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PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIO 2017/1 – GABARITO 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

1. Marque a alternativa correta: 

Preenchidos os requisitos de relevância e urgência, a medida provisória pode ter como objeto: 

 

a) Aumento de pena prevista em tipo penal. 

b) Prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento em matéria cível. 

c) Requisitos para a suspensão condicional de processo penal. 

d) Prazo de carência para concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença. 

e) Prazo de decadência para constituição de crédito tributário. 

 

Em relação às demais alternativas: A (art. 62, §1º, I, ‘b’, da CRFB de 1988), B (art. 62, §1º, I, ‘b’, da CRFB de 

1988), C (art. 62, §1º, I, ‘b’, da CRFB de 1988), E (art. 62, §1º, III, c/c art. 146, III, ‘b’, da CRFB de 1988)  

Gabarito: Alternativa “d”. 

 

2. Assinale a opção correta com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos assegurados 

e garantidos pela CF. 

 

a) É absolutamente proibida a aplicação de pena de morte ou de prisão perpétua em todo o território 

nacional e a qualquer tempo. 

b) Diferentemente do direito de propriedade, o direito de herança não é garantido pelas normas 

constitucionais. 

c) É dever do Estado promover a defesa dos direitos do consumidor na forma da lei. 

d) O habeas data é o instituto adequado para a garantia da liberdade de acusados de prática criminal se 

não configurado flagrante delito. 

e) É vedada a concessão de asilo político para nacionais de Estados com os quais o Brasil tenha relação 

diplomática. 

Fonte: 2016, CESPE, TRT - 8ª Região (PA e AP), Cargo: Técnico Judiciário - Área Administrativa  

Gabarito: Alternativa “c”. 

 

3.  Dentre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, está estabelecido 

que: 

a) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação após a aprovação de 

licença.  

b) É assegurado o direito de resposta, dependendo do agravo, além da indenização apenas por dano 

material 

c) É livre a manifestação do pensamento, inclusive de forma anônima.  

d) É garantido o direito de propriedade, independente de sua função social.  

e) Ninguém será privado de direitos por motivo da crença religiosa ou de condição filosófica ou política, 

salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recursar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei.  



 

 
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Espírito Santo 
Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais 

 

 2 

 
 
 

 

Fonte: 2016, FCC, PGE-MT, Cargo: Técnico – Técnico Adminstrativo 

Gabarito: Alternativa “e” 

4. Adeldrupes, domiciliado em Município que não possui sede da Justiça Federal, pretende ver 

reconhecida judicialmente a sua condição de segurado junto à Instituição do Regime Geral de 

Previdência Social, visto que esse pedido lhe foi negado na esfera administrativa. Para tanto, a ação 

poderá ser proposta: 

 

a) Somente perante a Justiça Estadual da Comarca de seu domicílio.  

b) Somente perante a sede da Justiça Federal que detenha competência territorial sobre o Município em 

que domiciliado.  

c) Somente perante a sede da Justiça do Trabalho com competência territorial sobre o Município em que 

domiciliado.  

d) Perante a Justiça Estadual da Comarca de seu domicílio ou a sede da Justiça Federal que detenha 

competência territorial sobre o Município em que domiciliado.  

e) Perante a sede da Justiça Federal ou da Justiça do Trabalho que detenha competência territorial sobre o 

Município em que domiciliado.  

Fonte: 2016, FCC, TRF - 3ª REGIÃO, Prova: Analista Judiciário - Área Administrativa  

Gabarito: Letra “d” 

 

5. De acordo com a Constituição Federal, a previdência social será organizada:  

a) Sob a forma de regime essencialmente privado e atenderá, nos termos fixados em decreto legislativo, a 

proteção à maternidade, especialmente à gestante.  

b) Sob a forma de regime especial, de caráter não contributivo e de filiação facultativa. 

c) Sob a forma de regime semitributário e atenderá, nos termos fixados em decreto legislativo, a proteção 

ao trabalhador em situação de desemprego voluntário ou não.  

d) Com a observância, de critérios que preservem o equilíbrio entre os gêneros, a modicidade da 

contribuição e a autonomia da vontade individual.  

e) Sob a forma de regime geral e atenderá, nos termos de lei, a cobertura dos eventos de doença e idade 

avançada.  

Fonte: 2016, FCC, TRT - 20ª REGIÃO (SE), Prova: Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade 

Gabarito: Alternativa “e” 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

6. Rodrigo é servidor público federal e chefe de determinada repartição pública. Rodrigo indeferiu 

as férias pleiteadas por um de seus subordinados, o servidor José, alegando escassez de pessoal na 

repartição. No entanto, José comprovou, que há excesso de servidores na repartição pública. No caso 

narrado,  

  

a) Há vício de motivo no ato administrativo 

b) O ato deve, obrigatoriamente, permanecer no mundo jurídico, vez que sequer exigia fundamentação.  
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c) Inexiste vício no ato administrativo, no entanto, o ato comporta revogação. 

d) O ato praticado por Rodrigo encontra-se viciado, no entanto, não admite anulação, haja vista a 

discricionariedade administrativa na hipótese.  

e) O objeto do ato administrativo encontra-se viciado. 

Fonte: 2017, FCC, TRT - 11ª Região (AM e RR), Prova: Técnico Judiciário - Área Administrativa 

Gabarito: Letra “a” 

 

7. Os atos administrativos são dotados de atributos que lhe conferem peculiaridades em relação 

aos atos praticados pela iniciativa privada. Quando dotados do atributo da autoexecutoriedade 

a) Não podem ser objeto de controle pelo judiciário, tendo em vista que podem ser executados 

diretamente pela própria Administração pública.  

b) Submetem-se ao controle de legalidade e de mérito realizado pelo Judiciário, tendo em vista que se 

trata de medida de exceção, em que a Administração pública adota medidas materiais para fazer 

cumprir suas decisões, ainda que não haja previsão legal.  

c) Dependem apenas de homologação do Judiciário para serem executados diretamente pela 

Administração pública.  

d) Admitem somente controle judicial posterior, ou seja, após a execução da decisão pela Administração 

pública, mas a análise abrange todos os aspectos do ato administrativo.  

e) Implicam na prerrogativa da própria Administração executar, por meios diretos, suas próprias decisões, 

sendo possível ao Judiciário analisar a legalidade do ato.  

Fonte: 2017, FCC, TRE-SP, Prova: Técnico Judiciário – Área Administrativa  

Gabarito: Alternativa “e”. 

 

8. Considere a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: A Administração não pode atuar com vistas 

a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que 

nortear o seu comportamento. (Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 29ª edição, p. 99). Essa lição 

expressa o conteúdo do princípio da  

a) Impessoalidade, expressamente previsto na Constituição Federal, que norteia a atuação da 

Administração pública de forma a evitar favorecimentos e viabilizar o atingimento do interesse público, 

finalidade da função executiva.  

b) Legalidade, que determina à Administração sempre atuar de acordo com o que estiver expressamente 

previsto na lei, em sentido estrito, admitindo-se mitigação do cumprimento em prol do princípio da 

eficiência. 

c) Eficiência, que orienta a atuação e o controle da Administração pública pelo resultado, de forma que os 

demais princípios e regras podem ser relativizados.  

d) Supremacia do interesse público, que se coloca com primazia sobre os demais princípios e interesses, 

uma vez que atinente à finalidade da função executiva.  

e) Publicidade, tendo em vista que todos os atos da Administração pública devem ser de conhecimento 

dos administrados, para que possam exercer o devido controle.  

 

Fonte: 2017, FCC, TRE-SP, Prova: Técnico Judiciário – Área Administrativa 
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Gabarito: Alternativa “a”. 

 

9.  A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado pretende ordenar a contratação de 

serviços de manutenção de ar condicionado. No que tange à principiologia aplicável a tal contratação, 

há de se conhecer que ela se sujeita 

a) Ao princípio da separação dos poderes, por força do qual o Poder Legislativo deve criar as próprias 

regras de contratação de serviços, independentemente do que disponham as normas gerais de licitação 

e contratação públicas.  

b) Aos princípios do processo legislativo, por tratar-se de atividade de Administração pública 

desempenhada pelo Poder Legislativo.  

c) Aos princípios do processo judicial, por ser o Poder Judiciário o órgão responsável pela revisão de 

contratações realizadas no âmbito dos demais Poderes do Estado.  

d) Ao princípio da separação dos poderes, por força do qual o regramento aplicável às contratações a 

cargo do Poder Legislativo deve ser distinto do aplicável às contratações a cargo do Poder Executivo. 

e) Aos princípios da Administração pública, por tratar-se de atividade da Administração pública, ainda que 

desempenhada pelo Poder Legislativo.  

Fonte: 2016, FCC, PGE-MT, Prova: Técnico - Técnico Adminstrativo 

Gabarito: Alternativa “e”. 

 

10.  Maria, cidadã brasileira, estava andando na calçada quando foi atropelada por um ônibus da 

concessionária X. Diante disso, é correto afirmar que o Estado responde pelo dano causado à Maria de 

forma 

a) subjetiva, na medida da culpabilidade de Maria. 

b) acessória, uma vez que se trata de pessoa jurídica de direito privado. 

c) objetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos. 

d) objetiva, mas apenas acessória, uma vez que quem praticou o ato foi a concessionária. 

e) subjetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos. 

Fonte: 2016, FCC, SEGEP-MA, Prova: Técnico da Receita Estadual - Arrecadação e Fiscalização de Mercadorias em 

Trânsito - Conhecimentos Gerais 

Gabarito: Alternativa “c”. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

11.  Marque a alternativa INCORRETA: 

 

a) A cumulação de pedidos exige que o juízo seja competente para julgá-los. 

b) O Código de Processo Civil vigente não admite a existência de pedido implícito. 

c) Os pedidos, aos quais corresponderem procedimentos diversos, poderão ser cumulados se o autor 

empregar o procedimento comum. 

d) O pedido, redigido em ordem subsidiária, será julgado se o pedido principal for julgado improcedente. 
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e) O pedido delimita o objeto da causa. 

 

Gabarito: Alternativa “b” (art. 322, §1º, art. 323, do CPC 2015). Em relação às demais alternativas: A (art. 327, 

§1º, II, do CPC de 2015), C (art. 327, §2º, do CPC de 2015), D (art. 326, caput, do CPC de 2015), E (art. 490, CPC de 

2015) 

 

12. A tutela de urgência, presentes os demais requisitos legais,  

a) Só pode ser concedida após justificação prévia e sempre com caução.  

b) Pode ser concedida quando houver perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.  

c) Será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.  

d) Não pode ser efetivada através de arrolamento de bens, quando for de natureza cautelar.  

e) Só pode ser concedida se o requerente oferecer caução real ou fidejussória idônea.  

Fonte: 2017, FCC, TRT - 11ª Região (AM e RR), Prova: Analista Judiciário – Área Judiciária 

GABARITO: Alternativa “b” 

 

13. A respeito dos recursos, é correto afirmar:  

a) Os embargos de declaração tem efeito suspensivo e, em alguns casos, tem efeito interrupto dos 

prazos recursais.  

b) A renúncia do direito de recorrer depende a anuência da outra parte.  

c) Cabe agravo de instrumento dos despachos.  

d) O recorrente só poderá desistir do recurso com a anuência do recorrido e dos litisconsortes.  

e) Cabe agravo de instrumento da decisão que julgar o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica.  

 

Fonte: 2017, FCC, TRT - 11ª Região (AM e RR), Prova: Analista Judiciário – Área Judiciária  

GABARITO: Alternativa “e” 

14. A respeito dos prazos processuais, é correto afirmar que 

a) Inexistindo preceito legal ou determinação judicial, será de 3 dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte.  

b) Na contagem de prazo em dias computar-se-ão os dias úteis, os domingos e feriados.  

c) Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes.  

d) Se considera como data de publicação o dia da disponibilização da informação no Diário da Justiça 

eletrônico.  

e) Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados incluindo o dia do começo e excluindo o dia 

do vencimento.  

 

Fonte: 2017, FCC, TRT - 11ª Região (AM e RR), Prova: Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal 

GABARITO: Alternativa “c” 
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

15. As prestações compreendidas pelo Regime Geral de Previdência Social são das seguintes 

espécies:  

a) Benefícios, assistência e amparo.  

b) Benefícios e serviços.  

c) Assistência e amparo, apenas.  

d) Benefícios em dinheiro, apenas.  

e) Benefícios e aposentadoria, apenas.  

Fonte: 2015, FCC, TRT - 15ª Região, Cargo: Juiz do Trabalho Substituto 

GABARITO: Alternativa “b” 

 

16. De acordo com a Lei n
o
 8.213/91, em regra, a concessão do benefício do auxílio-doença; 

a) Não possui período de carência pré-estabelecido.  

b) Está sujeita a carência de doze contribuições mensais. 

c) Está sujeita a carência de seis contribuições mensais.  

d) Está sujeita a carência de quinze contribuições mensais.  

e) Só estará sujeita ao período de carência se a concessão inicial for de, no mínimo, trinta dias. 

Fonte: 2014, FCC, TRF - 3ª REGIÃO, Cargo: Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador 

GABARITO: Alternativa “b” 

 

17. De acordo com a legislação previdenciária, as prestações abaixo são devidas aos segurados 

independentemente do cumprimento do período de carência: 

a) Pensão por morte; auxílio-acidente; aposentadoria por idade. 

b) Reabilitação profissional; pensão por morte; auxílio-reclusão. 

c) Aposentadoria por invalidez; aposentadoria compulsória. 

d) Auxílio-doença; aposentadoria por invalidez 

e) Aposentadoria especial; auxílio-gestante; salário-maternidade para as seguradas contribuinte individual.  

Fonte: 2012, ESAF, MPOG, Cargo: Analista Técnico de Políticas Sociais - Previdência 

GABARITO: Alternativa “b” 

 

JUIZADOS ESPECIAIS E TURMAS RECURSAIS 

 

18. No processo perante o Juizado Especial Cível 

a) A sentença deverá obrigatoriamente conter relatório. 

b) O juiz não poderá excluir as provas que considerar excessivas. 

c) Cada parte poderá arrolar até o máximo de 5 testemunhas. 

d) Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. 
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e) Não se admitirá pedido contraposto. 

Fonte: 2009, FCC, TJ-SE, Cargo: Técnico Judiciário - Área Administrativa 

GABARITO: Alternativa “d” 

 

19. O juizado especial cível da justiça federal é competente para processar e julgar 

a) causa entre Estado estrangeiro e pessoa domiciliada no Brasil. 

b) ação de anulação de ato administrativo federal de lançamento fiscal. 

c) ação sobre bem imóvel da União 

d) mandado de segurança referente a disputa sobre direitos indígenas. 

e) causa entre organismo internacional e município brasileiro.  

Fonte: 2016, CESPE, PC-GO, Prova: Conhecimentos Básicos 

GABARITO: Alternativa “b” 

 

20. A respeito do Juizado Especial Federal Cível, é INCORRETO afirmar que 

a) Será admitida a formulação de pedidos alternativos. 

b) Não podem ser parte, como autoras, as pessoas jurídicas de Direito Público. 

c) Haverá reexame necessário da sentença. 

d) Admitir-se-á o litisconsórcio. 

e) Será possível a formulação de pedido oral. 

Fonte: 2014, FCC, TRF - 4ª REGIÃO, Cargo: Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal. 

GABARITO: Alternativa “c” 

 

QUESTÕES DISSERTATIVAS 

21. Diferencie os conceitos de sentença terminativa e sentença definitiva. 
 
 
22.  No Informativo n. 705, do STF, foi publicada a seguinte informação sobre o julgamento realizado no RE 
602.264: 
“A promoção de servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a 
determinação prevista no art. 37, II, da CF, no sentido de que os cargos públicos devem ser providos por 
concurso. Ao reafirmar essa orientação, a 2ª Turma negou provimento a agravo regimental. Na espécie, 
sustentava-se que a situação da agravante não estaria alcançada pela decisão proferida, com efeitos ex nunc, no 
julgamento da ADI 837/DF (DJU de 25.6.99) — na qual suspensos dispositivos da Lei 8.112/93 que previam 
provimento derivado de cargos públicos. Ressaltou-se que, ao contrário do alegado, a eficácia ex nunc se dera 
no julgamento da medida cautelar da referida ação direta de inconstitucionalidade e, no julgamento de mérito, 
os efeitos teriam sido ex tunc. Observou-se que, em algumas oportunidades e com parcimônia, apesar de 
declarar a inconstitucionalidade em abstrato de certo diploma legal, em observância aos princípios da segurança 
jurídica e da boa-fé, o STF manteria hígidas situações jurídicas concretas constituídas sob a égide da norma 
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inconstitucional. Frisou-se que a agravante não buscava estabilizar determinada conjuntura jurídica concreta, 
porém, constituir uma nova situação funcional. Pontuou-se que essa pretensão modificativa, e não conservativa, 
não encontraria amparo na Constituição. RE 602264 AgR/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 7.5.2013.” 
 
No texto, é mencionada a possibilidade de a declaração de inconstitucionalidade ter efeitos ex nunc e ex tunc. 
Diferencie e discorra sobre essas duas hipóteses.    
 
 
23. Discorra sobre o devido processo legal. 
 

 

Critérios utilizados para correção das respostas dadas às questões nº 21, 22 e 23 do “Processo 

seletivo para ingresso em estágio na área de Direito - 2017/1”: 

Correlação argumentativa e pertinência técnica com o núcleo da matéria aferida. 


