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10º PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
24/11/2019

PROVA

Área: Direito

INSTRUÇÕES
1. Verifique se este caderno:
a) contém 40 questões, numeradas de 1 a 40.
2. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
3. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
4. Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu.
5. O candidato deverá:
a) Procurar, no CARTÃO-RESPOSTA, o número da questão que está respondendo.
b) Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D) da resposta que escolheu.
c) Marcar essa letra no CARTÃO-RESPOSTA.
6. Atenção:
a) Ao receber o caderno de prova, assine A TINTA, no espaço próprio indicado.
b) Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
c) Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
d) Responda a todas as questões.
e) Não será permitida qualquer espécie de consulta.
f) Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher o Cartão-Resposta.
g) Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador com seu Cartão-Resposta.
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LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leia as frases a seguir:
uma centena de municípios nessa situação.
- Essa comunidade situa-se
30 quilômetros da Capital do Estado.
- A aula durou
uma hora.
- Em seu discurso, o Prefeito eleito falou
vários problemas que afligem a cidade.
Lembrando-se do conceito de homonímia, assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços:
a) há cerca de – acerca de – cerca de – a cerca de;
b) há cerca de – a cerca de – cerca de – acerca de;
c) a cerca de – há cerca de – cerca de – acerca de;
d) acerca de – cerca de – a cerca de – a cerca de.
2. “Nos delitos contra a liberdade sexual, normalmente praticado às escondidas, deve-se dar crédito à palavra da
vítima, principalmente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos” (TJAP. APELAÇÃO.
Processo Nº 0011987-84.2014.8.03.0001, Relator Desembargador GILBERTO PINHEIRO, CÂMARA ÚNICA,
julgado em 31 de Maio de 2016)
A palavra sublinhada tem no contexto a função de:
a) adjetivo;
b) advérbio;
c) conjunção;
d) adjunto adverbial.
3. “Verbos são as palavras da língua portuguesa que mais possuem flexões, e são justamente essas flexões que os
caracterizam como verbos. Diferente do que muitos pensam, verbos não se referem apenas a ações, mas também a
fenômenos naturais, caráter de estado, desejo e ocorrências.” (Gramática.net.br, Verbo.Disponível em:
<https://www.gramatica.net.br/verbo/>. Acesso em: 5 nov. 2019).
Com base nessa informação, analise as afirmativas a seguir:
I. O verbo pode ser flexionado em forma nominal.
II. O verbo pode ser flexionado em pessoa, modo e tempo.
III. O verbo pode ser flexionado em voz - ativa, passiva e reflexiva.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) apenas o item I está incorreto;
b) apenas os itens II e III estão corretos;
c) os itens I, II e III estão corretos;
d) os itens I, II e III estão incorretos.
4. “Ao fim da audiência, o Juiz, por entender que a testemunha faltou com a verdade, incidindo no crime de falso
testemunho, determinou que ela fosse conduzida à Delegacia de Polícia para lavratura do Termo Circunstanciado.”
Que figura de linguagem representa a expressão sublinhada?
a) metáfora;
b) ironia;
c) eufemismo;
d) hipérbole.
5. Assinale a alternativa em que a oração apresenta sujeito indeterminado.
a) Chegaram os holandeses/ com roupas de Carnaval (A Voz da Terra no Planeta dos Urbanóides.
(Silvério Pessoa)
b) Mudam-se os tempos, mudam as vontades (Luís de Camões)
c) Reembolsaram o valor integral da compra.
d) Anoitecia silenciosamente no vale.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
6. Em 1991 foi assinado por Brasil, Paraguai e Argentina o Tratado de Assunção, que estabelecia a criação do
Mercado Comum do Sul – o Mercosul.
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Assinale a alternativa INCORRETA:
a) foi criado com o objetivo de promover a integração econômica entre os países-membros, a fim de fortalecer e
ampliar as trocas comerciais por meio da constituição de um mercado comum;
b) o mercado comum corresponde a um estágio superior à zona de livre-comércio e antecede o processo de
integração dos países em um bloco econômico;
c) o propósito era o de que o Mercosul pudesse representar esses países em negociações internacionais;
d) São membros ativos do Mercosul Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
7. “Pense em quantos objetos você tocou na última hora. Caneta, barra do ônibus, maçaneta, o teclado do
computador… As mãos estão em contato direto com locais impregnados de germes. Daí, basta levar os dedos aos
olhos ou à boca para que vírus e bactérias ganhem acesso ao corpo. ‘Portanto, precisamos lavar as mãos com
regularidade a fim de reduzir a probabilidade de pegar doenças’, recomenda a médica Helena Brígido, da
Sociedade Brasileira de Infectologia. Se pia, água e sabonete não estão disponíveis, o álcool em gel é um aliado e
tanto” (Revista Saúde, Descubra como a falta de higiene afeta sua imunidade, disponível em:
<https://saude.abril.com.br/bem-estar/falta-de-higiene-afeta-sua-imunidade/>, acesso em: 7 nov. 2019).
A falta de higiene e saneamento básico contribui para o aumento de diversas doenças, entre as quais estão:
a) catapora, cólera, caxumba, sarampo;
b) cólera, leptospirose, amebíase, hepatite;
c) cólera, sarampo, poliomielite, giardíase;
d) sarampo, hepatite, ascaridíase, esquistossomose.
8. Em abril deste ano o Governo brasileiro anunciou um benefício para as famílias com crianças ou adolescentes
de 0 a 17 anos que vivam em situação de pobreza (com renda per capita de até 89 reais mensais) e de extrema
pobreza (entre 89,01 reais e 178 reais mensais). Cerca de 13,5 milhões de famílias que recebem o Bolsa-Família:
a) passarão a receber um salário mínimo por mês;
b) terão acesso a financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida;
c) receberão auxílio-moradia;
d) terão direito em 2019 ao décimo terceiro salário.
9.
a)
b)
c)

A expressão “fuga de cérebros” indica:
a saída de indivíduos com alto nível educacional de países pobres para países ricos;
o deslocamento de desempregados para outros países para atuar na economia informal;
o envio de estudantes universitários para programas de intercâmbio em centros de excelência;
d) a queda contínua do desempenho escolar do Brasil em rankings como o Programa Internacional de
Avaliação de Alunos (PISA).

10. “Oxum, nas religiões de origem africana, é a entidade que representa fertilidade e amor. Mas na tarde de
setembro em que Carmen Flores, a mãe Carmen de Oxum, foi recebida por bandidos armados e obrigada a
destruir seu próprio terreiro em Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o tom era de puro ódio nas
ofensas à ‘diaba chefe’. Segundo a polícia, Carmen, de 66 anos, foi vítima da cada vez mais intensa cruzada que
traficantes convertidos a religiões evangélicas pentecostais vêm travando contra praticantes de candomblé e
umbanda no estado. Aterrorizada, a mãe de santo antecipou uma viagem planejada para o ano que vem e
embarcou para a Suíça, onde tem amigos. ‘Fui expulsa pelo tráfico’, disse a VEJA, por telefone.” (Revista Veja,
“Em nome de Jesus”, bandidos destroem terreiro no Rio, disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/em-nomede-jesus-bandidos- destroem-terreiro-no-rio/>, acesso em: 7 nov. 2019.
Leia e assinale:
I. Intolerância religiosa é um crime de ódio.
II. A intolerância religiosa não é crime no Brasil.
III. O conceito de liberdade religiosa abrange o direito de não ter uma religião e não crer em um ser divino.
IV. A liberdade de expressão e de crença prevista na Constituição garante o direito de ter uma religião e de
defender seus fiéis contra outras crenças e religiões que sejam consideradas nocivas ou inferiores.
a)
b)
c)
d)

II e IV estão corretas.
I e III estão corretas.
I, III e IV estão corretas.
II e IV estão corretas.
DIREITO CONSTITUCIONAL

11. De acordo com a Constituição Federal de 1988:
I. É livre a manifestação do pensamento e garantido o anonimato.
II. É garantido o direito de propriedade.
III. A Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
a) Somente a I está correta.
10º Processo Seletivo para Contratação de Estagiários

Área Direito – fl. 3

b) Somente a I e II estão corretas.
c) Somente a II está correta.
d) Somente a II e III estão corretas.
12. Marque a alternativa CORRETA:
a) O Senado Federal compõe-se de representantes do povo;
b) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal;
c) Compete exclusivamente ao Congresso Nacional autorizar o Presidente e Vice-Presidente da República a se
ausentarem do país, quando a ausência exceder 10 dias;
d) Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Presidente da República nos crimes de
responsabilidade.
13. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente:
a) Habeas corpus contra ato de juiz federal;
b) Habeas corpus contra ato de Desembargador estadual;
c) Nas infrações penais comuns os Procuradores de Estado;
d) A extradição solicitada por Estado estrangeiro.
14. Quando a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais,
conceder-se-á:
a) Mandado de Segurança;
b) Mandado de Injunção;
c) Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental;
d) Habeas Data.
15. A súmula vinculante, aprovada pelo STF e publicada na imprensa oficial, produz efeito vinculante em relação:
a) Aos órgãos da administração pública direta e indireta em todas as esferas federativas;
b) Aos órgãos do Poder Executivo apenas;
c) Aos órgãos do Poder Judiciário e aos órgãos da administração pública direta somente;
d) Aos órgãos do Poder Judiciário somente.
DIREITO CIVIL
16. São incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de exercê-los:
a) Os menores de dezesseis anos;
b) Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiveram o necessário discernimento para a prática desses atos;
c) Os que mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade;
d) Os pródigos.
17. São pessoas jurídicas de direito privado:
a) A União;
b) Os estados-membros;
c) As autarquias;
d) As associações.
18. Marque a alternativa CORRETA:
I. Considera-se imóvel para efeitos legais o direito à sucessão aberta.
II. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
III. A invalidade do instrumento induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio.
a) Somente a I está correta.
b) Somente a I e II estão corretas.
c) Somente a II está correta.
d) Somente a II e III estão corretas.

19. A declaração enganosa de vontade que vise à produção, no negócio jurídico, de efeito diverso do apontado como
pretendido consiste em defeito denominado:
a) Erro.
b) Lesão.
c) Simulação.
d) Dolo.
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20. Consoante a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei nova possui efeito:
a) Retroativo, por isto atingindo os fatos pendentes, mas devendo respeitar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o
direito adquirido, ao qual não se equiparam, para fins de direito intertemporal, o negócio jurídico sujeito a termo ou
sob condição suspensiva;
b) Imediato, por isto atingindo os fatos pendentes, mas devendo respeitar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o
direito adquirido, incluindo o negócio jurídico sujeito a termo ou sob condição suspensiva;
c) Imediato, por isto atingindo os fatos pendentes, mas devendo respeitar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o
direito adquirido, ao qual se equiparam as faculdades jurídicas e as expectativas de direito;
d) Retroativo, por isto atingindo os fatos pendentes, mas devendo respeitar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o
direito adquirido, ao qual se equipara, para fins de direito intertemporal, o negócio jurídico sujeito a termo, porém não
o negócio jurídico sob condição suspensiva.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
21. Segundo o Código de Processo Civil, os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se,
entretanto, no principal:
a) A correção monetária futura;
b) A correção monetária passada;
c) Os juros legais;
d) Todos os acessórios.
22. Quanto à ação, pode-se afirmar que:
I. Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.
II. Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
III. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou da inexistência de relação jurídica.
a) Somente a I está correta;
b) Somente a I e II estão corretas;
c) Somente a II está correta;
d) I, II e III estão corretas.
23. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:
a) Entre elas houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide;
b) Os direitos e as obrigações não derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito;
c) Entre as causas não houver conexão pelo objeto ou causa de pedir;
d) Não ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito.
24. Assinale a resposta CORRETA:
a) O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei;
b) Excepcionalmente, certas ameaças ou lesões a direito podem ser excluídos da apreciação jurisdicional;
c) No processo civil não será permitida a arbitragem;
d) Em nenhuma hipótese pode ser proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
25. Assinale a alternativa CORRETA:
I. O juízo do foro do lugar onde está a sede é o competente para a ação em que for ré a pessoa jurídica.
II. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência.
III. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididos simultaneamente.
a)Todas as proposições acima estão incorretas;
b) Todas as proposições acima estão corretas;
c) Apenas as proposições I e II estão corretas;
d) Apenas as proposições II e III estão corretas.

DIREITO PENAL
26. João é atacado a tiros desferidos por arma de fogo por José, que não logra acertar os dois primeiros tiros. Antes
do terceiro tiro, João saca de arma que carrega com autorização legal e atinge José, que morre. Nesse caso, pode-se
afirmar que ficou caracterizado, nos termos do Código Penal, por parte de João:
a) Legítima defesa;
b) Estado de necessidade;
c) Exercício regular de direito;
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d) Arrependimento eficaz.
27. Com a intenção de praticar um golpe, Manoel pagou diversos produtos comprados em determinada loja com um
cheque clonado pré-datado. Antes da data do vencimento do cheque, Manoel, arrependido, retornou à loja e trocou o
cheque por dinheiro em espécie, tendo quitado o débito integralmente. A respeito da conduta de Manoel na situação
hipotética apresentada, assinale a opção CORRETA:
a) Houve desistência voluntária;
b) Houve arrependimento eficaz;
c) Houve arrependimento posterior;
d) A conduta configurou tentativa.
28. É considerada circunstância atenuante da pena o fato de o agente:
a) Ser maior de 70 (setenta) anos na data da sentença;
b) Praticar o crime sob a influência de multidão em tumulto, ainda que o tenha provocado;
c) Ser reincidente na data da sentença;
d) Possuir bons antecedentes.
29. Em relação à estrutura analítica do crime, o juízo da culpabilidade avalia:
a) As condições pessoais da vítima;
b) A prática da conduta;
c) A existência do injusto penal;
d) A reprovabilidade da conduta.
30. Após a morte da mãe, Aline recebeu, durante um ano, a pensão previdenciária daquela, depositada mensalmente
em sua conta bancária, em virtude de ser procuradora da primeira. Descoberto o fato, Aline foi denunciada por
apropriação indébita. Se a sentença concluir que a acusada (em razão de sua incultura, pouca vivência, etc.) não
tinha percepção da ilicitude de sua conduta, estará reconhecendo:
a) Erro de proibição;
b) Erro sobre o objeto;
c) Erro sobre elemento do tipo, que exclui o dolo;
d) Descriminante putativa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
31. A autoridade competente para determinar o arquivamento do inquérito policial é:
a) O delegado de polícia;
b) O escrivão de polícia;
c) O promotor de justiça;
d) O juiz.
32. A representação será irretratável:
a) Depois de oferecida a denúncia;
b) Após instaurado o inquérito policial;
c) Antes de instaurado o inquérito policial;
d) Depois de recebida a denúncia.
33. A competência será, de regra, determinada pelo (a):
a) Domicílio do réu;
b) Lugar em que se consumou a infração;
c) Distribuição;
d) Conexão.
34. Conforme o Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado no processo penal
quando verificar:
a) Extinta a punibilidade do agente;
b) Falta de justa causa para o exercício da ação penal;
c) Falta de condição para o exercício da ação penal;
d) Falta de pressuposto processual.
35. Assinale a alternativa CORRETA:
I. Considera-se impedido o juiz, cujo cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o
terceiro grau, inclusive, tenha atuado como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial,
auxiliar da justiça ou perito.
II. Não se aplicam ao assistente de acusação os impedimentos previstos em lei para o juiz e para o órgão do
Ministério Público.
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III. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou
suspeição para o oferecimento da denúncia.
a) Somente as assertivas II e III estão corretas.
b) Somente as assertivas I e II estão corretas.
c) Somente as assertivas I e III estão corretas.
d) Todas as assertivas estão corretas.
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ
Decreto nº 0069, de 15 de maio de 1991
36. Marque a opção CORRETA em relação à divisão judiciária do Estado do Amapá:
I. Para criação de comarca a população mínima da cidade deve ser cinco mil habitantes.
II. Não há necessidade de movimento forense anual mínimo para a criação de comarcas.
III. A Comarca de Ferreira Gomes abrange além do município sede da Comarca, os municípios de Cutias e Itaubal,
além do Distrito de São Joaquim do Pacuí.
a) Todas as afirmativas são verdadeiras;
b) Todas as afirmativas são falsas;
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
37. Assinale a alternativa CORRETA:
a) Em cada Comarca, obrigatoriamente, haverá um Juiz de Direito, no mínimo, ficando a critério do Tribunal Pleno a
existência de Tribunal de Júri;
b) É possível a extinção de Comarca, com a anexação de seu território a outra ou outras comarcas, desde que
satisfeito o requisito de continuidade de área. A determinação será feita pelo Governador do Estado;
c) A investidura no cargo de Desembargador, por integrante da carreira, é mediante promoção de Juiz de Direito
integrante da Entrância Final, pelos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente;
d) Somente a Comarca de Macapá é considerada de entrância final.
38. Em relação à composição do Tribunal de Justiça do Amapá, assinale a alternativa CORRETA:
a) O Tribunal Pleno compõe-se de todos os Desembargadores e se reunirá com a presença de, no mínimo, metade
de seus membros;
b) O Regimento Interno estabelecerá os casos em que não se exigirá quorum especial para que o Tribunal Pleno se
instale e delibere;
c) A Secção Única é presidida pelo Presidente do Tribunal;
d) Poderá a Câmara Única se reunir com a presença mínima de quatro Desembargadores.
39. Assinale a alternativa correta em relação ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá:
a) O Tribunal Pleno compõe-se de nove desembargadores e só pode funcionar com o mínimo de metade de seus
membros;
b) Compete ao Tribunal Pleno aprovar a criação de cargos de novas varas e comarcas;
c) À Secção Única compete processar e julgar originariamente o mandado de segurança e habeas data, quando a
autoridade informante for delegado de polícia;
d) Compete à Câmara Única julgar originariamente as apelações cíveis e criminais.
40. Avalie as proposições a seguir e marque a alternativa CORRETA:
I. O Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá preside as sessões da Câmara Única.
II. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá substitui o Presidente e preside as sessões da Câmara e da
Secção Única.
III. Ao Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Amapá compete realizar as correições gerais e parciais nas
serventias judiciais e extrajudiciais.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas;
c) Apenas as afirmativas II e III;
d) As afirmativas são verdadeiras.
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