apresenta um princípio não aplicável em todos os
feitos judiciais.
a) Devido processo legal.
b) Ampla defesa.
c) Juiz natural.
d) Inércia.

43. Aquele que pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que
controvertem autor e réu, poderá oferecer, contra ambos, até ser proferida a sentença:
a) Oposição.
b) Embargos de terceiro.
c) Nomeação à autoria
d) Chamamento ao processo.

44. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, é correto afirmar que:
a) Caso a petição inicial se ache desacompanhada de título executivo, deverá ser indeferida
de plano, não se admitindo prazo para correção, haja vista a natureza sumária das ações
executivas.
b) Caberá ao devedor indicar a espécie de execução que prefere, quando de mais de um
modo puder ser efetuada.
c) Deverá ser extinta se o título não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.
d) Cabe ao devedor provar que o credor não adimpliu a contraprestação, quando a
satisfação da obrigação do executado estiver condicionada à realização daquela.

45. Indeferida a petição inicial, o autor poderá:
a) Interpor embargos infringentes, facultado ao juiz reformar sua decisão.
b) Apelar, facultado ao juiz reformar sua decisão.
c) Interpor agravo de instrumento, facultado ao juiz reformar sua decisão.
d) Apelar, sendo defeso ao juiz reformar sua decisão.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

46. Sobre o principio do juiz natural marque a resposta incorreta:
a) Tal principio tem origem no Direito anglo-saxão.
b) Tal principio está intimamente ligado ao principio nullumcrimensine lege.
c) Com base em tal principio se proíbe juízo ou tribunal de exceção.
d) Tal principio somente pode ser afastado por norma infraconstitucional.

47. Marque a resposta incorreta sobre inquérito policial:
a) É um procedimento administrativo.
b) É dispensável para a propositura da ação penal.
c) Pode ser arquivado pela autoridade policial quando esta não encontrar elementos
probatórios suficientes para indiciar o investigado.
d) Os vícios encontrados no inquérito policial não têm como consequência obrigatória à
nulidade da ação penal.

48. O Promotor de Justiça da Comarca de Coroatá propôs naquele juízo ação penal
em face de "Ticio" por fato tipificado como estelionato que há muito tempo já
prescreveu. Nesse caso a ação não terá efeito prático pelo seguinte motivo:
a) Falta de interesse de agir.
b) Falta de legitimidade ativa ao Ministério Público.
c) Falta de legitimidade passiva ao acusado.
d) Falta de condição específica de procedibilidade ao Ministério Público.

49. O Tribunal de Justiça do Maranhão tem competência originária para julgar as
seguintes autoridades por crimes comuns:
a) Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado.
b) Procuradores do Estado.
c) Comandantes Gerais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
d) Promotores de Justiça.

50. Acerca das questões processuais incidentes são consideradas exceções
peremptórias:
a) Exceção de incompetência.
b) Exceção de suspeição.
c) Exceção de impedimento.
d) Exceção de coisa julgada.


