1º PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
DE ESTÁGIO EM DIREITO DO MPC/RR
PROCURADORIA-GERAL DE CONTAS

CADERNO DE PROVAS
LEIA COM A DEVIDA ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES ABAIXO
CPF nº
01. Confira se o CADERNO DE PROVAS contém:
a) 50 (CINQUENTA) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva, cada uma com 04 (quatro) assertivas;
b) 02 (duas) questões da Prova Subjetiva; e
c) 01 (um) Parecer.
02. Assinale apenas 01 (uma) resposta para cada QUESTÃO OBJETIVA.
03. Preencha o cartão “FOLHA DE RESPOSTAS” com caneta esferográfica azul ou preta, preenchendo
integralmente o espaço correspondente à alternativa. O preenchimento incorreto pode prejudicar a leitura
ótica do cartão.
04. As respostas das QUESTÕES SUBJETIVAS e do PARECER devem ser em letra legível.
05. Em nenhuma hipótese haverá substituição do CADERNO DE PROVAS, tão pouco, do CADERNO DE
RESPOSTAS e cartão “FOLHA DE RESPOSTAS”.
06. Na avaliação das questões subjetivas e do Parecer, considerar-se-á o conteúdo jurídico correspondente
ao requerido pela questão, a clareza e objetividade na exposição do raciocínio, bem como o domínio do
vernáculo, a gramática e ortografia.
07. Será atribuída a nota 0,0 (zero) à questão objetiva nos casos de:
a) Rasura do cartão FOLHA DE RESPOSTAS;
b) Marcação de mais de uma resposta para a mesma questão no cartão FOLHA DE RESPOSTAS;
c) Marcação incorreta no cartão “FOLHA DE RESPOSTAS” da resposta para a questão;
d) Marcação, apenas, a lápis no cartão “FOLHA DE RESPOSTAS”; e
e) Ausência de qualquer marcação para a assertiva no cartão “FOLHA DE RESPOSTAS”.
08. Será atribuída nota 0,0 (zero) à questão subjetiva e/ou ao Parecer:
a) Escrita a LÁPIS no CADERNO DE RESPOSTAS (serão consideradas apenas repostas à caneta). Respostas
escritas no Caderno de Provas não serão consideradas para efeito de correção, caso não tenham sido
transcritas para o CADERNO DE RESPOSTAS;
b) Sem oferta de resposta escrita (em branco); e
c) Respondidas incorretamente.
09. O candidato não deve: riscar, rasurar, amassar, dobrar, sujar o CADERNO DE RESPOSTAS e cartão “FOLHA
DE RESPOSTAS”. A leitura ótica do cartão poderá restar prejudicada.
10. O tempo de duração da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a leitura das instruções, a resolução das
questões no CARDERNO DE PROVAS, o preenchimento do CADERNO DE RESPOSTAS (Questões Subjetivas e
Parecer) e do cartão “FOLHA DE RESPOSTAS”.
11. É vedado qualquer tipo de consulta (seja de legislação “seca”, “comentada” ou “anotada”, doutrina,
jurisprudência, apostilas, cadernos, fichários, etc).
12. Não será admitido ao candidato:
a) A entrada na sala de provas portando armas, celulares, pagers, laptops, relógio, calculadora ou qualquer
outro dispositivo eletrônico;
b) O uso de bonés, chapéus ou óculos escuros, exceto se os óculos contiver grau.
13. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que durante a realização da prova for surpreendido
comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou se valendo de qualquer
outro meio de comunicação fraudulento.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova após 1 (uma) hora de seu início.
15. Ao término da prova, o candidato deverá conferir se lançou o número de inscrição no CADERNO DE
PROVAS, CADERNO DE RESPOSTAS e cartão “FOLHA DE RESPOSTAS”. Após conferência, entregar ao fiscal e
assinar a folha de presença, certificando a entrega.
16. O CADERNO DE PROVAS não será disponibilizado para o candidato levar para casa. Se necessário, o
candidato poderá solicitar, por escrito, a vista do CADERNO DE PROVAS, CADERNO DE RESPOSTAS, junto à
Comissão de Seleção de Estágio. Após homologação do certame, tais documentos serão destruídos.
Boa Vista, 10 de abril de 2016.
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DIREITO CONSTITUCIONAL
1- Marque a resposta correta acerca da Classificação da Constituição Federal de 1988:
a) ela é rígida.
b) ela é semi-rígida.
c) ela é flexível.
d) ela é consuetudinária.

2- Marque a resposta correta acerca do Poder Constituinte Originário:
a) ele é inicial, autônomo e ilimitado.
b) ele é inicial, autônomo e incondicionado.
c) ele é inicial, dependente e limitado.
d) ele é posterior e limitado.

3- Marque a resposta correta acerca da Eficácia das Normas Constitucionais:
a) normas constitucionais de eficácia plena, são de aplicabilidade imediata, direta.
b) normas constitucionais de eficácia limitada, são de aplicabilidade imediata, direta.
c) normas constitucionais de eficácia contida, são de aplicabilidade indireta, mediata.
d) Nenhuma das alternativas acima.

4- A Ação Direta de Inconstitucionalidade não pode ser proposta:
a) pela Mesa do Senado Federal.
b) pela Mesa da Câmara dos Deputados.
c) pelo Procurador-Geral da República.
d) pela Mesa do Congresso Nacional.

5- Marque a resposta correta acerca da Intervenção Federal:
a) o Decreto de Intervenção será por prazo determinado.
b) o Decreto de Intervenção não será submetido ao Congresso Nacional.
c) o Decreto de Intervenção será submetido ao Congresso Nacional em 48 (quarenta e oito)
horas.
d) a Intervenção Federal não afasta ninguém de seus cargos públicos.
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6- Marque a resposta correta acerca do tema Poder Legislativo:
a) Senador da República nunca pode ser preso.
b) Senador da República pode ser preso, desde que em flagrante delito de crime inafiançável.
c) Senador da República pode ser preso por pensão alimentícia.
d) Senador da República pode ser preso por xingar um outro parlamentar.

7- Marque a resposta correta acerca do tema Ministério Público na Constituição Federal:
a) o Ministério Público de Contas é ramo do Ministério Público da União.
b) o Ministério Público de Contas é ramo do Ministério Público dos Estados.
c) o Ministério Público de Contas é ramo do Ministério Público Federal.
d) Nenhuma das alternativas acima.

8- Conforme a Constituição Federal de 1988, são princípios institucionais do Ministério
Público:
a) a vitaliciedade, a inamovibilidade e a independência funcional.
b) a unidade, a indivisibilidade e a vitaliciedade.
c) a vitaliciedade e a inamovibilidade.
d) a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

9- Marque a resposta correta acerca do tema Tribunais de Contas na Constituição Federal:
a) o Tribunal de Contas da União será composto por sete Ministros.
b) o Tribunal de Contas nos Estados será composto por sete Conselheiros.
c) o Tribunal de Contas da União é órgão do Poder Judiciário.
d) o Tribunal de Contas dos Estados é órgão do Poder Judiciário.

10- Marque a resposta correta acerca do tema Estado de Sítio previsto na Constituição Federal:
a) o Presidente da República pode decretar o Estado de Sítio sem ouvir o Congresso Nacional.
b) na vigência do Estado de Sítio a liberdade de imprensa pode sofrer restrições.
c) na vigência do Estado de Sítio o Congresso Nacional será fechado.
d) para decretar o Estado de Sítio, não há necessidade de demonstrar os motivos.
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11- Marque a resposta correta acerca do Poder Executivo previsto na Constituição Federal:
a) o Poder Executivo será exercido pelo Presidente e Vice-Presidente da República.
b) o Poder Executivo será exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de
Estado.
c) o Presidente da República tomará posse em sessão da Câmara dos Deputados.
d) o Presidente da República pode ausentar-se do país por período superior a quinze dias, sem
autorização.

12- Segundo o arquivo 130 da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público de Contas
funciona junto:
a) aos Tribunais de Contas.
b) ao Poder Judiciário.
c) a Justiça Federal de Primeira Instância.
d) ao Tribunal de Justiça do Estado.

13- Marque a resposta correta acerca dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos:
a) é livre a manifestação do pensamento, permitida o anonimato.
b) a Constituição Federal não admite a pena de morte em nenhuma hipótese.
c) a Constituição Federal não garante o direito de herança.
d) a certidão de óbito é gratuita aos reconhecidamente pobres.

14- São Direitos Sociais previstos na Constituição Federal:
a) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
b) o mandado segurança.
c) o habeas corpus.
d) a ação popular.

15- Marque a resposta correta acerca dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos:
a) não é assegurado o direito de resposta na Constituição Federal.
b) é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
c) a propriedade não necessita atender sua função social.
d) homens e mulheres são iguais apenas em direitos, mas não em obrigações.
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DIREITO ADMINISTRATIVO
16- Marque a resposta correta acerca do Princípio Administrativo da Eficiência previsto no art.
37, caput da Constituição Federal de 1988:
a) indica que os atos da Administração Pública devem ser divulgados de forma ampla.
b) a Emenda Constitucional nº 19/1998 foi a norma que previu expressamente tal princípio.
c) tal princípio prevê a burocratização da administração pública.
d) tal princípio não prevê a redução de desperdício de recursos públicos.

17- Acerca do tema Administração Direta e Indireta e Organização Administrativa, marque a
resposta correta:
a) Centralização é a situação em que o Estado executa suas tarefas de forma indireta.
b) Descentralização é a situação e que o Estado executa suas tarefas de forma direta.
c) Na Desconcentração, os órgãos são desmembrados para propiciar melhorias em sua
estrutura.
d) Nenhuma das alternativas acima.

18- Marque a resposta correta acerca dos Poderes Administrativos:
a) Conveniência e oportunidade são os elementos nucleares do Poder Discricionário.
b) Poder Hierárquico é prerrogativa para investigar e punir.
c) Poder Disciplinar tem a hierarquia como sua característica principal.
d) Poder Regulamentar não edita normas gerais.

19- Marque a resposta correta acerca dos Poderes Administrativos:
a) Conveniência e oportunidade são os elementos nucleares do Poder Discricionário.
b) Poder Hierárquico é prerrogativa para investigar e punir.
c) Poder Disciplinar tem a hierarquia como sua característica principal.
d) Poder Regulamentar não edita normas gerais.

20- Marque a resposta correta acerca dos Atos Administrativos:
a) A Licença é um ato administrativo enunciativo.
b) A Autorização é um ato administrativo ordinário.
c) O Parecer é um ato administrativo enunciativo.
d) A Permissão é um ato administrativo ordinário.
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21- Marque a resposta correta acerca dos Atos Administrativos:
a) A convalidação é o salvamento do ato administrativo com vícios sanáveis.
b) A convalidação é o salvamento do ato administrativo com vícios insanáveis.
c) Os atos administrativos nunca são convalidados.
d) Nenhuma das alternativas acima.

22- A prescrição de ações contra Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto nº 20.910/1932,
que dispõe que as ações em face do Erário prescrevem em:
a) dois anos.
b) três anos.
c) quatro anos.
d) cinco anos.

23- Marque a resposta correta acerca do tema Licitações:
a) não se dispensa a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
b) a modalidade Convite é utilizada para contratação de qualquer valor.
c) é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.
d) a tomada de preço é modalidade utilizada entre quaisquer interessados.

24- Marque a resposta incorreta acerca do tema Licitações:
a) o procedimento licitatório é sigiloso.
b) o procedimento licitatório não é sigiloso.
c) a administração pública direta se submete ao procedimento licitatório.
d) as autarquias se submete ao procedimento licitatório.

25- Marque a resposta incorreta acerca do tema Contratos:
a) o atraso injustificado na execução do contrato sujeita o contratado à multa de mora.
b) justificadamente, os Contratos Administrativos podem ser alterados unilateralmente.
c) os Contratos Administrativos não podem ser alterados por acordo das partes.
d) Nenhuma das alternativas acima.
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26- Marque a resposta correta acerca do tema Responsabilidade Civil do Estado:
a) a responsabilidade civil do Estado tem por base a Teoria do Risco Administrativo.
b) a responsabilidade civil do Estado tem por base a Teoria do Risco Integral.
c) a responsabilidade civil do Estado tem por base a Teoria da Culpa.
d) a responsabilidade civil do Estado não se embasa em nenhuma teoria.

27- Marque a resposta correta acerca do tema Intervenção do Estado na Propriedade:
a) a indenização sempre será devida na Desapropriação por utilidade pública.
b) a Servidão Administrativa tem por objeto bens móveis.
c) a indenização na Requisição Administrativa deverá ser paga de forma antecipada.
d) a Ocupação Temporária é por prazo indeterminado.

28- Marque a resposta correta acerca do tema Administração Indireta:
a) autarquia faz parte da Administração Indireta.
b) fundação pública faz parte da Administração Direta.
c) empresa pública faz parte da Administração Direta.
d) sociedade de economia mista faz parte da Administração Direta.

29- Marque a resposta correta acerca do tema Bens Públicos:
a) a Administração Pública Direta não possui bens públicos.
b) a Administração Pública Indireta não possui bens públicos.
c) a Administração Pública Direta e Indireta não possui bens públicos.
d) Nenhuma das alternativas acima.

30- Marque a resposta incorreta acerca do tema Agentes Públicos:
a) servidor público é espécie de agente público.
b) agente político é espécie de agente público.
c) militar é espécie de agente público.
d) servidor temporário não é considerado agente público.
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LEGISLAÇÃO ESPECIAL
31- Marque a resposta correta acerca da Lei nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade
Administrativa:
a) a Lei de Improbidade Administrativa se aplica apenas a servidores públicos.
b) a Lei de Improbidade Administrativa se aplica apenas a funcionários privados.
c) a Lei de Improbidade Administrativa se aplica apenas a membros do Ministério Público.
d) Nenhuma das alternativas acima.

32- Marque a resposta correta acerca da Lei nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade
Administrativa.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública:
a) nomear candidato aprovado em concurso público.
b) cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.
c) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
d) Nenhuma das alternativas acima.

33- Conforme o art. 14, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 205/2013, é Órgão da
Administração Superior do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima:
a) a Diretoria Geral.
b) os Estagiários.
c) as Procuradorias de Contas.
d) o Colégio de Procuradores de Contas.

34- Conforme o art. 17, da Lei Complementar Estadual nº 006/94 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima), as Contas dos responsáveis podem ser julgadas:
a) Regulares, Regulares com Ressalva e Irregulares.
b) Regulares e Irregulares.
c) Regulares com Ressalvas e Irregulares
d) Irregulares, apenas.

35- Conforme a Lei Complementar Estadual nº 205/2013, marque a resposta correta:
a) o Ministério Público de Contas de Roraima, não detém autonomia financeira.
b) o Ministério Público de Contas de Roraima, não detém autonomia orçamentária.
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c) o Ministério Público de Contas de Roraima, não detém autonomia funcional.
d) Nenhuma das alternativas acima.

DIREITO CIVIL
36- Marque a resposta correta acerca da Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro:
a) em regra, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente
publicada.
b) as correções a texto de lei em vigor não se considera lei nova.
c) qualquer um pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
d) a analogia não pode ser aplicada quando a lei for omissa.

37- São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:
a) os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.
b) os menores de 16 (dezesseis) anos.
c) os ébrios habituais.
d) os viciados em tóxicos.

38- Marque a resposta correta acerca do tema Domicílio no Código Civil:
a) o incapaz possui domicílio necessário.
b) o domicílio da União é a sede da capital de Estado.
c) o domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual é a primeira morada.
d) o preso, por conta de seu estado, não pode ter domicílio.

39- Marque a resposta correta acerca do tema Prescrição e Decadência no Código Civil:
a) a pretensão de reparação civil prescreve em um ano.
b) a prescrição ocorre em vinte anos, quando a lei não lhe fixe prazo menor.
c) a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos prescreve a partir de cinco anos.
d) a pretensão para haver prestações alimentares prescreve em dois anos, a partir do
vencimento.
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DIREITO PENAL
40- Marque a resposta correta acerca do crime de Prevaricação:
a) crime de Prevaricação é solicitar vantagem indevida a outrem.
b) o crime de Prevaricação se configura quando funcionário deixa de responsabilizar
subordinado, para satisfazer interesse pessoal.
c) o crime de prevaricação pode ser praticado por funcionário público e por particular.
d) configura o crime de prevaricação retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento
pessoal.

41- Marque a resposta correta acerca do crime de Peculato previsto no Código Penal:
a) admite a forma culposa.
b) não admite a extinção da punibilidade.
c) só admite ser praticado por agente público.
d) os bens particulares não são objeto do crime de peculato.

42- Marque a resposta correta acerca da Aplicação da Lei Penal:
a) o crime contra a vida do Presidente da República fica sujeito à lei brasileira, exceto quando
cometido no estrangeiro.
b) fica sujeito à lei brasileira o crime contra a administração pública, por quem está a seu
serviço, mesmo que cometido no estrangeiro.
c) a pena cumprida no estrangeiro não pode atenuar a pena imposta no Brasil, mesmo que
seja o mesmo crime.
d) considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, exceto se outro seja o
momento do resultado.

43- Marque a resposta correta acerca do crime de Corrupção Passiva:
a) o núcleo do tipo penal é o verbo “exigir” vantagem indevida.
b) o crime de corrupção passiva só pode ser praticado por funcionário investido da função
pública.
c) o crime se configura mesmo que a vantagem indevida recebida seja direcionada para outra
pessoa.
d) a pena varia entre três e doze anos, e multa.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
44- Marque a resposta correta acerca do tema Intervenção de Terceiros no Processo Civil:
a) a Nomeação à autoria não é forma de Intervenção de Terceiros.
b) a Denunciação da Lide e a Oposição são as únicas formas de Intervenção de Terceiros.
c) o Chamamento ao Processo é uma das formas de Intervenção de Terceiros.
d) a Denunciação da Lide não é forma de Intervenção de Terceiros.

45- Marque a resposta correta acerca do tema Ministério Público no Processo Civil:
a) o Ministério Público só atua como fiscal da lei, nunca como parte em processo.
b) o órgão do Ministério Público será civilmente responsável quando proceder com dolo ou
fraude.
c) o Ministério Público terá vista dos autos antes das partes, no processo que atua.
d) a atuação do Ministério Público nunca é obrigatória, sendo intimado pelo juiz para compor a
lide.

46- Marque a resposta correta acerca dos Recursos no Processo Civil:
a) a Apelação é manejada em face de decisões interlocutórias.
b) o Agravo é interposto em face da constituição de sentenças.
c) o Recurso Extraordinário impede a execução de sentença.
d) os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
47- Marque a resposta correta acerca do Inquérito Policial:
a) o Inquérito Policial deverá terminar no prazo de dez dias, se o indicado estiver preso em
flagrante.
b) a autoridade policial fará minucioso relatório do que foi apurado e enviará os autos ao
promotor competente.
c) a Autoridade Policial não tem competência para representar pela prisão preventiva.
d) nos crimes de ação pública o Inquérito Policial será iniciado, apenas, de ofício pela Autoridade
Policial.
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48- Marque a resposta correta acerca da Ação Penal:
a) nas contravenções a ação penal será iniciada apenas com o auto de prisão em flagrante.
b) a renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores, não se estende a
todos.
c) a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos.
d) o Ministério Público detém prerrogativa para desistir da ação penal.

49- Marque a resposta correta acerca da Jurisdição:
a) apenas o Ministério Público pode suscitar conflito de jurisdição.
b) apenas a parte interessada pode suscitar o conflito de jurisdição.
c) qualquer dos juízes ou tribunais em causa pode suscitar o conflito de jurisdição.
d) Nenhuma das alternativas acima.

50- Marque a resposta correta acerca da Competência Penal:
a) a competência jurisdicional é determinada pelo lugar da infração, apenas.
b) não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou
residência do réu.
c) não é previsto competência por conexão e continência no Processo Penal Brasileiro.
d) o Supremo Tribunal Federal não detém parcela de competência penal.

