PROCESSO SELETIVO
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
09 horas – Direito
INSTRUÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Escreva seus dados, de forma legível, nos locais indicados.
A FOLHA DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, que ser assinada. Essa FOLHA DE RESPOSTAS não poderá ser
substituída, portanto, não a rasure nem a amasse.
DURAÇÃO DA PROVA: 1h30min, incluído o tempo para o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.
NA FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), a opção de sua escolha.
Ao receber, confira este CADERNO com muita atenção.
Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será
permitido o uso de qualquer tipo de equipamentos (BIP, telefone celular, walkman, MP3 player, agenda eletrônica, computador
portátil, receptor, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio do tipo databank, gravador,
pager etc.), livros, anotações etc.
Entregue este CADERNO DE PROVAS, juntamente com a FOLHA DE RESPOSTAS ao responsável quando de sua
saída. O candidato não pode levar o caderno de provas.
O não cumprimento dos requisitos acima acarretará na eliminação do candidato.
FOLHA DE RESPOSTAS

NOME:
SEMESTRE ATUAL:

CPF:

CURSO:

HORÁRIO DE AULA:

ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA
( ) SIM

(

) NÃO

Confirmo as informações acima descritas: _____________________________________________________
Assinatura do candidato
Marcar com um “X’’ utilizando somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Para fins de correção, serão aceitas somente as respostas assinaladas na tabela abaixo. Rasura ou marcação de mais de uma alternativa
em uma única questão e/ou falta de marcação, correspondem à perda dos pontos relativos à questão.
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Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
1.

DIREITO
DIREITO ADMINISTRATIVO

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta.
6.
(A)
(B)
(C)
(D)

2.

(D)

Sou eu que pago o café hoje.
Vossa Senhoria já sabem da última?
É dez horas da manhã, e seu pai ainda não
acordou.
Precisam-se de costureiras com prática na região
central.

(D)

7.

(C)
(D)

Entreguei o vaso àquele rapaz de camisa vermelha.
Requeiro à Vossa Senhoria minha matrícula no
curso de Direito.
Estamos aptos à exercer esse tipo de atividade.
Ela não se referia à mulheres de baixa renda em
sua pesquisa.

8.

(A)

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à concordância nominal, assinale a alternativa
correta.
(C)
(A)
(B)
(C)
(D)

É necessário uma boa percepção para analisar o
caso.
Maria disse: “Muito obrigado por tudo!”
Nesta escola, estudam-se as línguas francesa e
inglesa.
Trouxe anexo as fotografias que você me pediu.

(D)

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
com o contexto, observe a oração abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta um sinônimo do
termo destacado.

Animado.
Pensativo.
Triste.
Iludido.

Segundo a Constituição Federal de 1988, é uma garantia
fundamental o sigilo das comunicações telefônicas, salvo
(A)
(B)
(C)

Sorumbático, o menino caminhava na frente dos pais.
(A)
(B)
(C)
(D)

Mediante declaração de utilidade pública, todos os
bens poderão ser desapropriados por particular
interessado.
Os bens do domínio dos Estados, Municípios,
Distrito Federal e Territórios poderão ser
desapropriados pela União, e os dos Municípios
pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato
deverá preceder autorização legislativa.
A declaração de utilidade pública far-se-á por lei
ordinária com aprovação de 3/5 das casas pelo
Presidente da República ou do Governador.
Feita a citação, a causa correrá com rito sumário.

DIREITO CONSTITUCIONAL
9.

5.

Poder de Polícia.
Poder Disciplinar.
Poder Discricionário.
Poder Normativo.

Sobre a desapropriação por utilidade pública, assinale a
alternativa correta.

(B)
4.

suspensão por 45 dias, com remuneração de 1/3.
demissão e multa pela não entrega da declaração.
demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
repreensão e multa diária até a entrega da
declaração.

Quando o Chefe do Executivo edita um Decreto que traz
complementos para uma lei, buscando sua fiel execução,
pode-se afirmar que se trata da forma de expressão do
seguinte poder da administração:
(A)
(B)
(C)
(D)

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)

Lúcio, agente público, recusou-se a apresentar sua
declaração de bens e valores que compõem o seu
patrimônio privado. Segundo a Lei de Improbidade
Administrativa, Lúcio será punido com a pena de
(A)
(B)
(C)

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à concordância verbal, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)

3.

Ele foi enchovalhado pelos colegas de trabalho.
Ninguém conseguiu acodir as vítimas do
desabamento.
Ela tem averssão a animais peçonhentos.
Ela possui uma névoa no olhar.

(D)
10.

previsão legal, ordem judicial e investigação criminal
ou instrução processual penal, cumulativamente.
para apresentar na defesa.
autorizada pelo juiz na instrução dos processos
cíveis.
apenas para resguardar direito de terceiros.

A inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo pode
ser
(A)
(B)
(C)
(D)

formal e judiciária.
preventiva e repreensiva.
material e formal.
difusa e judiciária.
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11.

A Constituição Federal, em seus direitos e garantias
fundamentais, prevê que
(A)
(B)
(C)

(D)

não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra
declarada.
é livre a manifestação do pensamento, inclusive o
anonimato.
constitui crime com fiança a ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático.
não
haverá
prisão
por
dívida,
exceto
exclusivamente no caso de inadimplemento de
pensão alimentícia.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

12.

Sobre o Mandado de Segurança, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)

(D)
13.

Na ação de execução por título extrajudicial, o executado
(A)
(B)
(C)
(D)

14.

pode apresentar contestação em 15 dias contados
da juntada do mandado aos autos.
será citado para efetuar o pagamento da dívida em
3 dias.
terá 10 dias para apresentar embargos de
execução.
será citado para efetuar o pagamento em 5 dias e
para apresentar embargos de execução no mesmo
prazo.

Júlia recebeu mandado de citação para apresentar
defesa em um processo de cobrança. Segundo o Código
de Processo Civil, os prazos são computados da seguinte
forma:
(A)
(B)
(C)
(D)

15.

é a ação judicial que protege o direito de locomoção
ou contra violação ou ameaça por ato ilegal.
é gratuito e pessoa jurídica não pode impetrar.
é a ação que visa a atacar a falta de lei
regulamentadora que torne inviável o exercício dos
direitos fundamentais.
pode ser coletivo ou individual.

incluindo-se a data de início e excluindo o último
dia.
em 15 dias apenas, exclui-se o vencimento.
excluindo o dia do começo e incluindo o do
vencimento.
são contados apenas os dias úteis.

Os Juizados Especiais são regidos pelos seguintes
critérios:
(A)
(B)
(C)
(D)

oralidade, economia processual, celeridade e
informalidade.
economia processual, celeridade e princípio da
advocacia própria.
oralidade e celeridade, apenas.
economia processual, celeridade e informalidade,
apenas.
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