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REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DIS-
TRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

1. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA 
ADMINISTRATIVA/ 2008) Marcelo é desembargador, 
compondo uma das turmas do TJDFT. Felipe é primo 
de Marcelo e tomou posse no cargo de desembarga-
dor do TJDFT. Nessa situação, não há óbice a que Fe-
lipe tenha assento na mesma turma em que Marcelo 
é membro.

2. (CESPE/ TJDFT/ TITULAR DO SERVIÇO DE NOTAS 
E DE REGISTROS/ 2014) De acordo com o Regimen-
to Interno do TJDFT, o mandado de segurança impe-
trado, no TJDFT, contra ato do governador do DF deve 
ser processado e julgado originariamente:
a. a. por uma das turmas especializadas do TJDFT.
b. pelo Conselho Especial do TJDFT.
c. pelo Tribunal Pleno do TJDFT.
d. pelo presidente do TJDFT.
e. pela Câmara Cível do TJDFT.

3. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA AD-
MINISTRATIVA/ 2013) Havendo divergência entre o 
acórdão subscrito pelo relator e as notas taquigráficas 
da sessão do TJDFT em que tiver sido tomada decisão 
em processo contencioso, prevalecerá o acórdão em 
detrimento das notas.

4. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA AD-
MINISTRATIVA/ 2013) Vencido o relator na questão 
principal, a lavratura do acórdão competirá ao prolator 
do primeiro voto vencedor.

5. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA AD-
MINISTRATIVA/ 2008) A 1ª Turma do TJDFT, ao ana-
lisar habeas corpus impetrado em favor de paciente 
preso, decidiu conceder a medida. Nessa situação, a 
exequibilidade da decisão depende da elaboração do 
acórdão.

6. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ÁREA AD-
MINISTRATIVA/ 2008) Paulo, não se conformando 
com sentença proferida pelo Juizado Especial Cível 
de Brasília - DF, que julgou improcedente seu pedido, 
interpôs recurso à turma recursal. Entretanto, por de-
cisão interlocutória, foi negado seguimento ao recurso 
inominado, com base em suposta intempestividade. 
Nessa situação, é cabível a reclamação contra o refe-
rido ato jurisdicional.

7. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA AD-
MINISTRATIVA/ 2008) Decorridos vários anos após ter 
cumprido a pena a que fora condenado em ação penal 
pública de competência originária do TJDFT, José, ve-
rificando preencher os requisitos, promoveu incidente 
de reabilitação. Nessa situação, a competência para 
julgamento do pedido de José é do Conselho Especial.

8. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ÁREA AD-
MINISTRATIVA/ 2013) Somente a Turma do tribunal 
tem autorização para rever jurisprudência compendia-
da em súmula.

9. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ÁREA AD-
MINISTRATIVA – ADAPTADA/ 2008) Caso Mariana, 
após ter cumprido integralmente seu mandato de pre-
sidenta do TJDFT, pretende candidatar-se a 1ª vice-
-presidenta ou corregedora. Nessa situação, se Maria-
na for eleita 1ª vice-presidenta ou corregedora, ficará 
impedida de ser eleita novamente para presidenta até 
que todos os demais desembargadores ocupem tam-
bém esse cargo. 

10. (CESPE/ TJDFT/ ANALISTA JUDICIÁRIO/ ÁREA JU-
DICIÁRIA – ADAPTADA/ 2013) Após a representação 
fundamentada subscrita por desembargador e o trans-
curso do prazo regimental para defesa prévia, sem 
que esta fosse apresentada, o Conselho Especial do 
TJDFT, por iniciativa do corregedor da justiça e por de-
cisão de sua maioria absoluta, instaurou procedimento 
de apuração de falta punível com pena disciplinar con-
tra Roberto, magistrado de primeiro grau. Tendo como 
referência essa situação hipotética, julgue os itens 
subsequentes.
1) No caso em tela, instaurado o procedimento, com-

petirá ao corregedor relatar a acusação perante o 
Conselho Especial.

2) A não apresentação de defesa prévia por parte de 
Roberto não obsta a convocação do Conselho Es-
pecial para decisão a respeito da instauração do 
processo.

3) Há vício formal na instauração de processo contra 
o magistrado, já que, recebida a representação, ca-
beria ao presidente do TJDFT a iniciativa da instau-
ração do procedimento, e não ao corregedor.

PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA APLICADO AOS 
JUÍZES E OFÍCIOS JUDICIAIS

11. (CESPE/ TJDFT/ ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JU-
DICIÁRIA/ 2013). À luz do Provimento Geral da Corre-
gedoria aplicado aos juízes e ofícios judiciais, julgue o 
item que se segue. 
Serão averbados nos assentamentos funcionais dos 
juízes todos os elogios encaminhados ao corregedor, 
independentemente da origem do elogio.

12. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ÁREA AD-
MINISTRATIVA/ 2013) A respeito do Provimento Geral 
da Corregedoria, julgue o item seguinte.
O réu preso deverá ser trazido ao cartório da vara cri-
minal para ser intimado das sentenças.

13. (CESPE/ TJDFT/ ANALISTA JUDICIÁRIO/ ÁREA JU-
DICIÁRIA/ 2008) A respeito do Provimento Geral da 
Corregedoria, julgue o item a seguir.
Em casos de prisões provisórias, os juízes dos juiza-
dos especiais criminais poderão conhecer de pedidos 
de remoção de presos e da concessão ou regulamen-
tação de visitas.
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14. (CESPE/ TJDFT/ ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JU-
DICIÁRIA/ 2013) À luz do Provimento Geral da Corre-
gedoria aplicado aos juízes e ofícios judiciais, julgue o 
item que se segue. 
Compete ao diretor de secretaria dos ofícios judiciais a 
distribuição dos serviços da secretaria da vara.

15. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA AD-
MINISTRATIVA/ 2013) Consoante as disposições do 
Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos juízes 
e ofícios judiciais do DF, julgue o item seguinte.
À exceção do aniversário de Brasília, a comemoração 
de aniversário de cidade do DF não suspende o ex-
pediente forense na respectiva circunscrição judiciária.

16. (CESPE/ TJDFT/ ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JU-
DICIÁRIA/ 2008) A respeito do Provimento Geral da 
Corregedoria, julgue o item a seguir.
Impedimentos ou suspeições de juízes ou membros do 
Ministério Público deverão ser anotados na capa dos 
autos.

17. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ÁREA AD-
MINISTRATIVA/ 2013) Consoante as disposições do 
Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos juízes 
e ofícios judiciais do DF, julgue o item seguinte.
É obrigatória, sob pena de nulidade processual, a pu-
blicação do inteiro teor da sentença no órgão oficial da 
imprensa.

18. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ÁREA AD-
MINISTRATIVA/ 2013/ QUESTÃO ANULADA NO GA-
BARITO OFICIAL) O interessado estranho ao processo, 
não sendo advogado ou estagiário aluno de curso de 
direito, somente poderá consultar os autos que não es-
tejam em segredo de justiça e, ainda assim, na presença 
do diretor de secretaria ou de servidor por ele designado.

19. (CESPE/ TJDFT/ ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JU-
DICIÁRIA/ 2008) A respeito do Provimento Geral da 
Corregedoria, julgue o item a seguir.
A carga dos autos poderá ser feita a estagiário de di-
reito que possuir procuração nos autos, independente-
mente de credenciamento na diretoria do fórum. 

20. (CESPE/ TJDFT/ ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JU-
DICIÁRIA/ 2013) De acordo com as disposições do 
Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos juízes 
e ofícios judiciais, julgue o item que se segue.
O advogado sem procuração nos autos não poderá 
obter cópias do processo em andamento, independen-
temente de os autos tramitarem sob sigilo ou segredo 
de justiça.

LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
E TERRITÓRIOS – LEI N. 11.697/2008

21. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA AD-
MINISTRATIVA/ 2013) Os tribunais do júri compõem a 
justiça do DF e dos territórios.

22. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA AD-
MINISTRATIVA/ 2013) Considere que determinado 
partido político com representação na Câmara Legisla-
tiva tenha ajuizado ação direta de inconstitucionalida-
de perante o TJDFT discutindo norma da Lei Orgânica 
do DF. Nessa situação, no processo e julgamento da 
ação, o procurador-geral de justiça deverá, obrigatoria-
mente, ser ouvido.

23. (CESPE/ TJDFT/ ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JU-
DICIÁRIA/ 2013) Considere que determinada entidade 
de classe do DF pretenda ajuizar, no TJDFT, ação di-
reta de inconstitucionalidade para discutir, em face de 
sua Lei Orgânica, ato normativo do DF. Nesse caso, a 
referida entidade deverá demonstrar que a pretensão 
deduzida guarda relação direta com seus objetivos ins-
titucionais.

24. (CESPE/ TJDFT/ JUIZ SUBSTITUTO/ 2012 – DES-
MEMBRADA) Segundo a Lei de Organização Judiciária 
do Distrito Federal e dos Territórios (Lei 11.697/2008), 
se, na defesa de seu direito, o Distrito Federal ou enti-
dade de sua administração descentralizada ingressar 
com embargos de terceiro, desloca-se a competência 
para uma das Varas da Fazenda Pública.

25. (CESPE/ TJDFT/ JUIZ SUBSTITUTO/ 2012 – DES-
MEMBRADA) Segundo a Lei de Organização Judiciá-
ria do Distrito Federal e dos Territórios (Lei 11.697/08), 
compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões pro-
cessar e julgar, dentre outros, os feitos relativos à su-
cessão causa mortis e declarar a ausência.

26. (CESPE/ TJDFT/ JUIZ SUBSTITUTO/ 2012 – DES-
MEMBRADA) Segundo a Lei de Organização Judiciária 
do Distrito Federal e dos Territórios (Lei 11.697/2008), 
configurada a ameaça ou violação de direito do adoles-
cente maior de dezesseis 16 anos, em caso de abuso 
dos pais ou responsáveis, compete ao Juiz da 1ª Vara 
da Infância e da Juventude suprir-lhe a capacidade ou 
o consentimento para o casamento.

27. CESPE/ TJDFT/ ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JU-
DICIÁRIA/ 2013). Se determinado praça da Polícia 
Militar do DF cometer ilícito penal militar, ele será pro-
cessado e julgado pelo Conselho Especial de Justiça.

28. (CESPE/ TJDFT/ ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JU-
DICIÁRIA/ 2013) Considere que, em determinada vara 
do DF, um analista judiciário subordinado ao respecti-
vo juiz de direito titular tenha cometido infração disci-
plinar. Nesse caso, cumprido o devido processo legal, 
a punição disciplinar máxima que o juiz poderá aplicar 
será de até trinta dias de suspensão.

29. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA AD-
MINISTRATIVA/ 2013) As atribuições dos oficiais de 
justiça incluem atuar como perito oficial na determina-
ção de valores nos casos indicados em lei.
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30. (CESPE/ TJDFT/ TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA AD-
MINISTRATIVA/ 2013) Caso esteja vago, o cargo em 
comissão de diretor da Secretaria de Ofícios Judiciais 
poderá ser ocupado por bacharel em direito, em ad-
ministração ou em ciências contábeis, independen-
temente de o bacharel ser do quadro de pessoal do 
TJDFT. 

LÍNGUA PORTUGUESA

(CESPE/CEBRASPE / STJ/ Conhecimentos básicos 
para o cargo 1/ 2015)

Texto I

1 A ideia de solidariedade acompanha, desde os primór-
dios, a evolução da humanidade. Aristóteles, por exem-
plo, em clássica passagem, afirma que o homem não é 
um ser que possa viver isolado; é, ao contrário, ordenado 

5 teleologicamente a viver em sociedade. É um ser que 
vive, atua e relaciona-se na comunidade, e sente-se 
vinculado aos seus semelhantes. Não pode renunciar à 
sua condição inata de membro do corpo social, porque 
apenas os animais e os deuses podem prescindir 

10 da sociedade e da companhia de todos os demais.
 � O primeiro contato com a noção de solidariedade mos-

tra uma relação de pertinência: as nossas ações sociais 
incidem, positiva ou negativamente, sobre todos os de-
mais membros da comunidade. A solidariedade implica, 

15 por outro lado, a corresponsabilidade, a compreen-
são da transcendência social das ações humanas, do 
coexistir e do conviver comunitário. Percebe-se, aqui, 
igualmente, a sua inegável dimensão ética, em virtude 
do necessário reconhecimento mútuo de todos como 

20 pessoas, iguais em direitos e obrigações, o que dá 
suporte a exigências recíprocas de ajuda ou sustento.

 � A solidariedade, desse modo, exorta atitudes de 
apoio e cuidados de uns com os outros. Pede diálo-
go e tolerância. Pressupõe um reconhecimento ético 

25 e, portanto, corresponsabilidade. Entretanto, para que 
não fique estagnada em gestos tópicos ou se esgote 
em atitudes episódicas, a modernidade política impõe 
a necessidade dialética de um passo maior em dire-
ção à justiça social: o compromisso constante com 

30 o bem comum e a promoção de causas ou objeti-
vos comuns aos membros de toda a comunidade.

DINIZ, Marcio Augusto de Vasconcelos. Estado social e princípio da so-
lidariedade. In: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, 
n.o 3, p. 31-48, jul.-dez./2008. Internet: <www.fdv.br> (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às estruturas 
linguísticas do texto Estado social e princípio da solida-
riedade.
31. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso 

se empregasse o sinal indicativo de crase no vocábulo 
“a” em “dá suporte a exigências recíprocas” (l. 21).

32. A correção gramatical e o sentido original do texto se-
riam preservados se a oração “A solidariedade, desse 
modo, exorta atitudes de apoio e cuidados de uns com 

os outros” (l. 22 e 23) fosse reescrita da seguinte for-
ma: Atitudes de apoio e cuidados de uns com os outros 
são exigidas para o exercício da solidariedade.

33. A correção gramatical e o sentido original do texto se-
riam preservados caso se inserisse o pronome se ime-
diatamente antes da forma verbal “pode” (l. 8).

34. A forma verbal “implica” (l.14) poderia, sem prejuízo 
para a correção gramatical e o sentido original do tex-
to, ser substituída por acarreta.

 
35. Na linha 18, a expressão “a sua inegável dimensão 

ética” constitui o sujeito da forma verbal “Percebe-se”.

Texto II

1 A história da responsabilidade civil entrelaça-se com 
a história da sanção. O homem primitivo atribuía (e 
algumas tribos indígenas ainda o fazem) a fenômenos 
da natureza caráter punitivo, cominado por espíritos 

5 ou deuses. Nas relações entre os homens, à ofensa 
correspondia a vingança privada, brutal e ilimi-
tada, como se esta desfizesse a ofensa praticada.

 � No período pré-romano da história ocidental, a sanção 
tinha fundamento religioso e pretensão de satisfação 

10 da divindade ofendida pela conduta do ofensor. Nesse 
período, surgiu a chamada Lei do Talião, do latim Lex 
Talionis — Lex significando lei e Talionis, tal qual ou 
igual. É de onde se extraiu a máxima “Olho por olho, 
dente por dente”, encontrada, inclusive, na Bíblia.

15 Embora hoje possa parecer pouco razoável a ideia de 
sanção baseada na retaliação ou na prática pelo ofen-
dido de ato da mesma espécie da que o ofensor prati-
cou contra ele, a Lex Talionis, em verdade, representou 
grande avanço, pois, da vingança privada, passou-se 

20 a algo que se pode chamar de justiça privada. Com a 
justiça privada, o tipo de pena ou sanção deixou de ser 
uma surpresa para seu destinatário, e não mais cor-
respondia a todo e qualquer ato que o ofendido pre-
tendesse; ao contrário, a punição do ofensor passou a 

25 sofrer os limites da extensão e da intensidade do dano 
causado. Obviamente, isso quer dizer que, se o dano 
fosse físico, a retaliação também o seria; por outro lado, 
fosse a ofensa apenas moral, não poderia ser de outra 
natureza o ato do ofendido contra o originário ofensor.

SILVA, Carlos B. I.; COSTA, Cynthia L. Evolução histórica da responsa-
bilidade civil e efetivação dos direitos humanos. In: Renata F. de Barros 

e Paula Maria T. Lara (Orgs.). Direitos humanos: um debate contem-
porâneo. Raleigh, Carolina do Norte, EUA: Lulu Publishing,  2012, p. 

69-70. Internet: <https://books.google.com.br> (com adaptações).

Acerca das estruturas linguísticas do texto Evolução 
histórica da responsabilidade civil e efetivação dos 
direitos humanos, julgue os itens a seguir.

36. Na linha 12, a vírgula que se segue ao vocábulo “Talio-
nis” representa a elipse da forma verbal “significando”.
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37. Do ponto de vista sintático, as vírgulas que isolam a 
frase “se o dano fosse físico” (l.26-27) são de empre-
go facultativo, razão por que a correção do texto seria 
preservada caso se eliminassem ambas ou se apenas 
uma delas — seja a primeira, seja a segunda — fosse 
eliminada.

38. A substituição das formas verbais “deixou” (l.21), “cor-
respondia” (l.22-23) e “passou” (l.24) por deixa, cor-
responde e passa, respectivamente, manteria a cor-
reção e a coerência do texto.

(CESPE/CEBRASPE / MECPS / Conhecimentos bási-
cos/ 2015)

Texto III

1 Faço compras no supermercado. Encho o tanque do 
automóvel. Compro um livro, um filme, um CD. Vou almo-
çar, pago a conta, saio. E então reparo que não encontrei 
um único ser humano em todo o processo. Só máquinas. 

5 Eu, o meu cartão de crédito ― e uma máquina. Então 
penso: será que Paul Lafargue (1842–1911) tinha razão?

 � Lafargue é pouco lido hoje em dia. Genro do famo-
so Karl Marx, Lafargue escreveu O direito à pre-
guiça em finais do século XIX. Para deixar uma 

10 mensagem otimista: a humanidade deixará o tra-
balho para trás porque o progresso tecnológico 
vai libertar os homens da condenação da jornada.

 � A mensagem de Lafargue é uma espécie de pro-
fecia bíblica do avesso: quando Adão e Eva foram 

15 expulsos do paraíso, Deus condenou o par deso-
bediente a ganhar a vida com o suor do rosto. As 
máquinas, escreveu Lafargue, permitirão que os 
homens regressem ao paraíso, deixando as can-
seiras da labuta para os brinquedos da tecnologia.

20 Não sei quantas vezes li o opúsculo de Lafargue. Umas 
dez. Umas cem. Sempre à espera do dia em que a 
máquina libertaria os homens para o lazer.

COUTINHO, João Pereira. Nós, os escravos. In: Internet:
<www1.folha.uol.com.br> (com adaptações).

Em relação as estruturas linguísticas e as ideias do 
texto III, julgue os itens a seguir.
39. No primeiro parágrafo do texto, a ausência de conec-

tores entre os quatro primeiros períodos e o uso de 
formas verbais em primeira pessoa constituem es-
tratégias discursivas que favorecem a construção de 
uma atmosfera de automatismo e de individualismo no 
texto.

40. Na linha 10, os dois-pontos tem a função de introduzir 
uma explicação referente à informação anterior.

Texto IV

1 Não é fácil ser um organismo. Em todo o universo, pelo 
que sabemos até agora, só existe um lugar, um posto 
avançado discreto da Via Láctea chamado Terra, que 
sustentará você e, mesmo assim, com muita má vontade.

5 Do fundo da fossa oceânica mais profunda ao topo da 
montanha mais elevada, a zona que abrange quase 
toda a vida conhecida, existem menos de vinte quilô-
metros ― não muito se comparados com a vastidão do 
cosmo como um todo.

10 Para os seres humanos, a situação é ainda pior, porque 
pertencemos por acaso ao grupo de seres vivos que 
tomaram a decisão precipitada, mas ousada, 400 
milhões de anos atrás, de rastejar para fora dos ocea-
nos, tornando-se terrestres e respirando oxigênio. Em 

15 consequência, nada menos que 99,5% do espaço habi-
tável do mundo em termos de volume, de acordo com 
uma estimativa, estão fundamentalmente ― em termos 
práticos, completamente ― fora do nosso alcance.

 � Não se trata apenas de que não conseguimos respirar 
20 na água, mas de que não suportaríamos as pressões. 

Como a água é cerca de 1.300 vezes mais pesada que 
o ar, as pressões aumentam rapidamente à medida que 
se desce ― o equivalente a uma atmosfera para cada 
dez metros de profundidade. Em terra, se você subisse 

25 em uma construção de 150 metros ― a catedral de 
Colônia ou o monumento de Washington, digamos ―, a 
mudança de pressão, de tão pequena, seria impercep-
tível. No entanto, à mesma profundidade na água, suas 
veias se contrairiam e seus pulmões se comprimiriam 

30 até ficar do tamanho de uma lata de refrigerante.

BRYSON, Bill. O planeta solitário. In: Breve história de quase tudo. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 247-8 (com adaptações).

No que se refere às estruturas linguísticas do texto IV e 
às ideias nele desenvolvidas, julgue os próximos itens.
41. O emprego da palavra “discreto” (l.3) enfatiza a ideia 

da pequena dimensão em que ocorrem as condições 
mínimas para a vida humana.

42. Na linha 26, o emprego da vírgula após o travessão é 
facultativo.

43. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, o 
pronome “você”, em suas duas ocorrências (l. 4 e 24), 
poderia ser substituído por alguém.

44. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam 
preservados caso o trecho “a zona que abrange quase 
toda a vida conhecida” (l. 6 e 7) fosse reescrito da se-
guinte forma: a área que preserva quase toda a vida de 
que se têm conhecimento.

Texto V

1 A vitória da beleza brasileira 
 � A universitária Amanda, de 20 anos de idade, é a primei-

ra negra eleita miss DF. A modelo, que representou o 
Núcleo Bandeirante, quase desistiu do mundo da moda, 

5 pois exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz 
e mudasse os traços. Amanda recusou-se e foi consa-
grada naquela que seria a última tentativa de ser modelo.

Correio Braziliense, 13/07/2015, capa (com adaptações).
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Julgue os seguintes itens, referentes as ideias e as 
estruturas linguísticas do texto V.

45. Haveria prejuízo para a correção gramatical do texto 
caso o pronome “se”, em “Amanda recusou-se” (l.6), 
fosse deslocado para imediatamente antes da forma 
verbal “recusou”: Amanda se recusou.

46. No trecho “exigiram que ela alisasse o cabelo, afinas-
se o nariz e mudasse os traços” (l. 5 e 6), o sujeito da 
forma verbal “exigiram” é indeterminado.

INFORMÁTICA

Julgue os itens que se seguem, referentes a Internet e 
segurança da informação.
47. (CESPE/ FUB/ CONHECIMENTOS BÁSICOS) A fun-

ção da autoridade certificadora é emitir certificado di-
gital de usuários da Internet. 

48. (CESPE/ FUB/ CONHECIMENTOS BÁSICOS) Os na-
vegadores de Internet, como o Internet Explorer ou o 
Firefox, permitem que sejam abertas quaisquer pági-
nas que estejam no formato de arquivo denominado 
.http. 

49. (CESPE/ FUB/ CONHECIMENTOS BÁSICOS) As có-
pias de segurança do ambiente Windows podem ser 
feitas por meio da ferramenta de assistente de ba-
ckup, a qual oferece ao usuário opções de escolha de 
itens para serem copiados, como, por exemplo, pastas 
e arquivos pessoais ou, ainda, todas as informações 
do computador. 

Em relação ao uso da Internet e seus recursos, julgue os 
itens a seguir.

50. (CESPE/ FUB/ CONHECIMENTOS BÁSICOS) Manter 
a cópia de arquivos em um pendrive é uma forma de 
garantir a segurança dos dados, uma vez que essa 
medida também garante a segurança do ambiente e 
das configurações do usuário. 

51. (CESPE/ FUB/ CONHECIMENTOS BÁSICOS) Certi-
ficado digital de e-mail é uma forma de garantir que 
a mensagem enviada possui, em anexo, a assinatura 
gráfica do emissor da mensagem. 

52. (CESPE/ FUB/ CONHECIMENTOS BÁSICOS) A fim 
de evitar a infecção de um computador por vírus, deve-
-se primeiramente instalar uma versão atualizada de 
um antivírus, e somente depois abrir os arquivos sus-
peitos anexados a e-mails. 

A figura acima ilustra uma janela do Word 2010 em um 
computador com o sistema operacional Windows 7, na 
qual foi aberto o documento Dicas do Word 2010. Com 
relação a essa figura e ao programa Word 2010, julgue 
os próximos itens.

53. (CESPE/ ENAP/ CONHECIMENTOS BÁSICOS) O 
Word 2010 tem vários modos de exibição, e o docu-
mento em questão está aberto no modo de exibição 
Layout de Impressão. 

54. (CESPE – ENAP – CONHECIMENTOS BÁSICOS) Na 
situação mostrada, se o documento denominado Dicas 
do Word 2010 tiver sido o único aberto no programa 

Word, ao se clicar no botão , no canto supe-
rior direito da janela, esse documento será fechado e o 
Word permanecerá aberto. 

A figura acima ilustra uma pasta de trabalho aberta 
em uma janela do programa Excel 2010, em um computa-
dor com o sistema operacional Windows 7. A respeito dessa 
figura e do Excel 2010, julgue os itens que se seguem.
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55. (CESPE/ ENAP/ CONHECIMENTOS BÁSICOS) O re-
sultado apresentado na célula G3 pode ter sido obtido 
mediante a execução da seguinte sequência de opera-
ções: selecionar a célula G3; digitar a fórmula =SE(E
3<$E$12;$G$11;SE(E3<$E$13;$G$12;$G$13)); pres-
sionar a tecla ENTER. 

56. (CESPE/ ENAP/ CONHECIMENTOS BÁSICOS) Os 
valores contidos nas células de E3 a E8 podem ter sido 
obtidos mediante a execução do seguinte procedimen-
to: clicar na célula E3; digitar =MÉDIA(B3:D3); teclar 
ENTER; clicar na célula E3; arrastar o canto inferior 
direito da célula E3 até a célula E8. 

DIREITO ADMINISTRATIVO

57. (CESPE/TRE-GO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2015) O po-
der hierárquico é aquele que confere à administração 
pública a capacidade de aplicar penalidades. 

58. (CESPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) Em seu 
sentido subjetivo, a administração pública restringe-se 
ao conjunto de órgãos e agentes públicos do Poder 
Executivo que exercem a função administrativa.

59. (CESPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2015) A Presi-
dência da República integra a administração pública 
federal direta. 

60. (CESPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) No âm-
bito da administração pública, o Poder Executivo tem 
a função finalística de praticar atos de governo e de 
administração. 

61. (CESPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) Os agen-
tes putativos são aqueles que praticam e executam 
atos e atividades em situações de emergência e em 
colaboração com o poder público como se fossem 
agentes estatais.

62. (CESPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) O atributo 
da tipicidade do ato administrativo impede que a admi-
nistração pratique atos sem previsão legal.

63. (CESPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) O pra-
zo para anulação dos atos administrativos é de cinco 
anos, independentemente da boa-fé do administrado 
que se tenha beneficiado com tais atos.

64. (CESPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) O sim-
ples fato de o poder público passar a deter a maioria 
do capital social de uma empresa privada a transforma 
em sociedade de economia mista, independentemente 
de autorização legal.

65. (CESPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) O poder 
de polícia dispõe de certa discricionariedade, haja 
vista o poder público ter liberdade para escolher, por 
exemplo, quais atividades devem ser fiscalizadas para 
que se proteja o interesse público.

66. (CESPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) Situação 
hipotética: Um policial militar, durante período de folga, 
em sua residência, se desentendeu com seu vizinho, 
desferindo-lhe um tiro com arma pertencente à corpo-
ração. Assertiva: Nessa situação, não haverá respon-
sabilidade civil do Estado, pois o dano foi causado por 
policial fora de suas atribuições públicas.

DIREITO CONSTITUCIONAL

67. (CESPE/ STM/ ANALISTA JUDICIÁRIO) Os funda-
mentos da República Federativa do Brasil incluem o 
pluralismo político e a cidadania.

68. (CESPE/ ABIN/ OFICIAL TÉCNICO DE INTELI-
GÊNCIA) A soberania popular é exercida, em re-
gra, por meio da democracia representativa. A 
Constituição Federal brasileira consagra, também, 
a democracia participativa ao prever instrumentos 
de participação intensa e efetiva do cidadão nas 
decisões governamentais.

69. (CESPE/ STJ/ TÉCNICO JUDICIÁRIO) O mandado de 
injunção garante ao impetrante o direito de conhecer 
as informações relativas a sua pessoa constantes de 
registros ou bancos de dados de entidades governa-
mentais ou de caráter público.

70. (CESPE/ STJ/ TÉCNICO JUDICIÁRIO) As normas que 
tratam de direitos e garantias fundamentais são consi-
deradas programáticas, pois dependem de regulamen-
tação para ter eficácia.

71. (CESPE/ STJ/ TODOS OS CARGOS) De acordo com 
a CF, é admitida, mediante ordem judicial, a violação 
das comunicações telefônicas, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer, para fins de investigação 
criminal, instrução processual penal ou em processos 
político-administrativos.

72. (CESPE/ STJ/ TODOS OS CARGOS) O estabeleci-
mento de regras distintas para homens e mulheres, 
quando necessárias para atenuar desníveis, é com-
patível com o princípio constitucional da isonomia e 
poderá ocorrer tanto na CF quanto na legislação infra-
constitucional.

73. (CESPE/ STJ/ ANALISTA JUDICIÁRIO/ ÁREA JUDI-
CIÁRIA) Os eclesiásticos estão isentos de prestar o 
serviço militar obrigatório em tempo de paz.

74. (CESPE/ POLÍCIA FEDERAL/ AGENTE DA POLÍ-
CIA FEDERAL) O direito ao silêncio, constitucional-
mente assegurado ao preso, estende-se a pessoa 
denunciada ou investigada em qualquer processo 
criminal, em inquérito policial, em processo admi-
nistrativo disciplinar e àquela que for convocada a 
prestar depoimento perante comissão parlamentar 
de inquérito.
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75. (CESPE/ POLÍCIA FEDERAL/ AGENTE DA POLÍCIA 
FEDERAL) O exercício do direito à liberdade de reunião 
em locais abertos ao público, previsto na Constituição 
Federal, condiciona-se a dois requisitos expressos: o en-
contro não pode frustrar outro anteriormente convocado 
para o mesmo local e a autoridade competente deve ser 
previamente avisada a respeito de sua realização.

76. (CESPE/ TCU/ AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE 
EXTERNO) O exercício dos direitos e garantias funda-
mentais está sujeito aos prazos prescricionais previs-
tos na CF e no Código Civil brasileiro.

77. (CESPE/ TCU/ AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE 
EXTERNO) As pessoas jurídicas de direito privado ou 
público são destinatárias dos direitos e garantias fun-
damentais compatíveis com sua natureza. 

78. (CESPE/ STM/ TÉCNICO JUDICIÁRIO) A imparciali-
dade do Poder Judiciário e a segurança do povo contra 
o arbítrio estatal são garantidas pelo princípio do juiz 
natural, que é assegurado a todo e qualquer indivíduo, 
brasileiro e estrangeiro, abrangendo, inclusive, pesso-
as jurídicas.

79. (CESPE/ CÂMARA DOS DEPUTADOS/ ANALISTA - 
TÉCNICO EM MATERIAL E PATRIMÔNIO) Compete 
privativamente aos tribunais de justiça julgar os juízes es-
taduais e os do Distrito Federal, assim como os membros 
do Ministério Público, nos crimes comuns e de respon-
sabilidade, ressalvada a competência da justiça eleitoral.

80. (CESPE/ STJ/ TODOS OS CARGOS) O crime de res-
ponsabilidade praticado por desembargador do tribu-
nal de justiça de determinado estado-membro deve ser 
processado e julgado originariamente perante o STJ.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

81. (CESPE / TJDFT/ 2013) Na jurisdição voluntária não 
há processo, mas procedimento, ao contrário do que 
ocorre em relação à jurisdição contenciosa. 

82. (CESPE / CÂMARA DOS DEPUTADOS/ 2014) Con-
forme a teoria da asserção, majoritariamente adota-
da pela doutrina, na análise das condições da ação, 
deve-se considerar o que foi afirmado pela parte 
autora na inicial. Essa análise permite que o magis-
trado, ao ter contato com o processo, pronuncie-se 
a respeito das condições da ação.

83. (CESPE / CÂMARA DOS DEPUTADOS/ 2014) A es-
cola clássica, imanentista ou civilista, segundo a 
qual a ação é uma qualidade de todo direito ou o 
próprio direito como forma de reação a uma viola-
ção, é a teoria predominantemente adotada no di-
reito processual civil brasileiro.

84. (CESPE / TC – DF/ 2014) Despachos constituem 
atos do juiz, sem conteúdo decisório, que somente 
podem ser praticados no processo quando houver 
provocação de uma das partes.

85. (CESPE / TJSE/ 2014) Se a parte não arguir tempes-
tivamente a incompetência por meio de exceção, 
será prorrogada a competência relativa.

86. (CESPE / TJDFT/ 2013) Se, na primeira tentativa de 
cumprir mandado de citação na residência do réu, o 
oficial de justiça constatar que, embora presente, o 
réu esteja se ocultando para não receber o mandado, 
ele deve, diante da fé pública que recai sobre si, con-
siderar o réu citado, lavrando a respectiva certidão.

87. (CESPE / TJSE/ 2014) A possibilidade jurídica do 
pedido, o interesse de agir e a legitimidade para a 
causa são pressupostos de existência e de valida-
de do processo.

88. (CESPE / CÂMARA DOS DEPUTADOS/ 2014) A lei 
faculta a suspensão do processo, pelo prazo máxi-
mo de seis meses, por convenção das partes.

89. (CESPE / MPE – PI/ 2012) O juiz determinará a sus-
pensão do processo em razão da morte das partes, 
mesmo que a morte tenha se dado após iniciada a 
audiência.

90. (CESPE / TRE – BA/ 2010) A reconvenção deve ser 
apresentada simultaneamente à contestação.

DIREITO CIVIL

91. (CESPE/ STJ/ ANALISTA JUDICIÁRIO) A Lei A, de 
vigência temporária, revoga expressamente a Lei B. 
Tendo a lei revogadora perdido a vigência, é certo que:
a. A lei revogada é automaticamente restaurada, já 

que a lei revogadora é temporária e os seus efeitos 
estavam apenas suspensos.

b. A lei revogada é automaticamente restaurada, já 
que não se pode ficar sem lei.

c. A lei revogada não se restaura por ter a lei revoga-
dora perdido a vigência, porque não é admitido o 
princípio da comoriência.

d. A lei revogada não se restaura por ter a lei revoga-
dora perdido a vigência, salvo disposição expressa 
neste sentido.

e. Como não existe lei de vigência temporária, a revo-
gação da anterior nunca teria acontecido.

92. (CESPE/ MPS/ ANALISTA) Com relação à capacidade 
podemos dizer que:
a. para adquirir capacidade de fato, uma pessoa deve 

preencher determinadas condições biológicas e le-
gais. 

b. a capacidade é conceito básico da ordem jurídica, 
o qual se estende a todos os homens, consagrado 
na legislação civil e nos direitos constitucionais de 
vida, liberdade e igualdade. 

c. a capacidade de exercício da pessoa natural cor-
responde à sua inaptidão para ser sujeito de direito. 

d. com a maioridade civil, adquire-se a personalidade 
jurídica, ou capacidade de direito, que consiste na 
aptidão para ser sujeito de direito na ordem civil. 

e. a lei confere personalidade jurídica material ao 
nascituro. 
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93. (CESPE/ SERPRO/ ADVOGADO) Nos termos do Có-
digo Civil e da doutrina, 
a. A personalidade civil da pessoa natural começa 

do nascimento com vida, o que se constata com a 
respiração. Entretanto, a lei também resguarda os 
direitos do nascituro, que, desde a concepção, já 
possui todos os requisitos da personalidade civil. 

b. A personalidade civil da pessoa natural começa 
com a concepção, pois, desde esse momento, já 
começa a formação de um novo ser, sendo o nas-
cimento com vida mera confirmação da situação 
jurídica preexistente. Nesse sentido, o Código Civil 
adota, a respeito da personalidade, a teoria con-
cepcionista. 

c. A personalidade jurídica da pessoa natural começa 
com a concepção. 

d. A capacidade é a medida da personalidade, sendo 
que para uns a capacidade é plena e para outros, 
limitada. 

e. A capacidade de fato é inerente a toda pessoa, pois 
se adquire com o nascimento com vida; a capaci-
dade de direito somente se adquire com o fim da 
menoridade ou com a emancipação. 

94. (CESPE/ TRE-GO/ ANALISTA JUDICIÁRIO) Com rela-
ção à incapacidade absoluta podemos dizer que:
a. O indivíduo que dissipa seu patrimônio torna-se ab-

solutamente incapaz de exercer qualquer atos da 
vida civil. 

b. Nos termos da legislação em vigor, os excepcio-
nais, sem desenvolvimento mental completo, são 
absolutamente incapazes de exercer pessoalmen-
te os atos da vida civil. 

c. Considera-se absolutamente incapaz o indivíduo 
que não pode exprimir, mesmo que temporaria-
mente, sua vontade. 

d. Os maiores de dezesseis anos e menores de de-
zoito anos de idade são destituídos da personali-
dade jurídica, razão pela qual são absolutamente 
incapazes de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil. 

e. Os excepcionais, sem desenvolvimento mental 
completo, são considerados pessoas absoluta-
mente incapazes. 

95. (CESPE/ TRT-RN/ ANALISTA JUDICIÁRIO) Com rela-
ção a incapacidade relativa podemos dizer que:
a. O alcoólatra e o toxicômano são totalmente incapa-

zes de praticar atos negociais. 
b. O suprimento da incapacidade absoluta da pessoa 

natural é feito por meio da representação, sendo 
nulo o ato jurídico praticado pela pessoa absolu-
tamente incapaz sem a participação de seu repre-
sentante legal. 

c. Segundo o Código Civil, são relativamente incapa-
zes os menores de dezesseis anos e os que, mes-
mo por causa transitória, não puderem exprimir sua 
vontade. 

d. De acordo com o que dispõe o Código Civil, um 
indivíduo maior de 18 anos de idade que faz uso 
eventual de entorpecente é considerado relativa-
mente incapaz. 

e. É anulável ato praticado por usuário eventual de 
substância entorpecente, se, por efeito transitório 
dessas substâncias, ficar impedido de exprimir ple-
namente sua vontade. 

96. (CESPE/ STM/ ANALISTA JUDICIÁRIO) Cessa a inca-
pacidade quando desaparece a sua causa ou quando 
ocorre a emancipação. Neste caso, é correto afirmar 
que:
a. A lei confere ao tutor o poder de emancipar, me-

diante instrumento público, o tutelado que tiver 16 
anos de idade completos. 

b. O menor que for emancipado aos dezesseis anos 
de idade em razão de casamento civil e que se se-
parar judicialmente aos dezessete anos retornará 
ao status de relativamente incapaz. 

c. A emancipação pela concessão dos pais ocorre 
mediante instrumento público, independentemente 
de homologação judicial. 

d. Somente a pessoa natural com idade acima de 18 
anos completos pode exercer a atividade de em-
presário. 

e. A emancipação voluntária pode ser revogada por 
sentença judicial, desde que os pais comprovem 
que o filho, por fato superveniente, tornou-se inca-
paz de administrar a si e aos seus bens. 

97. (CESPE/ TRT-ES/ ANALISTA JUDICIÁRIO) A declara-
ção de ausência:
a. acarreta a incapacidade do ausente. 
b. é indiferente em se tratando de morte presumida. 
c. por sentença judicial é imprescindível para nomea-

ção de curador para o ausente.
d. legitima os parentes colaterais até o terceiro grau a 

proceder a abertura da sucessão provisória.
e. requer a declaração de morte presumida de acordo 

com a sistemática do Código Civil. 

98. (CESPE/ DPE-SP/ ESTAGIÁRIO) A personalidade é 
um atributo do ser humano e o acompanha por toda a 
sua vida. Com relação aos direitos da personalidade é 
correto afirmar que
a. o nome não faz parte dos direitos da personalidade. 
b. o nome é a designação que distingue a pessoa das 

demais e a individualiza no seio da sociedade. O 
Código Civil brasileiro tutela o nome, em razão do 
seu aspecto público, mas não o sobrenome, que se 
refere à ancestralidade, aspecto irrelevante para o 
direito. 

c. são exemplos de atributos da personalidade o 
nome e a obrigação de dar ou restituir coisa. 

d. o titular de um direito da personalidade pode dispor 
desse direito, desde que o faça em caráter rela-
tivo, não é direito da personalidade a integridade 
corporal. 

e. não é direito da personalidade a imagem. 
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99. (CESPE/ TRE-MA/ ANALISTA JUDICIÁRIO) Com rela-
ção aos direitos da personalidade é correto afirmar que
a. são exemplos de atributos da personalidade o es-

tado civil e o concubinato. 
b. os direitos de personalidade são absolutamente in-

transmissíveis, irrenunciáveis e indisponíveis. 
c. não é própria aos direitos da personalidade a qua-

lidade de imprescritibilidade. 
d. a capacidade e a obrigação de prestar fatos consti-

tuem exemplos de atributos da personalidade. 
e. não é direito da personalidade o crédito pecuniário 

expressamente reconhecido pelo Poder Judiciário. 

100. (CESPE/ DPE/ES/ DEFENSOR PÚBLICO) A lei per-
mite que a pessoa jurídica atue em nome próprio, com 
capacidade jurídica igual à das pessoas naturais. É 
Correto afirmar que
a. O conceito de pessoa jurídica pode ser entendido 

como o conjunto de pessoas ou de bens arreca-
dados que adquire personalidade jurídica própria 
por uma ficção legal. Entre as teorias que procuram 
justificar a existência da pessoa jurídica, a adota-
da no Código Civil de 2002 é a teoria da realidade 
técnica. 

b. O conceito de pessoa jurídica pode ser entendido 
como o conjunto de pessoas ou de bens arreca-
dados que adquire personalidade jurídica própria 
por uma ficção legal. Entre as teorias que procuram 
justificar a existência da pessoa jurídica, a adotada 
no Código Civil de 2002 é a teoria da ficção. 

c. O conceito de pessoa jurídica pode ser entendido 
como o conjunto de pessoas ou de bens arreca-
dados que adquire personalidade jurídica própria 
por uma ficção legal. Entre as teorias que procuram 
justificar a existência da pessoa jurídica, a adotada 
no Código Civil de 2002 é a teoria negativista. 

d. A União, os Estados, o DF e os Municípios são, 
de acordo com o Código Civil, as únicas pessoas 
jurídicas de direito público interno. 

e. Segundo o Código Civil, a União, os estados, o 
DF e os municípios legalmente constituídos pos-
suem personalidade jurídica e, por isso, podem ser 
sujeitos de direitos e obrigações. Tal prerrogativa 
estende-se às câmaras municipais. 

DIREITO PENAL

101. A exigência de determinação, no que se refere não só 
à descrição das condutas delitivas, mas também à fi-
xação dos marcos penais é garantia máxima para o 
indivíduo de que a lei formal é fonte criadora de crime 
e de penas, permitindo, entretanto, a utilização em seu 
lugar de outro ato normativo quanto às causas agra-
vantes ou às medidas de segurança.

102. Pelo princípio da legalidade, a exigência da lei prévia 
e estrita impede a aplicação, no Direito Penal, da ana-
logia in bonam partem, mas não obsta a aplicação da 
analogia in malam partem, justificada pela equidade.

103. Durante uma guerra civil, uma lei penal excepcional 
tipifica como crime “frequentar um determinado local”. 
José realiza a conduta punível e, durante a tramitação 
do processo-crime, termina a guerra civil, ocorrendo 
a autorrevogação da referida lei. Nessa situação, em 
face do princípio da reserva legal, o agente não pode 
ser condenado.

104. É competente a Justiça Brasileira para processar e 
julgar crimes cometidos em embarcações brasileiras 
de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, 
onde quer que se encontrem. Essa regra decorre do 
princípio da territorialidade.

105. Um cidadão brasileiro expediu, de Brasília, uma carta-
-bomba para Pablo, cidadão argentino residente em 
Bogotá, Colômbia. Pablo morreu ao abrir o artefato em 
sua residência. Nessa situação, e para os efeitos de 
eventual crime, o remetente não poderá ficar sujeito à 
lei penal brasileira, mas sim à lei penal colombiana ou 
argentina, conforme disponham as legislações desses 
países.

106. No conflito aparente de normas, quando se evidencia 
a ocorrência de um crime-meio para a caracterização 
de um crime-fim, a questão vem solucionada pelo prin-
cípio da consunção.

107. Segundo o finalismo, quando a ação causadora de 
um resultado típico é desprovida de dolo ou culpa, não 
há crime por ausência de tipicidade.

108. O nexo de causalidade entre a conduta e o resultado 
integra o fato típico. Há quem admita a existência de 
crime sem resultado, nas hipóteses de crimes formais 
e de mera conduta.

109. Os crimes omissivos puros dependem da ocorrência 
de um resultado posterior, pois a simples omissão nor-
mativa é insuficiente para que eles fiquem caracteri-
zados.

110. Ana e Bruna desentenderam-se em uma festividade 
na cidade onde moram e Ana, sem intenção de matar, 
mas apenas de lesionar, atingiu levemente, com uma 
faca, o braço esquerdo de Bruna, a qual, ao ser con-
duzida ao hospital para tratar o ferimento, foi vítima de 
acidente de automóvel, vindo a falecer exclusivamente 
em razão de traumatismo craniano. Acerca dessa situ-
ação hipotética, é correto afirmar, à luz do CP, que Ana 
deve responder apenas pelo delito de lesão corporal.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

111. (CESPE/ TJ-AC/ TÉCNICO JUDICIÁRIO) Acerca dos 
princípios aplicáveis ao direito processual penal e da 
aplicação da lei processual no tempo e no espaço, jul-
gue o item seguinte. 
É assegurado, de forma expressa, na norma funda-
mental, o direito de qualquer acusado à plenitude de 
defesa em toda e qualquer espécie de procedimento 
criminal.
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112. (CESPE/ STM/ ANALISTA JUDICIÁRIO) Acerca dos 
princípios gerais do processo penal, julgue o item a 
seguir. 
O dispositivo constitucional que estabelece serem 
inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, bem 
como as restrições à prova criminal existentes na le-
gislação processual penal, são exemplos de limitações 
ao alcance da verdade real.

113. (CESPE/ TJ-SE/ TÉCNICO JUDICIÁRIO) Julgue o 
item subsequente, à luz do disposto no Código de Pro-
cesso Penal (CPP) e do entendimento dominante dos 
tribunais superiores acerca da ação penal, do proces-
so comum, do Ministério Público, das citações e das 
intimações.
A justa causa, uma das condições para o exercício da 
ação penal, corresponde à existência de suporte pro-
batório mínimo para que a acusação seja recebida e 
se dê prosseguimento ao processo. 

114. (CESPE/ TJ-SE/ ANALISTA JUDICIÁRIO) Acerca do 
inquérito policial, da ação penal e da competência, jul-
gue o próximo item.
Ainda que não tenha legitimidade para, em ação penal 
de iniciativa privada, aditar a queixa com o intuito de 
nela incluir outros réus, o MP poderá acrescentar ao 
processo elementos que influam na fixação da pena, 
no exercício da função de custos legis. 

 
115. (CESPE/ TJ-DF/ ANALISTA JUDICIÁRIO) No que se 

refere a competência, sujeitos processuais, provas, 
medidas cautelares e recursos, julgue o item a seguir.
O assistente de acusação poderá intervir na ação pe-
nal pública em qualquer tempo, desde que não haja 
trânsito em julgado da sentença. 

116. (CESPE/ TJ-DF/ TÉCNICO JUDICIÁRIO) No que se 
refere ao direito processual penal, julgue o item que 
se segue.
Caso, em seu interrogatório, o acusado afirme que sua 
defesa será patrocinada por advogado particular, não 
haverá necessidade de o defensor apresentar o instru-
mento de mandato.

 
117. (CESPE/ TJ-DF/ TÉCNICO JUDICIÁRIO) No que con-

cerne aos prazos, julgue o item seguinte.
Na contagem dos prazos em processo penal, não se 
computa o dia do seu começo, computando-se, porém, 
o do vencimento.

118. (CESPE/ TJ-AC/ TÉCNICO JUDICIÁRIO) Julgue o 
seguinte item, relacionado a citações, intimações e 
prazos. De acordo com o Código de Processo Penal 
(CPP), como regra geral, os prazos começam a correr 
da data da intimação, da audiência ou sessão em que 
for proferida a decisão – se a ela estiver presente a 
parte a ser intimada – ou do dia em que a parte mani-
festar nos autos ciência inequívoca da sentença ou do 
despacho, contando-se com a exclusão do dia inicial e 
com a inclusão do dia do vencimento.

119. (CESPE/ TJ-DF/ TÉCNICO JUDICIÁRIO) Julgue o 
próximo item, relativo a citações e intimações. 
O réu citado por edital é considerado foragido, impon-
do-se a decretação de sua prisão preventiva. 

120. (CESPE/ TJ-DF/ TÉCNICO JUDICIÁRIO) Julgue o 
próximo item, relativo a citações e intimações. 
Em processo penal, se verificar que o réu se oculta 
para não ser citado, o oficial de justiça deverá certificar 
a ocorrência e proceder à citação com hora certa.

G A B A R I T O

1. C. 
2. b.
3. E.
4. C. 
5. E. 
6. C. 
7. C. 
8. E. 
9. E. 

10. 
 � 1. C. 
 � 2. C. 
 � 3. E. 

11. E.
12. E. 
13. E. 
14. C.
15. C. 
16. C. 
17. E. 
18. E. 
19. E. 
20. E.
21. C. 
22. C. 
23. C. 
24. E.
25. E. 
26. C. 
27. E. 
28. C. 
29. C. 
30. E. 
31. C.
32. E. 
33. E.
34. C.
35. C.
36. C.
37. E.
38. C.
39. C.
40. C.
41. C.
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42. E.
43. C.
44. E.
45. E.
46. C.
47. C. 
48. E. 
49. C.
50. E.
51. E. 
52. E. 
53. C. 
54. E.
55. C.
56. C.
57. E. 
58. E. 
59. C.
60. C.
61. E.
62. C.
63. E.
64. E.
65. C.
66. C.
67. C.
68. C.
69. E.
70. E.
71. E.
72. C.
73. C.
74. C.
75. C.
76. E.
77. C.
78. C.
79. E.
80. C.
81. C.
82. C.
83. E.
84. E.
85. C.
86. E.
87. E.
88. C.
89. E.
90. C.
91. d.
92. a.
93. d.
94. c.
95. b.
96. c.
97. b.
98. d.
99. e.

100. a.
101. E

102. E
103. E
104. C
105. E
106. C
107. C
108. C
109. E
110. C
111. E.
112. C.
113. C.
114. C.
115. C.
116. C.
117. C.
118. C.
119. E.
120. C.
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