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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
No que se refere aos princípios que regem o procedimento
licitatório, julgue os itens a seguir, com base nas disposições da
Lei n.º 8.666/1993.

63

O princípio da vedação à oferta de vantagens proíbe que
licitante apresente benefícios não previstos no edital, inclusive
financiamentos subsidiados e a fundo perdido.

A Constituição Federal de 1988 estendeu aos defensores
públicos a garantia de inamovibilidade, originalmente
concedida aos magistrados.

64

Aos advogados públicos serão concedidos vencimentos fixos,
acrescidos ou não de gratificação.

Em regra, as provas de regularidade fiscal e trabalhista dos
participantes nos processos licitatórios são apresentadas na
fase de habilitação.

À luz da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do
entendimento dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir,
referentes a aspectos pertinentes ao contrato de trabalho.

51

Dado o princípio da competitividade, é vedada, em licitações,
a exigência de qualificação técnica.

52

53

Com base nos dispositivos do Decreto n.º 7.892/2013, que
regulamenta o sistema de registro de preços, julgue o próximo item.
54

No que concerne aos membros da Defensoria Pública, julgue os
itens subsequentes.

65

Policial militar que preste, em empresa privada, serviço de
natureza contínua, de maneira subordinada e mediante o
recebimento de salário, poderá ter o reconhecimento do
vínculo de emprego com a empresa, independentemente de
eventual penalidade disciplinar prevista em estatuto.

66

Conforme a CLT, empregado que recebe gratificação de
função há mais de dez anos perderá tal retribuição caso seja
revertido ao cargo efetivo anteriormente ocupado.

67

Na rescisão de contrato de trabalho por culpa recíproca, o
empregado não tem direito ao recebimento de aviso prévio.

68

A concessão apenas parcial do intervalo para alimentação e
repouso gera para o empregador a obrigação de pagar ao
empregado o valor correspondente ao intervalo integral
acrescido de 50% do valor da remuneração da hora normal
de trabalho.

69

O empregado que ocasionalmente trabalhar no período das
20 h de um dia até às 8 h do dia seguinte terá direito ao
recebimento do adicional noturno, inclusive com relação às
três últimas horas trabalhadas.

Se o preço registrado por determinado fornecedor estiver
acima do praticado pelo mercado, o registro de preço desse
fornecedor será cancelado caso ele não concorde em reduzir
o preço.

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os
seguintes itens.
55

Na hipótese de prejuízo gerado por ato omissivo de servidor
público, a responsabilidade deste será subjetiva.

56

A vítima que busca reparação por dano causado por agente
público poderá escolher se a ação indenizatória será proposta
diretamente contra o Estado ou em litisconsórcio passivo entre
o Estado e o agente público causador do dano.

Acerca de serviços públicos, julgue o item a seguir.
57

A encampação é a denominação dada a uma forma de se
extinguir a concessão para a prestação de serviço público
e ocorre quando a concessão é extinta em decorrência de
atuação culposa do concessionário.

A respeito de comissão parlamentar de inquérito (CPI), julgue os
itens a seguir.
58

As CPI podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal, em conjunto ou separadamente, e detêm
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

59

Toda CPI tem autonomia para, após a apuração do fato que
determinou a sua criação, promover a responsabilização civil
ou criminal de infrator.

No que se refere ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), julgue os próximos itens.
60

O CNJ exerce a supervisão orçamentária da justiça federal de
primeiro e de segundo graus.

61

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar,
originariamente, ações contra o CNJ.

62

Nos casos de crime cometido por magistrados contra a
administração pública ou de abuso de autoridade, cabe ao CNJ
representar ao Ministério Público.

A respeito de atividades perigosas ou insalubres, proteção ao
trabalho do menor e convenções e acordos coletivos de trabalho,
julgue os itens subsequentes, com base na CLT e no entendimento
dos tribunais superiores.
70

Empregado que opera bomba de gasolina tem direito ao
adicional de periculosidade, equivalente a 30% do salário, em
razão do risco da atividade desempenhada.

71

Jovem empregado de dezessete anos de idade pode firmar
recibo de pagamento de salário e dar quitação no termo de
rescisão do seu contrato de trabalho, sem a assistência de seus
responsáveis legais.

72

À luz da CLT, em caso de divergência entre a lei e a
convenção coletiva de trabalho no que se refere à participação
dos empregados nos lucros da empresa, prevalecerá o
entendimento firmado na convenção coletiva de trabalho.
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Acerca de procedimentos nos dissídios individuais e coletivos e de
recursos no processo trabalhista, julgue os próximos itens, à luz da
CLT e da jurisprudência dos tribunais superiores.
73

74
75

76

77

78

No processo trabalhista, serão devidos honorários de
sucumbência ao advogado, ainda que ele tenha atuado em
causa própria.
O termo de conciliação realizado em audiência equivale a uma
decisão judicial e, por isso, é passível de recurso.
O relator do recurso de revista poderá, por decisão
monocrática, denegar seguimento ao recurso com
irregularidade de representação.
A Procuradoria da Justiça do Trabalho tem legitimidade para
recorrer de decisão que, proferida em dissídio coletivo, afete
empresa de serviço público.
A partir da reforma trabalhista de 2017, os empregadores
domésticos e as microempresas tornaram-se isentos do
pagamento de depósito recursal.
Na ausência de seus representantes legais, menor de
dezoito anos de idade pode ser representado pela Procuradoria
da Justiça do Trabalho ou pelo Ministério Público estadual
para a propositura de reclamação trabalhista.

Com base nas normas que regem o processo civil, julgue os itens
seguintes, acerca da função jurisdicional; do Ministério Público; de
nulidades processuais; e de sentença.
88

Na cooperação jurídica internacional, poderá ser prestado
auxílio direto caso a medida requerida não decorra diretamente
de decisão jurisdicional que, proferida por autoridade
estrangeira, será submetida a juízo de delibação no Brasil.

89

O Ministério Público será intimado a se manifestar em todas as
causas em que a fazenda pública figurar em um dos polos,
visto que essa hipótese é de interesse público e social.

90

Em processo que envolva interesse de incapaz, tendo sido
verificado que o parquet não foi intimado, o juiz decretará, de
ofício, a nulidade do processo.

91

A existência de convenção de arbitragem acarreta a extinção
do processo sem resolução do mérito.

A respeito de mandado de segurança, ação civil pública, ação de
improbidade administrativa e reclamação constitucional, julgue os
itens que se seguem.
92

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, compete à
justiça federal processar e julgar mandado de segurança que
envolva instituição de ensino superior particular, em razão do
interesse da União.

93

Depois de ajuizada ação de improbidade administrativa, se o
juiz tiver verificado que o processo está em ordem, será
determinada a notificação do requerido para apresentar
manifestação por escrito.

94

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em
se tratando de direitos individuais disponíveis, o Ministério
Público não detém legitimidade para propor ação, a não ser
que exista lei específica que autorize tal atuação.

95

Ainda que vise garantir a observância de súmula vinculante, o
trânsito em julgado de decisão obsta o manejo de reclamação
constitucional pela parte prejudicada.

Julgue os itens a seguir, relativos a mandado de segurança na justiça
do trabalho e a dissídios coletivos.
79

80

Caso mandado de segurança relativo a ato impugnado envolva
matéria afeta à jurisdição de determinado juiz do trabalho, o
julgamento do mandado competirá, originariamente, a esse
juiz.
A Procuradoria da Justiça do Trabalho tem legitimidade para
solicitar que decisão em dissídio coletivo sobre novas
condições de trabalho firmada perante tribunal regional do
trabalho se estenda a todos os empregados da mesma categoria
profissional compreendida na jurisdição do tribunal.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,
negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e
responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.
81

82

83

84

85
86

87

Na interpretação sistemática de lei, o intérprete busca o sentido
da norma em consonância com as que inspiram o mesmo ramo
do direito.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, após o fim do
contrato firmado para uso de imagens com fins publicitários,
o uso das mesmas imagens para os mesmos fins caracteriza
dano moral se não tiver havido nova autorização.
Com a dissolução da pessoa jurídica, a personalidade desse
ente não desaparece, mas subsiste até que a liquidação seja
concluída.
Negócio jurídico simulado por interposição de pessoa, por
ocultação da verdade ou por falsidade de data será considerado
nulo.
Se houver capacidade legal e manifestação expressa por
escrito, será válida a renúncia prévia da prescrição.
Para a imputação do pagamento, os débitos devem ser relativos
a coisas fungíveis entre si e consistir em obrigações líquidas e
vencidas.
Situação hipotética: Um indivíduo embriagado transportava
em seu carro um passageiro, por simples cortesia, quando, por
descuido, colidiu de frente com uma árvore às margens da
pista. Assertiva: A embriaguez do motorista não atrai a
responsabilidade pela reparação de eventuais danos materiais
causados ao passageiro, posto que o transporte por simples
cortesia é ato gratuito.

Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética
seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da aplicação e da
interpretação da lei penal, do concurso de pessoas e da
culpabilidade.
96

Um indivíduo, penalmente imputável, em continuidade
delitiva, foi flagrado por autoridade policial no decorrer da
prática criminosa de furtar sinal de TV a cabo. Nessa situação,
de acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal
Federal, aplica-se a analogia ao caso concreto, no sentido
de imputar ao agente a conduta típica do crime de furto de
energia elétrica.

97

Joaquim, penalmente imputável, praticou, sob absoluta e
irresistível coação física, crime de extrema gravidade e
hediondez. Nessa situação, Joaquim não é passível de
punição, porquanto a coação física, desde que absoluta, é
causa excludente da culpabilidade.

98

João e Manoel, penalmente imputáveis, decidiram matar
Francisco. Sem que um soubesse da intenção do outro, João e
Manoel se posicionaram de tocaia e, concomitantemente,
atiraram na direção da vítima, que veio a falecer em
decorrência de um dos disparos. Não foi possível determinar
de qual arma foi deflagrado o projétil que atingiu fatalmente
Francisco. Nessa situação, João e Manoel responderão pelo
crime de homicídio na forma tentada.
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Com relação aos crimes em espécie, julgue os itens que se seguem,
considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e
a doutrina majoritária.
99

Situação hipotética: João, penalmente imputável, dominado
por violenta emoção após injusta provocação de José,

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação
hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em consonância
com a doutrina majoritária e com o entendimento dos tribunais
superiores acerca de provas no processo penal, prisão e liberdade
provisória e habeas corpus.
106

Um indivíduo penalmente imputável ameaça, ardilosa e
reiteradamente, determinada pessoa mediante ligações
telefônicas de número não identificado, prometendo-lhe graves
malefícios e provocando-lhe intenso temor. Nessa situação, é
cabível o deferimento de pedido de interceptação telefônica
formulado pela autoridade policial competente, para a
formação de prova da autoria e da materialidade do delito.

107

Um cidadão penalmente imputável foi preso em flagrante
delito pela prática de crime hediondo. Nessa situação, é vedada
a concessão de fiança ao autuado, mas não será proibido o
deferimento de liberdade provisória.

108

Um indivíduo penalmente imputável apresentou-se
espontaneamente a autoridade policial depois de ter cometido
um crime. Nessa situação, a apresentação espontânea não
impede a decretação da prisão preventiva nos casos em que a
lei a autoriza.

109

Um cidadão foi indiciado por supostamente ter praticado crime
contra a administração pública. O próprio indiciado, que não
possui formação universitária, impetrou habeas corpus por
meio de carta manuscrita. Nessa situação, é incabível o habeas
corpus, devido à falta de capacidade postulatória do
impetrante.

110

No curso de um processo criminal, antes do interrogatório, foi
noticiada a morte do réu no momento da oitiva das
testemunhas de defesa e de acusação. Nessa situação, para que
seja declarada extinta a punibilidade, a morte do réu não
poderá ser demonstrada com base apenas na prova
testemunhal.

ateou fogo nas vestes do provocador, que veio a falecer
em

decorrência

das

graves

queimaduras

sofridas.

Assertiva: Nessa situação, João responderá por homicídio na
forma

privilegiada-qualificada,

sendo

possível

a

concorrência de circunstâncias que, ao mesmo tempo,
atenuam e agravam a pena.
100

Situação hipotética: Um indivíduo, penalmente imputável,
ameaçou com arma de fogo um adolescente e subtraiu-lhe
todos os pertences, incluindo-se valores e objetos pessoais.
O autor foi preso logo depois, em flagrante delito, todavia,
quando da abordagem policial, já não mais portava a arma
utilizada no roubo. Assertiva: Nessa situação, o agente
responderá pelo roubo na forma simples, sendo indispensável
a apreensão da arma de fogo pela autoridade policial para a
caracterização da correspondente majorante do crime.

101

No crime de peculato, o proveito a que se refere o tipo penal
pode ser tanto material quanto moral, consumando-se o delito
mesmo que a vantagem auferida pelo agente não seja de
natureza econômica.

102

Nos crimes de falsidade documental, considera-se documento
particular todo aquele não compreendido como público, ou
a este equiparado, e que, em razão de sua natureza ou
relevância, seja objeto da tutela penal — como cartão de

Julgue os próximos itens, com base em normas do direito penal
militar.

crédito, por exemplo.

111

Situação hipotética: Um militar, em lugar sujeito à
administração castrense, foi flagrado na posse de entorpecente
ilícito para consumo pessoal. Assertiva: Nessa situação, à luz
da jurisprudência do Superior Tribunal Militar e das recentes
alterações legislativas introduzidas no Código Penal Militar, o
referido militar poderá ser beneficiado com penas alternativas
previstas para o usuário na Lei de Drogas.

112

Os crimes militares em tempo de paz são somente aqueles que
constam no Código Penal Militar, mesmo que alguns deles
tenham igual definição na lei penal comum.

113

Conforme posicionamento do Superior Tribunal Militar, a
perda da condição de militar da ativa extingue a punibilidade
do agente em processo ainda sem julgamento de mérito e,
consequentemente, a ação penal militar.

114

Militar da ativa condenado pelo crime de deserção não poderá
ser beneficiado com a suspensão condicional da pena, em
razão de vedação legal.

115

Oficial do Exército Brasileiro que for condenado a pena
privativa de liberdade pelo crime de estelionato em prejuízo
da administração militar estará sujeito a perder o posto e as
condecorações, bem como a ser declarado indigno para com o
oficialato.

Em relação a inquérito policial, ação penal e competência, julgue
os próximos itens, de acordo com o entendimento da doutrina
majoritária e dos tribunais superiores.
103

Denúncia anônima sobre fato grave de necessária repressão
imediata é suficiente para embasar, por si só, a instauração de
inquérito policial para rápida formulação de pedido de quebra
de sigilo e de interceptação telefônica.

104

É de seis meses o prazo para que o ministro da Justiça requeira
a instauração de inquérito policial em crime de ação penal
pública condicionada. Findo esse prazo, opera-se a decadência
do direito de ação.

105

Havendo a prática de contravenção penal contra bens e
serviços da União em conexão probatória com crime de
competência da justiça federal, opera-se a separação dos
processos, cabendo à justiça estadual processar e julgar a
contravenção penal.
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Com base em normas do direito processual penal militar e no entendimento de tribunais superiores, julgue os próximos itens.
116

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no processo penal militar, o interrogatório do réu deve ser realizado
ao final da instrução criminal, como ocorre no procedimento penal comum ordinário.

117

Situação hipotética: Adão, cidadão civil, é investigado pelo crime de desacato por ter ofendido servidor civil que exercia sua função
em lugar sujeito à administração militar. Assertiva: Nessa situação, Adão deverá ser processado e julgado na justiça comum federal.

118

Segundo o entendimento do Superior Tribunal Militar, o inquérito policial militar deverá ser trancado quando não houver indícios
suficientes de autoria ou de materialidade.

119

Situação hipotética: Um policial militar estadual e um soldado do Exército Brasileiro cometeram crime doloso contra a vida de um
civil no contexto de intervenção militar para garantia da lei e ordem. Assertiva: Nessa situação, de acordo com a legislação em vigor,
ambos deverão ser julgados pelo tribunal do júri da justiça comum estadual.

120

Compete à polícia judiciária militar requisitar à polícia civil e às repartições técnicas civis as pesquisas e os exames necessários ao
complemento e subsídio de inquérito policial militar.

Espaço livre

