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FUNÇÃO: ESTAGIÁRIO DE DIREITO 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
Questão 01 
Os princípios administrativos são balizas fundamentais 
norteadoras de todo o modo de agir da Administração 
Pública, sejam eles expressos na CRFB/88, sejam eles implí-
citos, isto é, aqueles reconhecidos pela doutrina e juris-
prudência. Diante do exposto, trata-se de um princípio 
administrativo reconhecido: 
A) Eficiência. 
B) Moralidade. 
C) Impessoalidade. 
D) Supremacia do interesse público. 

 

Questão 02 
De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 
8.429/92), é INCORRETO afirmar que: 
A) A prática de ato de improbidade que causa prejuízo ao 

erário pode se dar por conduta dolosa ou culposa. 
B) A ausência de dano ao erário não impede a aplicação de 

penalidades pela prática de ato de improbidade adminis-
trativa. 

C) Os particulares que concorreram e se beneficiaram com 
a prática do ato de improbidade são sujeitos passivos da 
ação de improbidade administrativa. 

D) Na hipótese de servidor público ser acusado em processo 
penal pela prática do crime de corrupção e em processo 
administrativo pela prática de infração disciplinar pelo 
mesmo fato, será considerada bis in idem, condenável 
pelo ordenamento jurídico, a responsabilização civil 
desse mesmo servidor pelo mesmo fato por ato de 
improbidade administrativa. 

 

Questão 03 
Há um consenso entre os administrativistas de que a 
expressão “administração pública” é polissêmica, já que 
denota mais de um sentido. Sobre a acepção do termo, 
assinale a afirmativa correta. 
A) O conceito de administração pública confunde-se com o 

Poder Executivo, quem é incumbido de exercer, com 
exclusividade, a função administrativa. 

B) Em sentido objetivo, o termo “administração pública” 
encerra-se nas pessoas jurídicas de direito público que a 
integram, devendo ser grafado com iniciais maiúsculas.  

C) Em sentido subjetivo, o termo “administração pública” se 
encerra nos servidores públicos e nas pessoas jurídicas de 
direito público, devendo ser grafado com iniciais maiús-
culas. 

D) Em sentido objetivo, o termo “administração pública” 
designa a própria atividade administrativa exercida pelo 
Estado, por seus órgãos e agentes, que desempenham a 
função administrativa, devendo ser grafado com iniciais 
minúsculas. 

 

Questão 04 
Acerca da extinção dos atos administrativos, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
A) Quando o agente público pratica ato visando fim diverso 

do interesse público, ele pratica ato administrativo nulo 
por desvio de finalidade. 

B) Ato administrativo emanado de autoridade manifesta-
mente incompetente é praticado com abuso de poder na 
modalidade excesso de poder. 

C) Pelo princípio da autotutela, a Administração Pública 
deve anular seus próprios atos quando inquinados de 
ilegalidade, cujos efeitos serão, em regra, ex nunc. 

D) A revogação é a extinção de ato administrativo perfeito e 
eficaz fundada em razões de conveniência e oportuni-
dade em favor do interesse público, com efeitos, em 
regra, ex nunc. 

 

Questão 05 
A possibilidade de a Administração Pública transacionar, 
que vem sendo robustecida pela legislação, configura uma 
mitigação do princípio da: 
A) Autotutela. 
B) Impessoalidade. 
C) Supremacia do interesse público. 
D) Indisponibilidade do interesse público.  

 

Questão 06 
A respeito da organização da Administração Pública, é 
correto afirmar que: 
A) As fundações públicas, por serem pessoas jurídicas de 

direito público, integram a Administração Pública Direta. 
B) A agência reguladora possui natureza jurídica de autar-

quia de regime especial, integrando, portanto, a Adminis-
tração Pública Indireta. 

C) As sociedades de economia mista e as empresas públicas 
são pessoas jurídicas de direito público, com assento 
constitucional, criadas por lei para o oferecimento de 
serviços públicos. 

D) A Administração Pública Direta está ligada à ideia de 
descentralização, isto é, de distribuição de competências 
administrativas a pessoas jurídicas autônomas criadas 
pelo Estado para o desempenho de função pública. 

 

Questão 07 
O estado X decide vender bens imóveis de sua titularidade 
às indústrias que tenham interesse em se fixar no território 
do ente federativo, a fim de estimular o desenvolvimento 
econômico da região. Tal venda, além do interesse público 
devidamente justificado, da avaliação prévia e da autoriza-
ção legislativa, será precedida, em regra, da seguinte mo-
dalidade licitatória: 
A) Leilão. 
B) Convite. 
C) Concorrência. 
D) Pregão eletrônico. 
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Questão 08 
Sobre os atos administrativos, os seguintes elementos 
compõem o mérito administrativo: 
A) Forma e objeto. 
B) Motivo e objeto. 
C) Competência e finalidade. 
D) Finalidade e oportunidade. 

 
Questão 09 
Uma das características que particulariza os contratos 
administrativos em relação aos contratos celebrados entre 
particulares é a presença das doutrinariamente denomina-
das cláusulas de privilégios, ou exorbitantes. São prerro-
gativas conferidas pela lei à Administração Pública em 
virtude do princípio da supremacia do interesse público em 
desfavor do particular. Sobre o tema e à luz da Lei nº 
8.666/93, assinale a afirmativa que aponte corretamente 
uma cláusula exorbitante. 
A) O uso da arbitragem e da mediação pela Administração 

para a solução de conflitos que versem sobre direitos 
disponíveis ou indisponíveis que admitam transação. 

B) Rescisão do contrato unilateralmente no interesse da 
própria Administração, desde que de alta relevância e 
amplo conhecimento, devendo a providência ser justifi-
cada e determinada pela máxima autoridade da esfera 
administrativa. 

C) A possibilidade de rescindir o contrato unilateralmente, 
mesmo quando a causa disser respeito a atraso superior 
a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Admi-
nistração ao contratado decorrentes de obras, serviços 
ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados. 

D) Alteração unilateral do contrato quando houver modi-
ficação do projeto ou das especificações (alteração 
qualitativa) ou quando for necessário modificar o valor 
em razão do aumento ou diminuição quantitativa do 
objeto contratual, sem necessitar preservar o equilíbrio 
econômico-financeiro da avença. 

 
Questão 10 
Acerca do processo administrativo, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O processo administrativo submete-se ao princípio do 

formalismo absoluto. 
B) O princípio da autotutela não impede o reformatio in 

pejus no âmbito dos recursos administrativos. 
C) Assim como ocorre no processo judicial, um dos efeitos 

da coisa julgada administrativa é a sua imutabilidade, já 
que põe fim definitivamente à litigiosidade. 

D) Assim como sucede no processo judicial, no processo 
administrativo, vigora o princípio da inércia de jurisdição, 
já que a Administração precisa ser provocada pelas par-
tes interessadas para que o processo seja instaurado. 

 

 
 
 
 

Questão 11 
O governador do estado X foi autorizado por lei a utilizar, 
através de ato normativo específico, hotéis, pousadas, 
motéis e congêneres para viabilizar o cumprimento de qua-
rentenas, isolamentos e demais tratamentos médicos inva-
sivos durante o plano de contingência de enfrentamento 
da pandemia por Covid-19, garantindo-se indenização ao 
particular em momento posterior. À luz da sistemática 
constitucional e infraconstitucional sobre as modalidades 
de intervenção do Estado na propriedade privada, os esta-
belecimentos de hospedagem mencionados poderão ser 
objeto de: 
A) Confisco.  
B) Requisição. 
C) Desapropriação. 
D) Servidão administrativa. 

 
Questão 12 
Segundo a Lei nº 8.666/1993, nas contratações de profis-
sional de qualquer setor artístico, diretamente ou através 
de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública, a licitação será: 
A) Suspensa. 
B) Inexigível. 
C) Dispensável. 
D) Obrigatoriamente realizada na modalidade concurso. 

 

Questão 13 
Antonieta tomou posse como governadora do estado Y. 
Ato contínuo, convidou seu amigo Julius, economista e 
pessoa de sua inteira confiança, a comandar a Pasta da Se-
cretaria de Fazenda do referido ente federativo. À luz da sis-
temática constitucional atual, é correto afirmar que Julius: 
A) Somente poderá ser nomeado para ocupar um cargo em 

comissão. 
B) Somente poderá ser nomeado para exercer uma função 

de confiança. 
C) Somente poderá ser nomeado depois de aprovado em 

concurso público. 
D) Poderá ser nomeado para ocupar um cargo em comissão 

ou exercer uma função de confiança. 
 

Questão 14 
Rômulo, servidor público estável, foi penalizado adminis-
trativamente com a pena de demissão em manifesta 
perseguição de cunho pessoal do seu superior hierárquico. 
Depois do devido processo legal, foi invalidada sua demis-
são por decisão judicial transitada em julgado. Nesse 
exemplo hipotético, Rômulo terá o direito de retornar ao 
cargo anteriormente ocupado, ou ao cargo resultante de 
sua transformação, com o ressarcimento de todas as vanta-
gens, por meio da seguinte modalidade de provimento: 
A) Nomeação. 
B) Recondução. 
C) Readaptação. 
D) Reintegração. 
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Questão 15 
Temístocles, empregado de sociedade empresária privada 
que atua como concessionária do serviço público de 
conservação de rodovias, no exercício de suas funções, 
deixa, por descuido, a cancela do pedágio onde trabalha 
cair sobre o veículo de Xerxes, depois de ter liberado a 
passagem deste. Em virtude do ocorrido, o veículo de 
Xerxes sofreu danos. Diante desse cenário hipotético e 
considerando o Art. 37, §6º, da CRFB/88 e a jurisprudência 
do STF sobre o tema, é correto afirmar que: 
A) Tanto a concessionária quanto Temístocles serão subje-

tivamente responsabilizados pelos danos ao veículo. 
B) O empregado Temístocles é quem será direta e subjetiva-

mente responsabilizado pelos danos ao veículo na mo-
dalidade culposa. 

C) A concessionária será subjetivamente responsabilizada 
pelos danos ao veículo na modalidade culposa, já que 
Temístocles atuou na condição de preposto da sociedade 
empresária. 

D) A concessionária será objetivamente responsabilizada 
pelos danos ao veículo, isto é, será responsabilizada 
independentemente de dolo ou culpa, e Temístocles será 
responsabilizado subjetivamente em ação de regresso 
caso a concessionária seja condenada. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
Questão 16 
Sobre as funções institucionais do Ministério Público, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Promover, privativamente, a ação penal pública e pri-

vada. 
(     ) Defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas e ribeirinhas. 
(     ) Exercer o controle externo da atividade policial. 
(     ) Realizar diligências investigatórias e a condução inqué-

rito policial. 
(     ) Promover a ação de inconstitucionalidade. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, F, V.                                                                                                
B) F, V, V, V, F.  
C) V, F, V, F, F.  
D) V, V, F, V, F. 

 

Questão 17 
A atual Constituição Federal brasileira é classificada como 
promulgada, pois foi votada e aprovada por representan-
tes democraticamente eleitos pelo povo, por meio da As-
sembleia Nacional Constituinte, diferentemente de outras 
constituições outorgadas. Assim, considerando os critérios 
de classificação das constituições quanto estabilidade e 
extensão, é correto afirmar que a Constituição Federal de 
1988 é: 
A) Rígida e analítica. 
B) Flexível e sintética.  
C) Imutável e material. 
D) Semirrígida e analítica.  

Questão 18 
Assinale a opção INCORRETA sobre a substituição do Chefe 
do Poder Executivo Federal e seu Vice: 
A) Se, decorridos 30 (trinta) dias da data fixada para a posse, 

o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força 
maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado 
vago.  

B) Ocorrendo a vacância nos últimos 2 (dois) anos do 
período presidencial, a eleição se dará de forma indireta 
para ambos os cargos será feita 30 (trinta) dias depois da 
última vaga, pelo Congresso Nacional.                                                                             

C) Ocorrendo a vacância nos primeiros 2 (dois) anos do 
período presidencial, convocam-se novas eleições, 
depois de aberta a última vaga. Os eleitos cumprirão 
mandato de 4 (quatro) anos contado da posse. 

D) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-
Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão 
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos 
Deputados e o do Senado Federal.   

 

Questão 19 
Ao lado das emendas constitucionais, a mutação consti-
tucional é um instituto que transforma as normas da 
Constituição. A “mutação constitucional” ocorre quando: 
A) Existe a atuação do Poder Constituinte derivado reforma-

dor, para alterar o texto constitucional. 
B) São elaboradas normas no sistema jurídico brasileiro com 

o objetivo de complementar o texto constitucional. 
C) Ocorre a revogação de ato normativo que não se compa-

tibiliza materialmente com o novo parâmetro constituci-
onal.  

D) Há alteração de significado de norma constitucional sem 
que haja qualquer mudança no texto da Constituição 
Federal.                                                                                                

 

Questão 20 
Nos termos da Constituição Federal, os juízes gozam das 
seguintes garantias, EXCETO: 
A) Vitaliciedade. 
B) Inamovibilidade. 
C) Irredutibilidade de subsídio.  
D) Recebimento de honorários pela participação em processo.

                                                                                                

Questão 21 
Leis complementares da União e dos Estados, cuja inicia-
tiva é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, 
estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de 
cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus 
membros, as seguintes vedações: 
A) Promover investigação de crimes. 
B) Residir na comarca da respectiva lotação.  
C) Cumular com qualquer outra função pública.  
D) Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se 

afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do 
cargo por aposentadoria ou exoneração.    
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Questão 22 
Remédios constitucionais são ações que possuem função 
de sanear ou remediar uma ilegalidade ou abuso de po-
der que limitou ou impediu o exercício de um direito garan-
tido ao cidadão. Nesse caso, a proteção jurisdicional é 
destinada à tutela do indivíduo que sofreu restrição em seu 
acervo de direitos. São remédios constitucionais, EXCETO: 
A) Ação Popular. 
B) Ação Civil Pública. 
C) Mandado de Injunção.  
D) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
 
Questão 23 
“Compete ao ____________________, precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe, processar e julgar, 
originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declarató-
ria de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afir-
mativa anterior. 
A) Senado Federal  
B) Tribunal Regional Federal 
C) Supremo Tribunal Federal                                                                                                
D) Supremo Tribunal de Justiça  

 
Questão 24 
O projeto de lei de iniciativa de um deputado federal foi 
aprovado, com apoio dos demais parlamentares da Casa. 
Seguindo os trâmites legais, o projeto de lei foi remetido 
ao Presidente da República, sendo vetado totalmente o 
texto. Nos termos da Constituição, o que poderá ocorrer 
com o projeto?  
A) Diante do veto, a matéria será arquivada de imediato. 
B) A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente 

poderá ser apreciada em um novo projeto no ano subse-
quente. 

C) O veto será apreciado em sessão conjunta dos Deputados 
e Senadores, só podendo ser rejeitado pelo voto da maio-
ria absoluta. 

D) Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para 
promulgação, ao Presidente da Casa onde o projeto foi 
proposto originalmente. 

 

Questão 25 
Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida 
para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência 
ao Poder competente para a adoção das providências 
necessárias. Podem propor a ação direta de inconstitu-
cionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 
A) Qualquer partido político.  
B) A Câmara Legislativa do Distrito Federal.                                                                                                
C) O Deputado Federal ou Senador Federal. 
D) As confederações sindicais ou entidades de classe, de 

âmbito nacional ou regional.  

 
                                                                                                

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 
Questão 26 
Relacione adequadamente as cartas aos seus respectivos 
conceitos.  
1. Precatórias.  
2. Rogatórias.  
3. De ordem.  
4. Arbitral.  
(     ) O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele 

vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limi-
tes territoriais do local de sua sede.  

(     ) Para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato 
de cooperação jurídica internacional, relativo a pro-
cesso em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. 

(     ) Para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou 
determine o cumprimento, na área de sua competên-
cia territorial, de ato relativo a pedido de cooperação 
judiciária formulado por órgão jurisdicional de compe-
tência territorial diversa. 

(     ) Para que órgão do Poder Judiciário pratique ou deter-
mine o cumprimento, na área de sua competência 
territorial, de ato objeto de pedido de cooperação 
judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que 
importem efetivação de tutela provisória. 

Nos termos do nosso Código de Processo Civil, Lei nº 
13.105/15 e da Constituição da República Federativa do 
Brasil, a sequência está correta em  
A) 1, 2, 3, 4.  
B) 3, 2, 1, 4.  
C) 4, 1, 3, 2.  
D) 4, 3, 1, 2. 
 

Questão 27 
O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve 
por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei (Lei 

nº 13.105/15, CPC, Art. 2º). Essa informação trata de 
importante direito processual; assinale-o abaixo. 
A) Ação.                                                                  
B) Economia processual. 
C) Devido processo legal. 
D) Primazia do julgamento de mérito. 

 
Questão 28 
Ocorre a intervenção de terceiros no processo, de modo 
espontâneo ou provocado pelas partes, juiz ou Ministério 
Público. Nos termos do nosso Código de Processo Civil, Lei 
nº 13.105/15, não é admissível o chamamento ao processo, 
requerido pelo réu: 
A) Do afiançado, na ação em que o fiador for réu. 
B) Dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou 

alguns deles. 
C) Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir 

de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. 
D) Do alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo 

domínio foi transferido ao réu, a fim de que possa exercer 
os direitos que da evicção lhe resultam. 
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Questão 29 
Analise as situações hipotéticas, envolvendo réus que 
devem ser citados para participar de processos nos quais 
não há risco de perecimento do direito, seu objeto: 
I. “Peri contraiu Covid-19 e está internado na Unidade de 

Tratamento Intensivo de um determinado hospital, com 
comprometimento de 90% do seu pulmão.” 

II. “Iracema, durante a participação de missa no Santuário 
de Nossa Senhora Aparecida.” 

III. “Ceci teve seus pais mortos há duas semanas e um primo 
morto há dois dias.” 

IV. “Quincas se casou há seis dias.” 
Tendo em vista as situações descritas, nos termos do nosso 
Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/15, somente 
poderão ser citadas todas as pessoas indicadas em: 
A) Peri e Ceci. 
B) Ceci e Quincas. 
C) Iracema e Quincas. 
D) Peri, Iracema, Ceci e Quincas.                                                                              
 

Questão 30 
A suspensão do processo gera, em regra, a paralização dos 
atos processuais, podendo ser praticados aqueles urgen-
tes, a fim de evitar dano irreparável (Art. 314 do CPC). 
Acerca do instituto, analise as afirmativas a seguir. 
I. “Poliana, única patrona em um processo civil, tem um 

filho, tendo sido o dia do nascimento notificado 
formalmente ao cliente. Sendo assim, podemos afirmar 
que o seu processo será suspenso por 30 (trinta) dias 
contados a partir da data do parto, devendo Poliana 
apresentar certidão de nascimento ou documento 
similar que comprove a realização do parto, no 
processo.” 

II. “Mévio, autor, e Tício, réu, únicas partes em um processo 
civil, poderão suspendê-lo por acordo entre eles, pelo 
prazo de 1 (um) ano.” 

III. “Suspende-se o processo, se nele arguidos suspensão ou 
impedimento.” 

IV. “João é advogado em um grande escritório de advocacia 
composto por 15 (quinze) advogados tendo adotado 
uma criança. As procurações do escritório têm por 
padrão a concessão dos poderes ad judicia a todos os 
seus advogados. A adoção foi comunicada aos clientes 
dos processos em que João atua. Sendo assim, pode-se 
afirmar que os processos em que João atua serão sus-
pensos por 8 (oito) dias, contados a partir da concessão 
da adoção, devendo ser apresentado o termo judicial 
que tenha concedido a adoção nos respectivos proces-
sos.” 

Nos termos do nosso Código de Processo Civil, Lei nº            
13. 105/15, quanto à suspensão do processo, está correto 
o que se afirma em 
A) I, II, III e IV.                                                                              
B) I e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 

 

Questão 31 
Considerando que o estudo da forma, tempo e lugar dos 
atos processuais nos revela como, quando e onde praticar 
os atos processuais, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na 

sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar em 
razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza 
do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e 
acolhido pelo juiz. 

II. Os atos processuais serão realizados nos prazos 
prescritos em lei. Quando a lei for omissa, o juiz 
determinará os prazos em consideração à complexidade 
do ato. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado 
pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de 
ato processual a cargo da parte. 

III. Os atos e os termos processuais independem de forma 
determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, 
não podendo, neste caso, ser realizados de outro modo. 

IV. Juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos 
atos processuais, de comum acordo, quando for o caso. 

Nos termos do nosso Código de Processo Civil, Lei nº 
13.105/15, está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
 

Questão 32 
A extinção do processo dar-se-á por sentença (Art. 316 do 
CPC). Nos termos dos Arts. 485 e 487, as sentenças poderão 
ser terminativas e resolutivas de mérito. Nos termos do 
nosso Código de Processo Civil, Lei nº 13. 105/15, o juízo 
proferirá sentença com resolução do mérito, extinguindo o 
processo, EXCETO quando: 
A) Homologar a transação. 
B) Homologar a desistência da ação. 
C) Acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na 

reconvenção.                                                                              
D) Decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência 

de decadência ou prescrição. 
 

Questão 33 
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não 
tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. (Art. 
291 do CPC). O valor da causa é um dos componentes da 
petição inicial (Art. 319, V, CPC). Acerca do valor da causa, 
nos termos da Lei nº 13.105/15, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) Na ação em que os pedidos são alternativos, será o de 

maior valor.  
B) Na ação de alimentos será a soma de 3 (três) prestações 

mensais pedidas pelo autor. 
C) Na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação 

será o valor de avaliação da área ou do bem objeto do 
pedido. 

D) A ação de cobrança de dívida será a soma monetaria-
mente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos 
e de outras penalidades, se houver, até a data de 
propositura da ação. 
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Questão 34 
O pedido também é um dos componentes da petição ini-
cial, segundo o Art. 319, IV, CPC.  Acerca do pedido, nos ter-
mos da Lei nº 13.105/15, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) O pedido deverá sempre ser determinado.  
B) Poderá ser cumulado quando houver na petição vários 

pedidos contra o mesmo réu. 
C) Pode ser alternativo, quando, pela natureza da obriga-

ção, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um 
modo.  

D) Pode ser deduzido de modo subsidiário, a fim de que o 
juiz conheça de pedido posterior, quando não acolher 
pedido anterior.  

 

Questão 35 
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, 
bem como os moralmente legítimos, ainda que não 
especificados neste Código, para provar a verdade dos 
fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir 
eficazmente na convicção do juiz (Art. 369 do CPC). Quanto 
às provas, nos termos do que dispõe nosso Código de 
Processo Civil, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Mesmo os fatos notórios devem ser provados em juízo. 
B) O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito.     
C) O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor. 

D) O juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, nos 
casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 
dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de 
obtenção da prova do fato contrário, desde que o faça 
por decisão fundamentada. 

 
Questão 36 
“Recursos são meios de impugnação de decisões judiciais 
revestidos de a) voluntariedade; b) expressa previsão em lei 
federal; c) desenvolvimento no próprio processo no qual a 
decisão impugnada foi proferida; d) manejável pelas partes, 
terceiros prejudicados e Ministério Público; e, e) com ob-
jetivo de reformar, anular, integrar ou esclarecer decisão 
judicial.” 
(Daniel Amorim Assumpção Neves in Manual de Direito Processual Civil, 

Ed. JusPodium, p. 1539 e seguintes.) 
  

NÃO cabem embargos de declaração contra qualquer 
decisão judicial: 
A) Para corrigir erro material.  
B) Para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.  
C) Que enfrente todos os argumentos deduzidos no pro-

cesso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada 
pelo julgador. 

D) Que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julga-
mento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 
de competência aplicável ao caso sob julgamento. 

 
 

Questão 37 
A AIJ – Audiência de Instrução e Julgamento – é o procedi-
mento no qual o juiz tenta conciliar novamente as partes, 
produzir a oitiva de testemunhas, depoimentos pessoais, 
peritos e assistentes; sendo realizados, ao final, os debates 
orais e exarada a sentença (Arts. 358-368 do CPC). Assinale 
a ordem para a produção de provas orais que deve ser 
preferencialmente seguida na AIJ. 
A) O autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos 

pessoais; as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, 
que serão inquiridas; o perito e os assistentes técnicos, se 
for o caso. 

B) O réu e, em seguida, o autor, que prestarão depoimentos 
pessoais; as testemunhas arroladas pelo réu e pelo autor, 
que serão inquiridas; o perito e os assistentes técnicos, se 
for o caso. 

C) O perito e os assistentes técnicos, se for o caso; o autor 
e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pesso-
ais; as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que 
serão inquiridas.      

D) O perito e os assistentes técnicos, se for o caso; o réu e, 
em seguida, o autor, que prestarão depoimentos pesso-
ais; as testemunhas arroladas pelo réu e pelo autor, que 
serão inquiridas.     

 

Questão 38 
A ação rescisória permite a modificação de decisões 
transitadas em julgado (Art. 966 do CPC). Nos termos do 
nosso Código de Processo Civil, Lei nº 13. 105/15, a ação 
rescisória NÃO poderá ser interposta, se a decisão de 
mérito, transitada em julgado: 
A) Ofender a coisa julgada. 
B) For proferida por juiz impedido ou por juízo relativa ou 

absolutamente incompetente. 
C) For verificado que a decisão foi proferida por força de 

prevaricação, concussão ou corrupção do juiz.                                                           
D) Resultar de dolo ou coação da parte vencedora em 

detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou 
colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. 

 

Questão 39 
A petição inicial é o instrumento através do qual o autor 
exerce o seu direito de ação, provocando a jurisdição que 
será exercida em um processo. Acerca da audiência de 
conciliação e mediação, é correto afirmar que, EXCETO:  
A) A audiência de conciliação e mediação somente poderá 

ser realizada em sessão única. 
B) A audiência de conciliação e mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desin-
teresse na composição consensual ou quando não se 
admitir a autocomposição. 

C) Marcada a audiência de conciliação ou de mediação, 
deve ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 
antecedência. A intimação do autor para a audiência será 
feita na pessoa de seu advogado. 

D) Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 
não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz 
designará audiência de conciliação ou de mediação com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
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Questão 40 
No Direito Processual Civil brasileiro é permitida a ante-
cipação de provas, tratada, em nosso CPC, nos Arts. 381 a 
383. Sobre a antecipação de provas, nos termos do nosso 
CPC, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A produção antecipada da prova torna o juízo prevento 

para a ação que venha a ser proposta. 
B) É da competência do juízo do foro onde a antecipação 

deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.   
C) Será admitida também caso a prova a ser produzida seja 

suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 
adequado de solução de conflito. 

D) Será admitida, caso haja fundado receio de que venha a 
tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de 
certos fatos na pendência da ação. 

 
Questão 41 
A produção de provas pelas partes deve seguir os ditames 
estabelecidos pelo Código de Processo Civil, objetivando a 
demonstração da verdade dos fatos e a eficaz influência na 
convicção do magistrado. Assinale a afirmativa que se 
encontra em consonância com as previsões da legislação 
processual civil acerca da produção das provas. 
A) Na esfera judicial, admite-se a confissão apenas se 

espontânea. 
B) As partes podem convencionar acerca da distribuição do 

ônus da prova mediante ato que se realize tão somente 
no interregno processual.                                                                                           

C) A atual legislação processual civil inadmite a escusa de 
apresentação de documento ou coisa com base em 
violação de dever de honra. 

D) Cabe à parte provar o teor e vigência de direito municipal, 
estadual, estrangeiro ou consuetudinário que alegue, 
desde que assim reste determinado pelo juiz. 

 
Questão 42 
O Código de Processo Civil de 2015 estabelece em seus 
Arts. 350 e 351 normas pertinentes aos fatos impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor e quanto às 
alegações do réu. Acerca da temática exposta, é correto 
afirmar que: 
A) A oitiva do autor na hipótese de alegação de fato impedi-

tivo ao seu direito pelo réu não constitui faculdade do 
juiz, devendo ser realizada no prazo legal. 

B) Na hipótese de verificação de vícios sanáveis, o juiz po-
derá suspender o processo por até 180 (cento e oitenta) 
dias, oportunizando a correção pelas partes. 

C) Se o réu alegar questões preliminares elencadas no Art. 
337 do CPC, o autor poderá produzir provas somente 
quanto aquelas que não possam ser conhecidas de ofício. 

D) Na hipótese de alegação de incapacidade da parte, o réu 
será ouvido para que se manifeste, sendo vedada, 
contudo, a produção de provas acerca da matéria por 
resguardar caráter preliminar. 

 

 
 

Questão 43 
O Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, traz a 
previsão da realização de audiência de conciliação e 
mediação nos casos em que a petição inicial preencha os 
requisitos essenciais e não seja hipótese de improcedência 
liminar do pedido, conforme norma do Art. 334. Conside-
rando as disposições acerca da audiência em questão, é 
correto afirmar que:  
A) A intimação do autor para a audiência deve se dar pesso-

almente, via mandado. 
B) A citação do réu contendo a designação de audiência deve 

observar o quinquídio legal de antecedência mínima. 
C) No caso de litisconsórcio, é necessário que haja mani-

festação do desinteresse na realização da audiência por 
todos os litisconsortes. 

D) O não comparecimento à audiência, de forma injustifi-
cada, sujeita o ausente ao pagamento de multa revertida 
em favor da parte contrária.   

 
Questão 44 
O cumprimento de sentença é contemplado em Título 
específico no Código de Processo Civil vigente e conta com 
disciplinas específicas, a depender da natureza da obriga-
ção e do momento processual, quanto à definitividade ou 
não do julgado exequendo. De acordo com o tratamento 
dispensado à matéria, assinale a alternativa que corres-
ponda às previsões da legislação processual civil vigente. 
A) O formal de partilha e a sua certidão constituem título 

executivo judicial em relação aos inventariantes, herdei-
ros e terceiros. 

B) No cumprimento provisório de sentença que reconhece 
exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, fica o 
exequente responsável somente pelos ônus sucumben-
ciais do procedimento. 

C) Ao juiz compete, de acordo com o caso e o valor em 
questão, estabelecer caução para liberação de depósitos 
em dinheiro em favor do exequente no cumprimento 
provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de 
obrigação de pagar quantia certa. 

D) A sentença com trânsito em julgado pode ser levada a 
protesto, tão somente após o prazo para pagamento 
voluntário, com fluência a partir da intimação para paga-
mento no procedimento de cumprimento instaurado 
com objetivo de recebimento de quantia certa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

ESTÁGIO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ESPGE 

FUNÇÃO: ESTAGIÁRIO DE DIREITO – TIPO 4 – AZUL Ɋ 

Questão 45 
De acordo com situações específicas previstas no Código de 
Processo Civil, a decisão meritória transitada em julgado 
pode ser objeto de rescisão, por meio de ação rescisória, 
conforme estabelece o Art. 966 e seguintes. Diante do 
exposto, analise as afirmativas a seguir.   
I. Em nenhuma hipótese a decisão transitada em julgado 

que não seja de mérito será rescindível. 
II. Ao autor da ação rescisória incumbe a realização de 

depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa 
com a finalidade de conversão em multa na hipótese de 
inadmissibilidade ou improcedência. 

III. O pedido da ação rescisória pode ser objeto de 
improcedência liminar, se dispensada a fase instrutória. 

IV. Não se admite como legitimado ativo à ação rescisória 
aquele que não tenha sido parte na ação cuja decisão se 
busca rescindir. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) III e IV.                                                                                        
D) I, II e IV. 
 

Questão 46 
Estabelece o Código de Processo Civil que “os embargos de 
declaração ___________________ efeito suspensivo e 
__________________ o prazo para a interposição de 
recurso”. Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) possuem / suspendem                        
B) possuem / interrompem 
C) não possuem / suspendem 
D) não possuem / interrompem  
 

Questão 47 
Estabelece o Código de Processo Civil que a apelação 
devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impug-
nada. Sobre o tema, é INCORRETO afirmar que: 
A) O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga 

a tutela provisória é impugnável via agravo de instru-
mento.  

B) Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um funda-
mento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação 
devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.   

C) Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo 
tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no 
processo, ainda que não tenham sido solucionadas, 
desde que relativas ao capítulo impugnado.                    

D) Quando reformar sentença que reconheça a decadência 
ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, 
examinando as demais questões, sem determinar o 
retorno do processo ao juízo de primeiro grau.   

 

Questão 48 
Sobre o Direito Processual Civil e a desistência e renúncia 
ao direito de recorrer, analise as afirmativas a seguir. 
I. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência 

do recorrido, mas com a dos litisconsortes, desistir do 
recurso. 

II. A desistência do recurso não impede a análise de 
questão, cuja repercussão geral já tenha sido reconhe-
cida e daquele objeto de julgamento de recursos extraor-
dinários ou especiais repetitivos. 

III. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação 
da outra parte. 

IV. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão 
não poderá recorrer. 

Está INCORRETO o que se afirma apenas em 
A) I.                         
B) I e II.   
C) II e III. 
D) III e IV.  

 

Questão 49 
Sobre o tratamento que o Código de Processo Civil dá à 
ação rescisória, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo 

da decisão.   
B) Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes 

ou por outros participantes do processo e homologados 
pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados 
no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos 
termos da lei.   

C) Para efeito de cabimento de ação rescisória, há erro de 
fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexis-
tente ou quando considerar inexistente fato efetiva-
mente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os 
casos, que o fato não represente ponto controvertido 
sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.                          

D) O autor da ação rescisória deverá depositar a importância 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que se 
converterá em multa, caso a ação seja, por unanimidade 
de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Tal 
regra não se aplica à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal, aos Municípios e às sociedades de economia 
mista. 

 

Questão 50 
Segundo o Código de Processo Civil, a apelação terá, de 
regra, efeito suspensivo. No entanto, começa a produzir 
efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença 
que: 
I. Condena a pagar alimentos. 
II. Homologa divisão ou demarcação de terras. 
III. Julga procedentes os embargos do executado. 
IV. Julga improcedente o pedido de instituição de arbitra-

gem. 
V. Decreta a interdição. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I, II e V.                          
B) I, II e III.   
C) II, III e IV.  
D) III, IV e V. 
 
 
 



 

10 

ESTÁGIO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ESPGE 

FUNÇÃO: ESTAGIÁRIO DE DIREITO – TIPO 4 – AZUL Ɋ 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

 
Questão 51 
“Os atos processuais serão públicos salvo quando o 
contrário determinar o interesse ___________, e realizar-   
-se-ão nos dias úteis das _____________________ horas. 
Os prazos serão contados em dias úteis, com ____________ 
do dia do começo e inclusão do dia do vencimento.” No que 
diz respeito aos atos, termos e prazos processuais na 
Justiça do Trabalho, assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) social / seis às vinte / exclusão                                                                                             
B) público / oito às vinte / inclusão 
C) local / seis às vinte e duas / exclusão 
D) das partes / oito às vinte e duas / inclusão 

 
Questão 52 
Sobre as nulidades no processo do trabalho, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Deverá ser declarada ex officio a nulidade fundada em 

incompetência de foro. Nesse caso, serão considerados 
nulos os atos decisórios. 

II. As partes poderão alegar nulidade enquanto estiver 
aberta a audiência, mesmo que já tenham tido oportuni-
dade de manifestação nos autos anteriormente. 

III. A nulidade não será pronunciada quando for possível 
suprir-se a falta ou repetir-se o ato. 

IV. A nulidade do ato prejudicará o processo de forma geral, 
devendo todos os atos serem praticados novamente 
para sanar a nulidade. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) II.  
B) III.  
C) I e III. 
D) II e IV. 
 

Questão 53 
Inconformado com a sentença proferida que julgou 
procedentes os pedidos autorais, determinado emprega-
dor (réu) decide apresentar recurso ordinário. O recurso foi 
interposto dentro do prazo legal, sendo recolhidas as 
custas e depósito recursal. Contudo, foi verificado que o 
depósito recursal foi feito a menor. Assim, assinale a 
alternativa correta sobre o tema. 
A) O recurso não será conhecido por ser deserto, mesmo 

que dentro do prazo o recorrente recolha a diferença.  
B) O recorrente será intimado, na pessoa de seu advogado, 

para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de 
deserção. 

C) A insuficiência no valor implicará deserção se o recor-
rente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a 
supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.                                                                                                

D) O depósito recursal se for feito a menor não prejudica a 
apreciação imediata do recurso, cabendo ao recorrente 
recolher a diferença em caso de desprovimento do 
mesmo. 

 

Questão 54 
Maria informa ao seu empregador que está grávida. Diante 
da informação, o empregador decide dispensar Maria sem 
justa causa. A fim de resguardar seus direitos trabalhistas, 
Maria procura os serviços de um advogado, que ajuíza 
reclamação trabalhista, formulando pedido de tutela de 
urgência para reintegração. A liminar é deferida. Com base 
nessas informações, é correto afirmar que: 
A) Para tentar impedir o efeito da tutela de urgência 

deferida, o empregador poderá interpor agravo de instru-
mento perante o Tribunal. 

B) A superveniência da sentença, nos autos originários, não 
faz perder o objeto do recurso que impugnava a conces-
são ou o indeferimento da tutela provisória.  

C) No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou 
indeferida antes da sentença, cabe mandado de segu-
rança, em face da inexistência de recurso próprio.                                                                                                

D) Uma vez proferida a sentença, o reclamante poderá re-
correr via mandado de segurança contra tutela provisória 
e via recurso ordinário quanto aos pedidos julgados no 
mérito da sentença.  

 

Questão 55 
João ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-em-
pregador, requerendo o pagamento de horas extras 
laboradas e não pagas. Devidamente intimada para com-
parecer à audiência, a parte reclamada apresentou defesa 
escrita negando os pedidos, alegando que João nunca 
trabalhou em regime de sobrejornada; juntou documen-
tos, inclusive todos os cartões de pontos que foram 
assinados João. Contudo, no dia da audiência, a reclamada 
não enviou preposto, comparecendo somente o advogado. 
Sobre o ônus da prova, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) 

empregados o registro da jornada de trabalho. 
B) Os cartões de ponto que demonstram horários de 

entrada e saída uniformes são inválidos como meio de 
prova. 

C) Apresentação de defesa e dos cartões de ponto gera 
presunção de veracidade da jornada de trabalho, afastando 
a procedência dos pedidos iniciais.                                                                                                

D) A não-apresentação injustificada dos controles de fre-
quência gera presunção relativa de veracidade da jor-
nada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em 
contrário.  
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

 
Questão 56 
João é proprietário de diversos imóveis na cidade de 
Vitória. Ao celebrar contrato de locação estabelece que o 
locatário será responsável pelo pagamento do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 
durante o prazo contratual. Sobre o sujeito passivo, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) O contrato é válido e eficaz entre as partes; porém, não 

produzirá efeito contra a Fazenda Pública. 
B) Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa 

obrigada às prestações que constituam o seu objeto.  
C) Apesar da celebração do contrato de locação, o sujeito 

passivo da obrigação principal continua sendo o locador.  
D) A Fazenda Pública somente poderá exigir o cumprimento 

da obrigação tributária pelo locatário, conforme previsão 
contratual.                                                                                                

 

Questão 57 
“O Presidente da República Federativa do Brasil, através de 
Decreto, estabelece novas alíquotas para o Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), tudo dentro dos requisitos 
legais da legislação tributária. O referido decreto fixa 
alíquotas diferenciadas de acordo com a natureza do 
produto industrializado.” Sobre as diferentes alíquotas, é 
possível afirmar que se trata do seguinte princípio: 
A) Legalidade.  
B) Seletividade. 
C) Anterioridade. 
D) Progressividade. 

 
Questão 58 
Sobre a exclusão do crédito tributário, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas 

anteriormente à vigência da lei que a concede. 
B) A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumpri-

mento das obrigações acessórias dependentes da obriga-
ção principal cujo crédito seja excluído, ou dela conse-
quente. 

C) A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em 
função de determinadas condições, não poderá ser revo-
gada ou modificada a qualquer tempo; deve ser respei-
tado o prazo ou condição.                                                                                               

D) A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre 
decorrente de lei que especifique as condições e requisi-
tos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se 
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.  

 
 
 
 
 
 

Questão 59 
Considerando a repartição das receitas tributárias, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Pertencem aos municípios 50% (cinquenta por cento) 

do produto da arrecadação do imposto da União sobre 
a propriedade territorial rural, relativamente aos imó-
veis neles situados. 

(     ) Pertencem aos municípios 100% (cem por cento) do 
produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 
propriedade de veículos automotores licenciados em 
seus territórios, desde que seja fiscalizado e cobrado 
pelos municípios que assim optarem. 

(     ) Pertencem aos municípios 50% (cinquenta) por cento 
do produto da arrecadação do imposto do Estado 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte interesta-
dual e intermunicipal e de comunicação. 

(     ) Pertencem aos estados e ao Distrito Federal o produto 
da arrecadação do imposto da União sobre renda e 
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, 
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, 
suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) V, F, F, V.                                                                                                
C) F, V, V, F. 
D) F, F, V, V. 
 

Questão 60 
De acordo com a Constituição Federal é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem 
prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, 
instituir impostos sobre: 
A) Qualquer papel destinado à impressão. 
B) Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.                                                                                               
C) Replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. 
D) Patrimônio, renda ou serviços do trabalhador rural espe-

cial. 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos 
candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e 
de ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, 
lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o 
devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de 
calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, smartwatch, smartband, 

pulseiras ou braceletes magnéticos (ainda que terapêuticos) e similares etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 60 (sessenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização das 
provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 
que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, 
detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

5. As provas terão duração de 4 (quatro) horas. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das 
respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).  

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão 
de Respostas (Gabarito), devidamente assinado em local específico. 

7. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

8. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição 
ou em qualquer outro meio. 

9. Para levar consigo o Caderno de Provas, o candidato deverá permanecer até os últimos 60 (sessenta) minutos 
anteriores ao horário previsto para o término das provas. O candidato poderá se retirar do local de provas somente 
a partir de 1 (uma) hora após o início da realização das provas; contudo, não poderá levar consigo o Caderno de 
Provas. 

10. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Processo Seletivo de Estágio e, caso se negue, deverá ser 
lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e pelo 
Coordenador da Unidade.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas 
de múltipla escolha (segunda-feira).  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no 
link correlato ao Processo Seletivo de Estágio no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto 
Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link 
correspondente ao Processo Seletivo de Estágio. 




