
PC-RJ
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

500 Questões Gabaritadas 
CADERNO DE QUESTÕES 

CÓD: OP-069JL-21
7908403509973



LÍNGUA PORTUGUESA

1

LÍNGUA PORTUGUESA

Confira os textos a seguir e responda as questões de 1 a 5:

1. (CESPE - 2004 - BANESE - TÉCNICO BANCÁRIO) Com referência às ideias e estruturas dos textos I e II, jul-
gue os itens abaixo.

De acordo como o texto I, os ganhos de qualidade de vida são alicerces que permitem a uma sociedade dimi-
nuir a desigualdade social que apresenta.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CESPE - 2004 - BANESE - TÉCNICO BANCÁRIO) No relatório sobre o IDH, elaborado anualmente, são con-
siderados fatores que fazem parte da própria identidade das pessoas e que não se baseiam em dados econômicos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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RACIOCÍNIO LÓGICO

1. (CEBRASPE/CESPE) -2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) A respeito de proposições lógicas, julgue 
o item a seguir.

A sentença Soldado, cumpra suas obrigações. é uma 
proposição simples.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CEBRASPE/CESPE) -2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) Se P e Q forem proposições simples, a 
proposição P→Q — que se lê “se P, então Q ” — será falsa 
quando P for verdadeira e Q for falsa. Nos demais casos, 
P→Q será sempre verdadeira.

Nesse sentido, julgue o item que se segue.
Caso P seja a proposição A sequência 1, 4, 9, 16, 25 

forma uma progressão geométrica., e Q seja a proposição 
A soma 1 + 4 + 9 + 16 + 25 é igual a 55., a proposição P→Q 
será falsa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CEBRASPE/CESPE) -2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) A respeito de proposições lógicas, julgue 
o item a seguir.

Se P e Q forem proposições simples, então a proposi-
ção composta Q∨(Q→P) é uma tautologia.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CEBRASPE/CESPE) -2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) A respeito de proposições lógicas, julgue 
o item a seguir.

Considere que P e Q sejam as seguintes proposições:
P: Se a humanidade não diminuir a produção de mate-

rial plástico ou não encontrar uma solução para o proble-
ma do lixo desse material, então o acúmulo de plástico no 
meio ambiente irá degradar a vida no planeta.

Q: A humanidade diminui a produção de material plás-
tico e encontra uma solução para o problema do lixo desse 
material ou o acúmulo de plástico no meio ambiente de-
gradará a vida no planeta.

Nesse caso, é correto afirmar que as proposições P e Q 
são equivalentes.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CEBRASPE/CESPE) -2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) Se P e Q forem proposições simples, a 
proposição P→Q — que se lê “se P, então Q ” — será falsa 
quando P for verdadeira e Q for falsa. Nos demais casos, 
P→Q será sempre verdadeira.

Nesse sentido, julgue o item que se segue.
A proposição Se determinado candidato foi aprovado 

nas provas objetivas do concurso e no curso de formação 
de praças, ele se tornou soldado combatente do corpo de 
bombeiros local, é equivalente à seguinte proposição: Se 
determinado candidato não se tornou soldado combaten-
te do corpo de bombeiros local, então ele foi reprovado 
nas provas objetivas do concurso e no curso de formação 
de praças.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (CEBRASPE/CESPE) -2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) Se P e Q forem proposições simples, a 
proposição P→Q — que se lê “se P, então Q ” — será falsa 
quando P for verdadeira e Q for falsa. Nos demais casos, 
P→Q será sempre verdadeira.

Nesse sentido, julgue o item que se segue.
A proposição “Se k  é um número primo qualquer, en-

tão k2 é um número ímpar.” é verdadeira.
(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - AGENTE DE 
PESQUISAS E MAPEAMENTO) Considere a seguinte pro-
posição.

“Se fazemos chamadas telefônicas, não entrevistamos 
presencialmente nas ruas.”

Assinale a opção que expressa corretamente uma ne-
gação dessa proposição.

(A) “Se não fazemos chamadas telefônicas, entrevista-
mos presencialmente nas ruas.”
(B) “Fazemos chamadas telefônicas e entrevistamos 
presencialmente nas ruas.”
(C) “Não fazemos chamadas telefônicas ou não entre-
vistamos presencialmente nas ruas.”
(D) “Se não entrevistamos presencialmente nas ruas, 
fazemos chamadas telefônicas.”
(E) “Não fazemos chamadas telefônicas e não entrevis-
tamos presencialmente nas ruas.”
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

1. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Acerca de segurança da informação, julgue os seguintes 
itens.

Em virtude de todos os becapes diferenciais executa-
dos incluírem todos os arquivos alterados desde o último 
becape completo, a recuperação de dados é mais rápida 
utilizando-se becapes diferenciais do que becapes incre-
mentais.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Acerca de segurança da informação, julgue os seguintes 
itens.

Os phishings, usados para aplicar golpes contra usuá-
rios de computadores, são enviados exclusivamente por 
meio de emails. Os navegadores, contudo, têm ferramen-
tas que, algumas vezes, identificam esses golpes.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Acerca de segurança da informação, julgue os seguintes 
itens.

As VPNs (virtual private network) são túneis criados 
em redes públicas para que essas redes apresentem nível 
de segurança equivalente ao das redes privadas. Na cria-
ção desses túneis, utilizam-se algoritmos criptográficos, 
devendo o gerenciamento de chaves criptográficas ser efi-
ciente, para garantir-se segurança.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
A respeito de conceitos, arquiteturas, protocolos e ferra-
mentas de redes

de computadores, julgue os itens que se seguem.
Endereços físicos, endereços lógicos (IP), endereços de 

portas e endereços específicos são os quatro níveis de en-
dereços utilizados em uma rede TCP/IP.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
A respeito de conceitos, arquiteturas, protocolos e ferra-
mentas de redesde computadores, julgue os itens que se 
seguem.

O modelo OSI (open systems interconnection), um 
conjunto de protocolos destinados ao projeto de sistemas 
de redes, possibilita a comunicação entre todos os tipos 
de sistemas de computadores.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
6. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 

A respeito de conceitos, arquiteturas, protocolos e ferra-
mentas de redes de computadores, julgue os itens que se 
seguem.

Cabos de par trançado, coaxiais e fibras ópticas são os 
tipos mais populares de meios de transmissão não guia-
dos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
A respeito de conceitos, arquiteturas, protocolos e ferra-
mentas de redes de computadores, julgue os itens que se 
seguem.

O Google Chrome é um sítio de busca e pesquisa de-
senvolvido para as plataformas Windows, Linux e Mac OS 
X.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) Jul-
gue os itens subsequentes, relativos aos sistemas opera-
cionais Linux e Windows.

No Linux, o sistema de arquivos apresenta-se hierar-
quizado de forma que se inicia no diretório \ e percorre 
um número arbitrário de subdiretórios de modo unifilar, 
sendo o diretório \ também denominado diretório-raiz.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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DIREITO CONSTITUCIONAL

1. (CESPE / CEBRASPE - 2012 - PC-AL) Acerca da Cons-
tituição Federal e dos direitos e garantias fundamentais, 
julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 pode ser considerada 
democrática e tem como fundamentos a soberania, a ci-
dadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CESPE / CEBRASPE - 2012 - PC-A) Acerca da Cons-
tituição Federal e dos direitos e garantias fundamentais, 
julgue o item a seguir.

O uso de algemas durante audiência de instrução e 
julgamento pode ser determinado pelo magistrado quan-
do presentes, de maneira concreta, riscos a segurança do 
acusado ou das pessoas ao ato presentes.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Acerca dos princípios da administração pública previstos 
na CF, julgue os itens seguintes.

Ao servidor público deve ser dada a possibilidade de 
decidir quanto ao que é legal ou ilegal, mas também quan-
to ao o que é justo ou injusto, estabelecendo uma distin-
ção entre o honesto e o desonesto, de modo a respeitar o 
princípio da moralidade.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) Os 
ministros de Estado, inclusive o ministro da Defesa, devem 
ser escolhidos entre brasileiros natos, com, no mínimo, 21 
anos de idade, no exercício dos direitos políticos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar 
originariamente, por infrações penais comuns, os seus 
próprios ministros.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Com relação aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio, julgue os itens a seguir.

A CF autoriza a edição de medida provisória sobre ma-
téria relativa a direito penal, processual penal e processual 
civil.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Com relação aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio, julgue os itens a seguir.

Compete privativamente ao Senado Federal autorizar, 
por dois terços de seus membros, a instauração de proces-
so contra presidente e vice-presidente da República.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) O 
brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em caso de 
crime comum, ainda que praticado após a naturalização.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

9. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
No que concerne aos princípios, direitos e garantias fun-
damentais, estabelecidos na Constituição Federal de 1988 
(CF), julgue os itens a seguir.

Dado o direito à liberdade, um dos direitos fundamen-
tais, a prisão de um indivíduo é medida excepcional.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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DIREITO ADMINISTRATIVO

1.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

O Direito constitui uma linguagem prescritiva criada 
para disciplinar os comportamentos humanos, tornando 
possível a vida em sociedade.

Alexandre Mazza.
Considerando que essa premissa é aplicada em re-

lação a qualquer ramo do Direito e tendo como foco os 
elementos norteadores do direito administrativo, julgue 
o item.

A supremacia do interesse público sobre o privado 
e a indisponibilidade do interesse público se constituem 
em supraprincípios, que refletem a dualidade existente 
no exercício da função administrativa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

Acerca dos princípios da administração pública pre-
vistos na CF, julgue o item seguinte.

Ao servidor público deve ser dada a possibilidade 
de decidir quanto ao que é legal ou ilegal, mas também 
quanto ao o que é justo ou injusto, estabelecendo uma 
distinção entre o honesto e o desonesto, de modo a res-
peitar o princípio da moralidade.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

Acerca dos princípios da administração pública pre-
vistos na CF, julgue o item seguinte.

A legalidade do ato praticado pelo agente público 
pode subsistir ainda que não exista lei prévia que autori-
ze a sua prática.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

Acerca dos atos administrativos, julgue o item a se-
guir.

O fato administrativo é conceituado como a materia-
lização da função administrativa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

Acerca dos atos administrativos, julgue o item a se-
guir.

Não é possível, nos atos administrativos, haver a dis-
pensa de sua motivação.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

O Direito constitui uma linguagem prescritiva criada 
para disciplinar os comportamentos humanos, tornando 
possível a vida em sociedade.

Alexandre Mazza.
Considerando que essa premissa é aplicada em re-

lação a qualquer ramo do Direito e tendo como foco os 
elementos norteadores do direito administrativo, julgue 
o item.

No que se refere aos requisitos de um ato administra-
tivo, é considerado defeito grave em relação ao sujeito a 
situação em que o particular, não agente público, pratica 
ato privativo da Administração, constituindo, inclusive, 
causa de nulidade da atuação administrativa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

O Direito constitui uma linguagem prescritiva criada 
para disciplinar os comportamentos humanos, tornando 
possível a vida em sociedade.

Alexandre Mazza.
Considerando que essa premissa é aplicada em re-

lação a qualquer ramo do Direito e tendo como foco os 
elementos norteadores do direito administrativo, julgue 
o item.

Em se tratando das espécies dos atos administra-
tivos, a renúncia à função pública deve ser entendida 
como tipo de ato enunciativo.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8.(CEBRASPE (CESPE) - ESCRIVÃO DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

A respeito de ato administrativo, julgue o item se-
guinte.

A coercibilidade e a imperatividade não permeiam os 
atos negociais.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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DIREITO PENAL

1.( CESPE / CEBRASPE - 2016 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 3ª TURMA 
- 2ª PROVA)

Ainda no que se refere à corregedoria e ao direito dis-
ciplinar, julgue o item a seguir.

Policial rodoviário federal que se apropriar de dinheiro 
público, do qual tenha posse em razão de seu cargo, estará 
sujeito às penas do crime de corrupção passiva.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CESPE / CEBRASPE - 2016 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 3ª TURMA 
- 2ª PROVA)

Acerca das organizações criminosas e do disposto em 
legislação vigente aplicável no combate e na repressão ao 
tráfico de drogas e de armas de fogo no Brasil, julgue o 
item a seguir.

Situação hipotética: Durante uma fiscalização de ro-
tina em área de fronteira, um policial rodoviário federal 
encontrou, sob o banco do motorista de um veículo abor-
dado, um carregador de arma de fogo de uso permitido, 
bem como duas caixas de munições de calibre compatível 
com o acessório, não tendo sido, no entanto, localizada 
nenhuma arma de fogo. Na ocasião, foi verificado que o 
acessório e as munições haviam sido recém-adquiridos em 
território estrangeiro, sem autorização de importação pela 
autoridade competente. 

Assertiva: Nessa situação, a conduta do motorista não 
configura crime de tráfico internacional, já que, além de o 
calibre do acessório e as munições serem de uso permiti-
do, não houve apreensão de arma de fogo.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE / CEBRASPE - 2016 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 3ª TURMA 
- 2ª PROVA)

Acerca das organizações criminosas e do disposto em 
legislação vigente aplicável no combate e na repressão ao 
tráfico de drogas e de armas de fogo no Brasil, julgue o 
item a seguir.

Entre as circunstâncias que geram o aumento de pena 
para o tráfico de drogas, são de constatação comum no 
cotidiano operacional da PRF aquelas que evidenciam a 
transnacionalidade do delito e o tráfico entre estados da 
Federação ou entre estes e o Distrito Federal.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE / CEBRASPE - 2016 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 3ª TURMA 
- 2ª PROVA)

Acerca das organizações criminosas e do disposto em 
legislação vigente aplicável no combate e na repressão ao 
tráfico de drogas e de armas de fogo no Brasil, julgue o 
item a seguir.

A legislação penal em vigor que define os crimes de 
tráfico de drogas no Brasil prevê a aplicação do mesmo 
tratamento penal tanto para o traficante ocasional quanto 
para o traficante profissional.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CESPE / CEBRASPE - 2015 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 3ª TURMA 
- 1ª PROVA)

Acerca dos institutos de direito penal, dos crimes em es-
pécie e das disposições penais previstas no Estatuto do Desar-
mamento e no Estatuto do Estrangeiro, julgue o item seguinte.

Situação hipotética: Um cidadão legalmente habilita-
do para a condução de veículos automotores causou, por 
imprudência, um acidente de trânsito que, embora não te-
nha causado vítimas, danificou uma placa de sinalização e 
um poste de iluminação pública. 

Assertiva: Nessa situação, o condutor do veículo será 
responsabilizado civilmente pelo prejuízo causado, uma 
vez que o dano ao patrimônio público não é tipificado 
como crime quando decorre apenas da imprudência do 
condutor do veículo.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (CESPE / CEBRASPE - 2015 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 3ª TURMA 
- 1ª PROVA)

Acerca dos institutos de direito penal, dos crimes em 
espécie e das disposições penais previstas no Estatuto do 
Desarmamento e no Estatuto do Estrangeiro, julgue o item 
seguinte.

Em razão da conexidade entre o crime de receptação e 
o crime antecedente, não será penalmente responsabiliza-
do o agente do crime de receptação quando desconhecido 
o autor do crime precedente.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (CESPE / CEBRASPE - 2015 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 3ª TURMA 
- 1ª PROVA)

Acerca dos institutos de direito penal, dos crimes em es-
pécie e das disposições penais previstas no Estatuto do Desar-
mamento e no Estatuto do Estrangeiro, julgue o item seguinte.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

1. (CESPE / CEBRASPE - 2016 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 3ª TURMA 
- 2ª PROVA)

Acerca das organizações criminosas e do disposto em 
legislação vigente aplicável no combate e na repressão ao 
tráfico de drogas e de armas de fogo no Brasil, julgue o 
item a seguir.

Considera-se organização criminosa a associação de 
três ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e carac-
terizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter 
vantagens de natureza econômica, por meio da prática 
reiterada de infrações penais, cujas penas máximas sejam 
iguais ou superiores a quatro anos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CESPE / CEBRASPE - 2015 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 3ª TURMA 
- 1ª PROVA)

No que concerne ao direito penal, julgue o próximo 
item.

A busca em domicílio para o cumprimento de manda-
do de prisão poderá ser realizada a qualquer hora do dia 
ou da noite, independentemente de autorização do mo-
rador, desde que haja fundada suspeita de que a pessoa 
contra quem pesa a ordem esteja abrigada na residência 
e ofereça resistência ao cumprimento da ordem judicial.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE / CEBRASPE - 2015 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 3ª TURMA 
- 1ª PROVA)

No que concerne ao direito penal, julgue o próximo 
item.

É vedada a prisão em flagrante do autor de contraven-
ção penal de menor potencial ofensivo, cujo procedimen-
to apuratório é inaugurado mediante a lavratura de termo 
circunstanciado.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE / CEBRASPE - 2015 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 3ª TURMA 
- 1ª PROVA)

No que concerne ao direito penal, julgue o próximo 
item.

Configura-se o flagrante fabricado ou forjado na situ-
ação em que o sujeito passivo é induzido ou instigado por 
outro a cometer a prática delituosa. Nessa situação, sendo 
impossível a consumação do delito, a prisão é inválida ou 

ilegal.
(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CESPE / CEBRASPE - 2015 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 3ª TURMA 
- 1ª PROVA)

No que se refere à violência contra a mulher, julgue o 
próximo item.

A Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340) entrou em vigor 
no Brasil no ano de 2006, a despeito de o país ainda não 
ter ratificado, até aquele ano, a Carta Internacional dos Di-
reitos da Mulher.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (CESPE / CEBRASPE - 2015 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 2ª TURMA 
- 2ª PROVA)

De acordo com o que dispõem os artigos da Lei n.º 
11.343/2006, definidora de crimes e medidas para a pre-
venção do uso indevido de drogas, julgue o item subse-
quente.

A transnacionalidade do delito, a prática da conduta 
delituosa pelo agente do crime prevalecendo-se de função 
pública e o cometimento do crime nas dependências ou 
imediações de estabelecimentos prisionais ou em trans-
portes públicos são, entre outras, circunstâncias que re-
sultam no aumento de um sexto a dois terços da pena do 
crime de tráfico de drogas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (CESPE / CEBRASPE - 2015 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 2ª TURMA 
- 2ª PROVA)

Relativamente à atuação da polícia ante os grupos so-
ciais vulneráveis, julgue o item subsecutivo.

As mulheres e a população LGBT obtiveram, nos últi-
mos anos, importantes conquistas, das quais são exemplos 
a Lei Maria da Penha, a previsão legal da união homoafe-
tiva e a criminalização da homofobia, que foram determi-
nantes para que tenha sido praticamente eliminada a vio-
lência contra a mulher e contra as pessoas com orientação 
sexual diversa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (CESPE / CEBRASPE - 2015 - PRF - POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 2ª TURMA 
- 2ª PROVA)

Acerca das formas de conhecimento e apuração das ir-
regularidades funcionais e da responsabilização disciplinar 
do agente público, julgue o próximo item.
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1.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS)

Considerando a teoria das qualificações e as normas 
indiretas previstas na Lei de Introdução às Normas do Di-
reito Brasileiro, julgue os itens a seguir.

I O Brasil adota, predominantemente, a teoria das 
qualificações pela lex causae.

II As chamadas normas qualificadoras do direito in-
ternacional privado não possuem caráter conflitual, mas 
servem para definir conceitos importantes para a boa apli-
cação das normas indiretas no caso concreto.

III O caput do art. 7.º da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro adota a regra das normas bilaterais do 
direito internacional privado ao abrir espaço à multilatera-
lidade do direito e permitir a aplicação da norma interna 
ou externa ao caso concreto.

IV A obrigação resultante do contrato reputa-se consti-
tuída no país de nacionalidade do proponente.

Estão certos apenas os itens
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) II e IV.

2.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS)

Seguindo a tendência moderna do direito internacio-
nal privado, a Lei de Introdução às Normas do Direito Bra-
sileiro consagrou como o principal elemento de conexão 
do estatuto pessoal da pessoa física no ordenamento na-
cional

(A) o local do domicílio.
(B) o princípio da nacionalidade.
(C) o lugar de situação da coisa.
(D) a autonomia da vontade.

3.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

Com base no disposto na legislação relativa ao direito 
empresarial e societário e na jurisprudência sobre esses 
ramos do direito, julgue o item a seguir.

A desconsideração da personalidade jurídica, ainda 
que com fundamento na teoria menor, não pode atingir o 
patrimônio pessoal de membros do conselho fiscal da em-
presa sem que haja mínima presença de indícios de que 
estes tenham contribuído, ao menos culposamente e com 
desvio de função, para a prática de atos de administração.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

4.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

Da união entre Tiago, condenado criminalmente pela 
prática do crime de furto, e Daniela, desempregada, casa-
dos sob o regime de separação legal de bens, nasceram 
dois filhos, atualmente com cinco e dez anos de idade.

No que se refere a essa situação hipotética, julgue o 
item a seguir, à luz do disposto no Código Civil e no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente e do entendimento juris-
prudencial dos tribunais superiores.

Dada a condenação criminal de Tiago, seu poder fami-
liar sobre os filhos será extinto.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

5.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

Da união entre Tiago, condenado criminalmente pela 
prática do crime de furto, e Daniela, desempregada, casa-
dos sob o regime de separação legal de bens, nasceram 
dois filhos, atualmente com cinco e dez anos de idade.

No que se refere a essa situação hipotética, julgue o 
item a seguir, à luz do disposto no Código Civil e no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente e do entendimento juris-
prudencial dos tribunais superiores.

Os bens adquiridos por Tiago e Daniela na constância 
do casamento não se comunicam entre os cônjuges.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

6.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

Da união entre Tiago, condenado criminalmente pela 
prática do crime de furto, e Daniela, desempregada, casa-
dos sob o regime de separação legal de bens, nasceram 
dois filhos, atualmente com cinco e dez anos de idade.

No que se refere a essa situação hipotética, julgue o 
item a seguir, à luz do disposto no Código Civil e no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente e do entendimento juris-
prudencial dos tribunais superiores.

Caso Daniela requeira o divórcio, ela poderá requerer aos 
pais de Tiago a prestação de alimentos para os seus filhos.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

7.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURADOR)
Acerca da legitimidade para pleitear reparação por da-

nos morais, julgue o item subsequente, à luz da jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça.

O falecimento do titular de direito à indenização por 
danos morais não enseja a sua transmissão a terceiros, de 
modo que os herdeiros não são legitimados para prosse-
guir com a ação de reparação.

(   ) CERTO
(   )ERRADO
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8.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

Acerca da legitimidade para pleitear reparação por da-
nos morais, julgue o item subsequente, à luz da jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça.

Pessoa jurídica detém legitimidade para pleitear in-
denização por danos morais, desde que devidamente de-
monstrada a ofensa à sua honra objetiva.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

9.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

Acerca da legitimidade para pleitear reparação por da-
nos morais, julgue o item subsequente, à luz da jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça.

Em determinadas situações, pessoas muito próximas 
afetivamente à vítima são indiretamente atingidas pelo 
evento danoso, de modo a se converterem em colegitima-
das para demandar a reparação por danos morais, ditos 
reflexos.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

10.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

A respeito de bens, de negócios jurídicos, de obriga-
ções, e de contratos regulados no Código Civil, julgue o 
item subsequente.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça, a perda de uma chance que tolhe de alguém a 
oportunidade de obter uma situação futura melhor gera 
o dever de indenizar, na medida em que se constitui em 
ato ilícito.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

11.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

A respeito de bens, de negócios jurídicos, de obriga-
ções, e de contratos regulados no Código Civil, julgue o 
item subsequente.

No contrato de distribuição, a remuneração do dis-
tribuidor somente será devida se realizada dentro de sua 
zona e com a sua intervenção.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

12.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

A respeito de bens, de negócios jurídicos, de obriga-
ções, e de contratos regulados no Código Civil, julgue o 
item subsequente.

Nas obrigações alternativas, tornando-se todas as 
prestações impossíveis de cumprimento sem culpa do 
devedor, este pagará somente as perdas e os danos e, se 
possível, o valor da obrigação que por último se impossi-
bilitou.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

13.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

A respeito de bens, de negócios jurídicos, de obriga-
ções, e de contratos regulados no Código Civil, julgue o 
item subsequente.

Apesar de se destinarem, de modo duradouro, ao uso 
de outro bem, as pertenças, em regra, não seguem a regra 
da gravitação jurídica.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

14.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

A respeito de bens, de negócios jurídicos, de obriga-
ções, e de contratos regulados no Código Civil, julgue o 
item subsequente.

A desconsideração da personalidade jurídica, a partir 
da teoria maior, exige a comprovação do abuso, o que se 
presume ocorrido caso haja encerramento irregular das 
atividades da pessoa jurídica.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

15.(CESPE / CEBRASPE - 2020 - MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELEC-
TUAL - DIREITO)

À luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasi-
leiro, que disciplina a aplicação das leis em geral, julgue o 
item seguinte.

O agente público responderá pessoalmente por suas 
decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro 
grosseiro.

(   ) CERTO
(   )ERRADO
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16.(CESPE / CEBRASPE - 2020 - MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELEC-
TUAL - DIREITO)

À luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasi-
leiro, que disciplina a aplicação das leis em geral, julgue o 
item seguinte.

Em procedimento de aferição de irregularidades em 
gestão de contratos administrativos, devem ser avaliadas 
as dificuldades reais do gestor, consideradas as circunstân-
cias práticas a ele impostas.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

17.(CESPE / CEBRASPE - 2020 - MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELEC-
TUAL - DIREITO)

À luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasi-
leiro, que disciplina a aplicação das leis em geral, julgue o 
item seguinte.

Para evitar a vacatio legis, a lei revogada é automati-
camente restaurada, no caso de a lei que a tiver revogado 
perder a vigência.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

18.(CESPE / CEBRASPE - 2020 - MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELEC-
TUAL - DIREITO)

À luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasi-
leiro, que disciplina a aplicação das leis em geral, julgue o 
item seguinte.

Ocorre revogação tácita quando lei posterior regula 
inteiramente matéria de lei anterior ou seja com esta in-
compatível.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

19.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: DIREITO)

De acordo com a jurisprudência do STJ acerca da res-
ponsabilidade civil, julgue o item subsequente.

Em hipótese de descumprimento do prazo de entrega 
do imóvel pelo promitente vendedor, a cláusula penal mo-
ratória fixada em valor razoável é, em regra, inacumulável 
com indenização pelos lucros cessantes decorrentes da 
não fruição do bem.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

20.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: DIREITO)

De acordo com a jurisprudência do STJ acerca da res-
ponsabilidade civil, julgue o item subsequente.

Na hipótese de condenação judicial em ação de danos 
morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, 
a contagem dos juros da mora se inicia da data do evento 
danoso.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

21.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: DIREITO)

De acordo com a jurisprudência do STJ acerca da res-
ponsabilidade civil, julgue o item subsequente.

Ação de responsabilidade civil decorrente de inadim-
plemento contratual ou extracontratual sujeita-se, em re-
gra, ao prazo prescricional trienal.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

22.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: DIREITO)

No que concerne a obrigações civis, contratos e prova 
do fato jurídico, julgue o item que se segue.

Conforme regra geral prevista na lei civil vigente so-
bre a prova dos atos jurídicos, a validade do instrumento 
particular para demonstrar a existência de obrigação con-
vencional depende da subscrição de, pelo menos, duas 
testemunhas.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

23.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: DIREITO)

No que concerne a obrigações civis, contratos e prova 
do fato jurídico, julgue o item que se segue.

Em contrato de compra e venda de bem móvel com 
pagamento antecipado do preço, caso o objeto se perca 
antes da tradição, sem culpa do devedor, a obrigação fica-
rá resolvida para ambas as partes.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

24.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: DIREITO)

No que concerne a obrigações civis, contratos e prova 
do fato jurídico, julgue o item que se segue.

No regime jurídico concebido pelo Código Civil, a reso-
lução contratual pela onerosidade excessiva depende da 
demonstração da superveniência de fato imprevisível, ou 
seja, aquele impossível de ser antevisto pelas partes.

(   ) CERTO
(   )ERRADO
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25.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: DIREITO)

No que concerne a obrigações civis, contratos e prova 
do fato jurídico, julgue o item que se segue.

Por constituir forma de pagamento indireto, a novação 
deve, impreterivelmente, ser declarada de forma expres-
sa, não admitindo modalidade tácita.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

26.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: DIREITO)

Conforme as disposições legais sobre vigência e aplica-
ção das leis, prescrição, pessoas naturais e jurídicas, julgue 
o item a seguir.

No caso de ação de indenização civil em que a deman-
da civil se baseie em fato que esteja em apuração no juízo 
criminal, o prazo prescricional da ação de indenização não 
transcorrerá enquanto não for prolatada a sentença penal 
definitiva.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

27.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: DIREITO)

Conforme as disposições legais sobre vigência e aplica-
ção das leis, prescrição, pessoas naturais e jurídicas, julgue 
o item a seguir.

Em caso de desaparecimento do corpo de pessoa vi-
timada em grave acidente aéreo, depois de esgotadas as 
buscas e averiguações, a declaração de óbito independe 
de decretação judicial de ausência.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

28.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: DIREITO)

Conforme as disposições legais sobre vigência e aplica-
ção das leis, prescrição, pessoas naturais e jurídicas, julgue 
o item a seguir.

Segundo o Código Civil em vigor, a alteração da finali-
dade original da atividade econômica específica de pessoa 
jurídica é, por si só, indicativo de desvio de finalidade para 
efeito de desconsideração da personalidade jurídica.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

29.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: DIREITO)

Conforme as disposições legais sobre vigência e aplica-
ção das leis, prescrição, pessoas naturais e jurídicas, julgue 
o item a seguir.

De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Di-
reito Brasileiro, além de situações de expressa revogação, 
nova lei implica a revogação de legislação anterior que 
regulasse inteiramente a mesma matéria ou, ainda, que 
estabelecesse regras gerais sobre o mesmo assunto.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

30.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - ASSES-
SOR JURÍDICO - DIREITO)

A respeito do negócio jurídico, das obrigações, dos 
contratos, da responsabilidade civil e do direito do consu-
midor, julgue o item a seguir.

Para que enseje indenização por danos morais, a uti-
lização da imagem de uma pessoa deverá violar a honra e 
ter caráter vexatório.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

31.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - ASSES-
SOR JURÍDICO - DIREITO)

A respeito do negócio jurídico, das obrigações, dos 
contratos, da responsabilidade civil e do direito do consu-
midor, julgue o item a seguir.

Se a promessa de contrato for unilateral, ela ficará sem 
efeito caso o credor não se manifeste no prazo previsto.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

32.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - ASSES-
SOR JURÍDICO - DIREITO)

A respeito do negócio jurídico, das obrigações, dos 
contratos, da responsabilidade civil e do direito do consu-
midor, julgue o item a seguir.

A possibilidade de o devedor purgar a mora depende 
da viabilidade do cumprimento da obrigação.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

33.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - ASSES-
SOR JURÍDICO - DIREITO)

A respeito do negócio jurídico, das obrigações, dos 
contratos, da responsabilidade civil e do direito do consu-
midor, julgue o item a seguir.

A conversão substancial do negócio jurídico tem o pro-
pósito de sanar a invalidade absoluta.

(   ) CERTO
(   )ERRADO
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34.(CESPE / CEBRASPE - 2011 - AL-CE - ANALISTA 
LEGISLATIVO - DIREITO)

Com relação aos negócios jurídicos, julgue o item se-
guinte.

Considere a seguinte situação hipotética.
Márcio prometeu dar um prêmio em dinheiro a Carlos, 

condicionando o pagamento à cotação de ação na bolsa 
de valores, que deveria atingir determinado valor, e, para 
que a cotação não atingisse o montante avençado, Márcio 
manipulou artificialmente o mercado e a cotação da bolsa.

Nessa situação, se Carlos conseguir provar o dolo, arti-
fício malicioso de que se valeu Márcio para evitar o paga-
mento do prêmio, estará configurada, quanto aos efeitos 
jurídicos, a referida condição.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

35.(CESPE / CEBRASPE - 2011 - AL-CE - ANALISTA 
LEGISLATIVO - DIREITO)

Com relação aos negócios jurídicos, julgue o item se-
guinte.

Será anulável, a requerimento de qualquer interessa-
do ou do Ministério Público, negócio jurídico cujas par-
tes se orquestrarem para obter um fim ilícito, ou seja, se 
ambas as partes estiverem cientes da ilicitude do motivo 
determinante, podendo, contudo, ser o referido negócio 
convalidado pelo decurso do tempo.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

36.(CESPE / CEBRASPE - 2011 - AL-CE - ANALISTA 
LEGISLATIVO - DIREITO)

Acerca das pessoas naturais e das pessoas jurídicas, 
julgue o item subsequente.

A existência legal das pessoas jurídicas de direito pri-
vado tem início com a inscrição do ato constitutivo no res-
pectivo registro, sendo os seus poderes delimitados nos 
seus atos constitutivos. Assim, a capacidade da pessoa ju-
rídica é limitada à finalidade para qual foi criada, ao passo 
que a da pessoa natural é plena.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

37.(CESPE / CEBRASPE - 2011 - AL-CE - ANALISTA 
LEGISLATIVO - DIREITO)

Acerca das pessoas naturais e das pessoas jurídicas, 
julgue o item subsequente.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), a desconsideração da personalidade jurídica con-
siste na ineficácia relativa da própria pessoa jurídica frente 
a credores cujos direitos não sejam satisfeitos, e não na 
ineficácia ou invalidade de negócios jurídicos celebrados 
pela empresa.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

38.(CESPE / CEBRASPE - 2003 - PC-RR - DELEGADO 
DE POLÍCIA CIVIL)

Julgue o item seguinte, relativo ao contrato de com-
pra e venda, sob a luz do novo Código Civil — Lei n.° 
10.406/2002.

Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar 
para si a propriedade, até que o preço esteja integralmen-
te pago.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

39.(CESPE / CEBRASPE - 2003 - PC-RR - DELEGADO 
DE POLÍCIA CIVIL)

Julgue o item seguinte, relativo ao contrato de com-
pra e venda, sob a luz do novo Código Civil — Lei n.° 
10.406/2002.

A venda a contento é a cláusula que subordina o con-
trato à condição suspensiva, ou seja, à condição de ficar 
desfeito se o comprador não se agradar da coisa.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

40.(CESPE / CEBRASPE - 2003 - PC-RR - DELEGADO 
DE POLÍCIA CIVIL)

Julgue o item seguinte, relativo ao contrato de com-
pra e venda, sob a luz do novo Código Civil — Lei n.° 
10.406/2002.

Na cláusula de retrovenda, o vendedor pode reservar-
-se o direito de recobrar, dentro de um certo prazo, um 
imóvel que tenha vendido, restituindo o preço mais as 
despesas feitas pelo comprador.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

GABARITO

1 C
2 B
3 CERTO
4 ERRADO
5 ERRADO
6 CERTO
7 ERRADO
8 CERTO
9 CERTO

10 CERTO
11 ERRADO
12 ERRADO
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13 CERTO
14 ERRADO
15 CERTO
16 CERTO
17 ERRADO
18 CERTO
19 CERTO
20 CERTO
21 ERRADO
22 ERRADO
23 CERTO
24 CERTO
25 ERRADO
26 CERTO
27 CERTO
28 ERRADO
29 ERRADO
30 ERRADO
31 CERTO
32 CERTO
33 ERRADO
34 CERTO
35 ERRADO
36 CERTO
37 CERTO
38 CERTO
39 CERTO
40 CERTO

ANOTAÇÕES
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1.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - POLÍCIA FEDERAL - 
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL)

A respeito da jurisdição, da competência e do poder 
geral de cautela no processo civil, julgue o item subse-
quente.

Caso haja fundado receio de que no curso da lide uma 
parte cause ao direito do réu lesão grave e de difícil re-
paração, o juiz poderá determinar medida provisória que 
julgue adequada.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

2.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - POLÍCIA FEDERAL - 
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL)

A respeito da jurisdição, da competência e do poder 
geral de cautela no processo civil, julgue o item subse-
quente.

No curso de processo de ação de acidente de trabalho 
que tramite na justiça estadual, se a União intervier como 
interessada, o juiz deverá efetuar a remessa dos autos 
para a justiça federal.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

3.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - POLÍCIA FEDERAL - 
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL)

A respeito da jurisdição, da competência e do poder 
geral de cautela no processo civil, julgue o item subse-
quente.

As características da jurisdição incluem substituir, no 
caso concreto, a vontade das partes pela vontade do juiz, 
o que, por sua vez, resolve a lide e promove a pacificação 
social.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

4.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS)

No Juizado Especial da Fazenda Pública, a entidade ré 
deverá apresentar a documentação de que disponha para 
o esclarecimento da causa

(A) no prazo fixado pelo juiz, em razão da complexi-
dade.

(B) juntamente com a contestação.
(C) cinco dias após a intimação.
(D) até a instalação da audiência de conciliação.

5.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS)

De acordo com o CPC, a decisão de mérito, transitada 
em julgado, poderá ser rescindida se

(A) o autor ou o réu obtiverem prova nova cuja exis-
tência ignoravam.
(B) o juiz for interessado no julgamento do processo 
em favor do autor.
(C) o juiz aconselhar alguma das partes acerca do ob-
jeto da causa.
(D) estiver fundada em prova cuja falsidade seja de-
monstrada na própria ação rescisória.

6.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS)

De acordo com o CPC, nas causas que dispensem a 
fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do 
réu, deverá julgar liminarmente improcedente o pedido 
que contrariar

I enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal.
II acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça 

em julgamento de recursos repetitivos.
III entendimento firmado em incidente de resolução 

de demandas repetitivas.
IV enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre 

direito local.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas o item I está certo.
(B) Apenas os itens II e III estão certos.
(C) Apenas os itens II, III e IV estão certos.
(D) Todos os itens estão certos.
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MEDICINA LEGAL

1.(CESPE / CEBRASPE - 2003 - PC-RR - AUXILIAR DE 
NECROPSIA)

A seguir, são transcritos, com pequenas alterações, os 
artigos da Lei n.º 8.501/1992, que dispõe sobre a utiliza-
ção de cadáver não reclamado, para fins de estudos ou 
pesquisas científicas, e dá outras providências.

Art. 1.º Esta lei visa disciplinar a destinação de cadáver 
não reclamado junto às autoridades públicas, para fins de 
ensino e pesquisa.

Art. 2.º O cadáver não reclamado junto às autoridades 
públicas, no prazo de trinta dias, poderá ser destinado às 
escolas de medicina, para fins de ensino e de pesquisa de 
caráter científico.

Art. 3.º Será destinado para estudo, na forma do artigo 
anterior, o cadáver:

I – sem qualquer documentação;
II – identificado, sobre o qual inexistam informações 

relativas a endereços de parentes ou responsáveis legais.
§ 1.° Na hipótese do inciso II deste artigo, a autoridade 

competente fará publicar, nos principais jornais da cidade, 
a título de utilidade pública, pelo menos dez dias, a notícia 
do falecimento.

§ 2.º Se a morte resultar de causa não natural, o corpo 
será, obrigatoriamente, submetido a necropsia no órgão 
competente.

§ 3.º É defeso encaminhar o cadáver para fins de estu-
do, quando houver indício de que a morte tenha resultado 
de ação criminosa.

§ 4.º Para fins de reconhecimento, a autoridade ou ins-
tituição responsável manterá, sobre o falecido: a) os dados 
relativos às características gerais; b) a identificação; c) as 
fotos do corpo; d) a ficha datiloscópica; e) o resultado da 
necropsia, se efetuada; e f) outros dados e documentos 
julgados pertinentes.

Art. 4.° Cumpridas as exigências estabelecidas nos ar-
tigos anteriores, o cadáver poderá ser liberado para fins 
de estudo.

Art. 5.º A qualquer tempo, os familiares ou represen-
tantes legais terão acesso aos elementos de que trata o § 
4.º do art. 3.º desta lei.

Art. 6.º Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Art. 7.º Revogam-se as disposições em contrário.
Acerca das idéias e das estruturas empregadas na re-

dação dessa lei, bem como do assunto a ela relacionado, 
julgue o item que se segue.

Em condições normais, a “ficha datiloscópica” mencio-
nada na alínea d (§ 4.° , art. 3.° ) deverá conter as impres-
sões digitais do falecido.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

2.(CESPE / CEBRASPE - 2003 - PC-RR - ODONTÓLO-
GO LEGAL)

Com relação à identificação humana, julgue o item a 
seguir.

Os pontos craniométricos bregma, ínion, lambda e ná-
sio são ímpares, enquanto os pontos ptérion, astérion e 
pórion são pares.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

3.(CESPE / CEBRASPE - 2003 - PC-RR - ODONTÓLO-
GO LEGAL)

Com relação à identificação humana, julgue o item a 
seguir.

Geralmente, a mineralização dentária dos incisivos se 
completa primeiro no arco superior que no inferior.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

4.(CESPE / CEBRASPE - 2003 - PC-RR - ODONTÓLO-
GO LEGAL)

Com relação à identificação humana, julgue o item a 
seguir.

O exame radiográfico de um jovem com aparência de 
dezoito anos de idade determina se este será enquadrado 
no Código Penal ou no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

5.(CESPE / CEBRASPE - 2003 - PC-RR - ODONTÓLO-
GO LEGAL)

Com relação à identificação humana, julgue o item a 
seguir.

Um crânio do tipo hipsicrânio é aquele que, visto late-
ralmente, aparenta ser baixo.

(   ) CERTO
(   )ERRADO
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