CURSO: DIREITO/BACHARELADO

QUESTÃO 01
Marque a assertiva que constitui característica do
Direito Natural.
(a) É escrito.
(b) É formulado pela sociedade.
(c) É formulado pelo estado.
(d) Tem validade geral.
(e) Nenhuma das assertivas anteriores.
QUESTÃO 02
Constituem ramos do direito público, exceto:
(a) Direito Penal.
(b) Direito Processual Penal.
(c) Direito Civil.
(d) Direito Processual Civil.
(e) Direito Constitucional.
QUESTÃO 03
De acordo com a doutrina de Norberto Bobbio:
(a) uma norma pode ser regular, sem ser válida.
(b) uma norma pode ser eficaz, sem ser coerente.
(c) uma norma pode ser válida, sem ser eficaz.
(d) uma norma pode ser submissa, sem ser justa.
(e) uma norma pode ser justa, sem ser eficiente.
QUESTÃO 04
Sobre a moral, assinale a alternativa CORRETA.
(a) Pode ser bilateral e autônoma.
(b) Pode ser coercitiva e heterônoma.
(c) É dotada de exterioridade e autonomia.
(d) É dotada de bilateralidade e heteronomia.
(e) Nenhuma das alternativas anteriores.
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa que NÃO configura uma das
principais teorias acerca da natureza do direito
subjetivo, de acordo com Paulo Nader.
(a) Teoria da vontade.
(b) Teoria do interesse.
(c) Teoria eclética.
(d) Teoria da ficção.
(e) Teoria de Duguit.
QUESTÃO 06
Sobre o Direito e a Religião, é INCORRETO afirmar
que:
(a) a Religião não configura instrumento de controle
social.
(b) Direito e Religião convergem no que diz respeito à
vivência do bem.
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(c) a alteridade é necessária ao Direito.
(d) a Religião parte da premissa de que a segurança é
inatingível.
(e) o Direito, por meio da sanção jurídica, regra geral,
atinge a liberdade ou o patrimônio, enquanto a sanção
trazida pela Religião é circunscrita ao plano espiritual.
QUESTÃO 07
Em relação ao positivismo jurídico, é CORRETO
afirmar que:
(a) é alinhado ao jusnaturalismo.
(b) a Escola da Exegese desenvolveu um programa
típico do positivismo.
(c) participaram desta corrente, os adeptos da Escola
Analítica de Jurisprudência.
(d) a doutrina da Escola dos Pandectistas, da
Inglaterra, adepta ao codicismo, participou desta
corrente.
(e) nenhuma das alternativas anteriores.
QUESTÃO 08
No que tange ao sistema da Common Law, é
INCORRETO afirmar que:
(a) representa o direito consuetudinário.
(b) não é escrito.
(c) os precedentes judiciais não possuem força
normativa.
(d) o Direito brasileiro não se coaduna a ele.
(e) nenhuma das anteriores.
QUESTÃO 09
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma
definição concernente ao vocábulo Direito.
(a) Norma de organização social.
(b) Poder de agir que a lei garante.
(c) Referência à Ciência do Direito.
(d) Equivale à justiça.
(e) nenhuma das anteriores.
QUESTÃO 10
De acordo com a doutrina de Norberto Bobbio,
assinale a alternativa que NÃO integra a
classificação das normas jurídicas.
(a) Normas categóricas.
(b) Normas distintivas.
(c) Normas negativas.
(d) Normas singulares.
(e) Normas hipotéticas.
QUESTÃO 11
Em relação aos princípios fundamentais da
Constituição, assinale a alternativa CORRETA:
(a) a República Federativa do Brasil estabeleceu,
além de outros, o princípio da intervenção para os
conscritos.
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(b) A determinação dos povos constitui um princípio
(a) o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a
que rege a República Federativa do Brasil nas suas
Justiça Eleitoral, instruída a ação com provas de
relações internacionais.
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, no
(c) O princípio do pluralismo político refere-se à
prazo de 30 dias, contados da proclamação do
ideologia unitária da preferência político-partidária,
resultado da eleição.
considerando-se que, nesse aspecto, prepondera a
(b) o plebiscito constitui um dos meios de exercício da
aplicação da reserva da constituição.
soberania
popular,
conforme
determinação
(d) Nas relações do Brasil com outros países é
constitucional.
aplicado o princípio constitucional da intervenção, com
(c) dentre as condições de elegibilidade para o cargo
repúdio ao terrorismo e defesa da paz, somado à
de Deputado Estadual, exige-se a idade mínima de 21
solução pacífica dos conflitos.
(vinte e um) anos.
(e) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas
(d) os analfabetos, embora sejam inelegíveis, podem
relações internacionais pelo princípio da concessão de
votar.
asilo político.
(e) é condição de elegibilidade dos parlamentares
possuir nacionalidade brasileira. Sendo assim, podem
QUESTÃO 12
ser brasileiros natos ou naturalizados.
Sobre os direitos individuais e coletivos, é
INCORRETO afirmar que:
QUESTÃO 15
(a) é reconhecida a instituição do júri com a
Analise a seguinte situação hipotética:
organização que lhe der à lei, assegurando-se a
Após uma festa, Matilde chegou em sua casa,
plenitude de defesa, o sigilo das votações, a
onde reside sozinha, e começou a sentir náuseas
soberania dos veredictos e a competência para o
e tontura. Caminhando pela sala, teve tempo
julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
apenas de olhar, pela janela, para sua vizinha,
(b) a prática do racismo constitui crime inafiançável e
Catarina, que a observou desmaiando. Sendo
imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos
assim, Catarina acionou o Corpo de Bombeiros
da lei.
para intervir.
(c) as normas definidoras dos direitos e garantias
Diante deste fato e, tendo em vista o texto
fundamentais têm aplicação imediata.
constitucional, assinale a alternativa CORRETA.
(d) dentre outras, são gratuitas as ações de habeas
(a) O Corpo de Bombeiros só poderá ingressar na
corpus, e, na forma da lei, os atos necessários ao
residência de Matilde mediante determinação judicial.
exercício da cidadania.
(b)O Corpo de Bombeiros não poderá ingressar na
(e) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
residência de Matilde, considerando que ela estava
jurídico perfeito e a coisa julgada.
desmaiada e que sua casa é asilo inviolável, ninguém
QUESTÃO 13
No que tange aos direitos políticos, marque a
assertiva CORRETA.
(a) Um russo adquiriu a nacionalidade brasileira, após
regular processo de naturalização. Dessa forma,
poderá exercer o cargo de Ministro do Supremo
Tribunal Federal.
(b) São privativos de brasileiro nato os cargos de
Oficial das Forças Armadas e Ministro das Relações
Exteriores.
(c) De acordo com a Constituição, o brasileiro nato é
protegido sem restrições e, portanto, não poderá
perder a nacionalidade em nenhuma hipótese.
(d) Caso a Constituição assim determine, o brasileiro
nato poderá ter mais direitos do que o brasileiro
naturalizado.
(e) Dispõe a Constituição que o brasileiro nato poderá
adquirir outra nacionalidade, desde que abdique da
condição de brasileiro nato.
QUESTÃO 14
Em relação aos direitos políticos, é INCORRETO
afirmar que:

nela podendo ingressar sem o seu consentimento.
(c) O Corpo de Bombeiros poderá ingressar na
residência de Matilde, posto que é possível ingressar
em sua residência, sem o seu consentimento e a
qualquer hora, para prestação de socorro.
(d) O Corpo de Bombeiros não poderá ingressar na
residência de Matilde, considerando que ela estava
desmaiada e que sua casa é asilo inviolável, podendose apenas nela adentrar sem o seu consentimento em
caso de desastre.
(e) O Corpo de Bombeiros não poderá ingressar na
residência de Matilde, considerando que ela estava
desmaiada e que sua a casa é asilo inviolável, nela
podendo ingressar sem o seu consentimento
unicamente durante o dia, na hipótese de flagrante
delito.
QUESTÃO 16
Em relação às garantias inerentes ao direito e
processo penal previstas na Constituição de 1988,
assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com
a literalidade de seu art. 5º.
(a) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem
pena sem prévia cominação legal.
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(b) lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
(c) a condenação criminal transitada em julgado,
réu.
enquanto durarem seus efeitos.
(c) a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos
(d) a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou
direitos e liberdades fundamentais.
prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII, da
(d) a lei considerará crimes inafiançáveis e
Constituição.
insuscetíveis de graça, a anistia e indulto a prática da
(e) a improbidade administrativa, nos termos do art.
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
37, § 4º, da Constituição.
afins, o terrorismo e os definidos como crimes
QUESTÃO 21
hediondos.
Dentre os princípios que regem à administração
(e) constitui crime inafiançável e imprescritível a ação
pública, assinale aquele que é considerado, em
de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
sede doutrinária, como princípio instrumental, isto
constitucional e o Estado Democrático.
é, utilizado como meio para a consecução de
QUESTÃO 17
outros princípios.
De acordo com a Constituição da República de
(a) Princípio da impessoalidade.
1988, poderá haver pena:
(b) Princípio da publicidade.
(a) de morte, em qualquer hipótese.
(c) Princípio da proporcionalidade.
(b) de caráter perpétuo.
(d) Princípio da moralidade.
(c) de suspensão ou interdição de direitos.
(e) Princípio da finalidade.
(d) de trabalhos forçados.
QUESTÃO 22
(e) de banimento.
Em relação à vinculação e discricionariedade dos
QUESTÃO 18
atos administrativos, assinale a alternativa
Em relação ao conceito de Constituição, é
INCORRETA.
INCORRETO afirmar que:
(a) Atos administrativos discricionários se coadunam
(a) o texto constitucional, a par de seu teor, se
ao princípio da legalidade.
sobrepõe em relação às leis ordinárias, já que é
(b) A licença é um exemplo de ato administrativo
formalmente constitucional.
vinculado, uma vez que a administração pública
(b) de acordo com a concepção sociológica, a
deverá reconhecer, se preenchidas determinadas
constituição nada mais é do que a soma dos fatores
condições, que um particular detém determinado
reais do poder que a regem, sendo real e efetiva.
direito subjetivo.
(c) a Constituição jurídica é aquela em que o processo
(c) É defeso à administração pública, em prol da
político orienta as normas previstas em seu conteúdo,
supremacia do interesse público, emanar atos
dependendo de contingências da história.
discricionários revestidos de arbitrariedades.
(d) na Constituição moldura, a norma constitucional
(d) Atos administrativos vinculados podem ser
deve, unicamente, estabelecer parâmetros para o
revogados.
legislador, incumbindo ao Poder Judiciário verificar se
(e) Em regra, atos administrativos vinculados ou
a atividade legislativa está em consonância ao modelo
discricionários devem ser motivados.
estipulado pela Constituição.
QUESTÃO 23
(e) todas as alternativas estão corretas.
A permissão, em caráter excepcional e por
QUESTÃO 19
motivos relevantes devidamente justificados, para
A Constituição Federal de 1988 é, segundo o modo
avocar temporariamente a competência atribuída a
de origem, extensão, elaboração, respectivamente:
órgão inferior, configura reflexo de um dos
poderes da administração pública, representado
(a) Outorgada, Sintética e Dogmática
pelo:
(b) Promulgada, Analítica e Dogmática.
(c) Pactuada, Analítica e Histórica.
(a) poder hierárquico.
(d) Outorgada, Analítica e Histórica.
(b) poder regulamentar.
(e) Outorgada, Sintética e Dogmática
(c) poder vinculado.
(d) poder disciplinar.
QUESTÃO 20
(e) poder discricionário.
É vedada a cassação de direitos políticos, cuja
perda ou suspensão se dará nos casos abaixo
QUESTÃO 24
citados, EXCETO:
Assinale a alternativa CORRETA em relação aos
atos administrativos.
(a) o cancelamento da naturalização por sentença
transitada em julgado.
(a) Quanto ao objeto, podem ser classificados como
(b) a incapacidade civil absoluta ou relativa.
atos de império, de gestão ou de expediente.
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(b) Quanto à estrutura, podem ser classificados como
(e) Também possui como fundamento constitucional o
atos perfeitos, imperfeitos, pendentes ou consumados.
art. 84, IV, da Constituição de 1988 (“Compete
(c) Quanto à exequibilidade, podem ser classificados
privativamente ao Presidente da República: IV como atos concretos ou abstratos.
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem
(d) Quanto ao conteúdo, podem ser classificados
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel
como atos ampliativos ou restritivos.
execução”).
(e) Quanto aos efeitos, podem ser classificados como
QUESTÃO 29
atos constitutivos, extintivos, declaratórios, alienativos,
Sobre a extinção dos atos administrativos, é
modificativos, ou abdicativos.
CORRETO afirmar que:
QUESTÃO 25
(a) pode ocorrer a extinção do ato administrativo com
No que se refere à organização administrativa,
o cumprimento integral de seus efeitos, motivada pela
marque a alternativa CORRETA.
conveniência da administração pública.
(a) Órgão público é um núcleo de competências
(b) o ato administrativo não pode ser extinto por
estatais com personalidade jurídica própria.
renúncia do beneficiário.
(b) Entidade é a unidade de atuação destituída de
(c) a revogação precária não gera dever de indenizar.
personalidade jurídica.
(d) a competência para anular atos administrativos
(c) Na desconcentração, competências são atribuídas
incumbe somente à administração pública.
a órgãos públicos sem personalidade própria.
(e) a cassação consiste na extinção do ato em
(d) Entidades descentralizadas não respondem por
consequência de uma norma legal superveniente,
prejuízos causados a particulares.
proibindo o que este ato autoriza.
(e) Na descentralização, o conjunto de entidades
QUESTÃO 30
forma a chamada administração pública direta.
Sobre as empresas estatais, assinale a alternativa
QUESTÃO 26
correta.
Assinale a alternativa que NÃO Constitui
(a) Empresas públicas e empresas estatais são
característica das autarquias.
expressões sinônimas.
(a) São pessoas jurídicas de direito público.
(b) As sociedades de economia mista têm suas
(b) São criadas e extintas por lei específica.
causas julgadas pela Justiça Federal.
(c) Nunca exercem atividade econômica.
(c) As empresas públicas podem se organizar na
(d) São imunes a impostos.
forma de sociedades anônimas.
(e) Para serem responsabilizadas, dependem da
(d) As sociedades de economia mista possuem forma
comprovação de dolo ou culpa.
organizacional livre.
(e) as empresas públicas e a sociedades de
QUESTÃO 27
economista mista possuem personalidade jurídica de
Em qual das alternativas abaixo podemos
direito privado.
encontrar um exemplo de empresa pública?
(a) Caixa Econômica Federal.
(b) Banco do Brasil.
(c) Petrobras.
(d) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –
SENAC.
(e) Universidade do Estado do Amapá.
QUESTÃO 28
No que tange ao princípio da legalidade, assinale a
alternativa INCORRETA:
(a) Dele derivam outros princípios, tais como
isonomia,
razoabilidade,
proporcionalidade
e
finalidade.
(b) A parte preambular da Constituição da República
de 1988, participa do controle de legalidade dos atos
administrativos.
(c) Em razão deste princípio, na administração pública
só é permitido fazer o que a lei autoriza.
(d) As medidas provisórias não alteram o
funcionamento regular do princípio da legalidade.

4

