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DIREITO  - 6º PERÍODO - DATA: 30/09/19 

1º SEMESTRE - 2013 
INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 

Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 2 horas 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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  Avise a um amigo ou 

conhecido  

 

 

 
 
 

 

GABARITO RASCUNHO 
 

 
01 A B C D 

02 A B C D 

03 A B C D 

04 A B C D 

05 A B C D 

06 A B C D 

07 A B C D 

08 A B C D 

09 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 A B C D 

21 A B C D 

22 A B C D 

23 A B C D 

24 A B C D 

25 A B C D 

26 A B C D 

27 A B C D 

28 A B C D 

29 A B C D 

30 A B C D 

31 A B C D 

32 A B C D 

37 A B C D 

 
Todo mundo erra, mas erra menos aquele que se preparou a estudar 
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Disciplina: Direito Empresarial II 

Prof:  Ronaldo Carvalho Silva Filho 

 

Questão 01 

Para a validade do aval, dado no anverso de uma nota promissória:  

A) Torna-se indispensável a concordância expressa do avalizado;  

B) É suficiente a simples assinatura do avalista; 

C) Deverá constar se o aval é pelo total da quantia expressa ou parcial;  

D) Deverá ser inserida, expressamente, declaração firmada pelo credor concordando com a indicação 

do avalista. 

 

 

Questão 02 

Acerca do exercício da empresa em sociedade, assinale a opção correta.  

a) A qualificação de uma sociedade como empresarial só ocorre quando ela exerce atividade própria de 

empresário sujeito a registro.  

b) A sociedade que precipuamente exercer atividade de empresário rural só poderá adotar tipo 

reservado às sociedades empresárias.  

c) A constituição de sociedade para a realização de apenas um negócio determinado é incompatível 

com a atividade empresarial, pois impede a habitualidade de seu exercício.  

d) O conceito de sociedade implica o exercício de atividade econômica, embora nem toda sociedade 

que realize atividade econômica seja necessariamente considerada empresarial. 

 

 

Questão 03 

Na modificação de um contrato social de uma sociedade limitada, a lei exige como “quorum” mínimo 

para que a deliberação dos sócios seja tomada:  

a) Os votos correspondentes a mais da metade do Capital Social;  

b) A maioria dos votos dos presentes à Assembléia Geral;  

c) Os votos correspondentes a 3/4 (três quartos) do Capital Social;  

d) A unanimidade dos votos dos cotistas integrantes do Capital Social.  

 

 

Questão 04 

R. comunica a T. que em breve se desligará da sociedade empresarial que ambos mantêm, existente há 

dez anos. Sabendo que em breve passará à condição de único só- cio da empresa, T, com a intenção de 

encontrar um novo parceiro, consulta seu advogado para saber sobre o risco de a sociedade se 

dissolver em função da ausência de pluralidade de sócios. Considerando o Código Civil de 2002, o 

advogado informa a T que o prazo, em dias, para reconstituir a sociedade é de:  

a) 30 

b) 60 

c) 120 

d) 180 
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Questão 05 

Luiz emitiu uma nota promissória em favor de Jerônimo. No momento da emissão, ele não inseriu a 

quantia nem o lugar de pagamento. Na data do vencimento, o subscritor foi procurado por um 

procurador do beneficiário, que lhe exibiu a cártula com endosso-mandato e exigiu o pagamento. Luiz 

verificou, então, que o título havia sido preenchido abusivamente, pois constava o valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), quando o correto seria R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e o lugar de 

pagamento era diverso de seu domicílio, em Cachoeiro de Itapemirim, ES. Procurado pelo devedor 

para analisar o caso e ciente de que o pagamento não foi realizado por ele, você, como advogado(a), 

responde que: 

a) É possível alegar em juízo, com êxito, a nulidade do título, em razão de o lugar de pagamento ser 

domicílio diverso do subscritor, caracterizando má-fé do portador atual. 

b) Não é possível ao subscritor se recusar validamente ao pagamento diante da autonomia das 

obrigações cambiárias e do endosso-mandato realizado na cártula. 

c) É possível ao subscritor da nota promissória opor exceção pessoal ao beneficiário Jerônimo quanto 

ao conteúdo literal do título, diante do preenchimento abusivo. 

d) Não é possível a oposição de exceção ao pagamento, porque o subscritor da nota promissória é 

equiparado ao aceitante da letra de câmbio e, como tal, obriga-se a pagar na data do vencimento. 

 

 

Disciplina: Direito Administrativo I 

Prof:  Nelson Oberlander 

 

Questão 06 

A demora da Administração Pública em cumprir com a obrigação de saldar os débitos líquidos, certos 

e devidamente requisitados pelo Poder Judiciário por meio de precatório judicial, ainda que sob a ótica 

doutrinária: 

a.( ) justifica-se pelo poder-dever do Estado de dar atendimento, com primazia, aos interesses públicos 

primários, por princípio constitucional, indisponíveis, considerando que a rápida e efetiva solução dos 

precatórios judiciais diz respeito à indenização de caráter privado. 

b.( ) ofende o princípio da supremacia do interesse público primário do Estado, considerando que a 

demora da solução dos precatórios atende exclusivamente ao interesse secundário do Estado. 

c.( ) justifica-se à vista do regime jurídico-administrativo que tutela o interesse coletivo, considerando 

que dar efetivo e rápido cumprimento aos precatórios judiciais implica empobrecimento do erário 

público em prejuízo da coletividade que não prescinde da prestação de serviços públicos. 

d.( ) justifica-se no fato de a Administração Pública ser dotada do poder discricionário de atender, em 

primeiro lugar, ao interesse do Estado, considerando que todo interesse do Estado por si só se define 

como interesse público. 

 

Questão 07 

Acerca do sistema administrativo brasileiro, é CORRETO afirmar: 

a.( ) Embora existente decisão administrativa sobre determinado tema, esta é passível de apreciação 

judicial. 

b.( ) Adota-se o sistema de jurisdição mediante o contencioso administrativo, excludente da atuação 

judicial. 

c.( ) O sistema de jurisdição dúplice, vigente no Brasil, permite a simultaneidade da atuação do 

contencioso administrativo e a atuação judicial. 

d.( ) As decisões administrativas não estão sujeitas a reexame recursal, devendo ser revistas pela via 

judicial. 
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Questão 08 

O conceito de Direito Administrativo é peculiar e sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios e 

normas jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, 

direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. A par disso, é fonte primária do Direito 

Administrativo: 

a.( ) a jurisprudência. 

b.( ) os costumes. 

c.( ) a lei, em sentido amplo. 

d.( ) os princípios gerais de direito. 

 

Questão 09 

O princípio da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado: 

a.(  ) influencia o momento de elaboração da lei, mas não o momento de sua aplicação pela 

Administração Pública. 

b.(  ) importa na supremacia absoluta do interesse público sobre o interesse privado. 

c.(  ) justifica a presença de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. 

d.( ) estabelece uma situação de igualdade absoluta entre Administração Pública e administrados. 

 

Questão 10 

A vedação à Administração Pública de, por meio de mero ato administrativo, conceder direitos, criar 

obrigações ou impor proibições, vincula-se ao princípio da: 

a.(  ) Impessoalidade; 

b.(  ) Legalidade; 

c.(  ) hierarquia; 

d.(  ) Moralidade; 

 

Questão 11 

Considerando o princípio da legalidade, assinale a opção correta. 

a.( ) A ideia de subordinação à lei se exprime da mesma maneira para os particulares e para a 

administração pública. 

b.( ) Esse princípio não condiciona o poder discricionário da administração pública. 

c.( ) A administração pública pode, por meio de regulamento autônomo, conceder direitos e impor 

obrigações a terceiros. 

d.( ) Tal princípio relaciona-se ao controle judicial da administração pública. 
 

 

 

 

 

Disciplina: Direito Penal – Parte Especial IV 

Profª:  Juliana Soler 

 

Questão 12 

A conduta daquele que introduz em circulação moeda falsa, dolosamente, sem ter a recebido de boa-fé, 

é: 

a) Atípica. 

b) Típica, configurando o crime de moeda falsa, na modalidade da figura equiparada prevista no 

paragrafo primeiro do artigo 289 do Código Penal. 
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c) Típica, configurando o crime de moeda falsa, na modalidade prevista no caput do artigo 289 do 

Código Penal. 

d) Típica, configurando o crime de moeda falsa privilegiado, previsto no parágrafo segundo do artigo 

289 do Código Penal. 

 

 

Questão 13 

Temos que João fez inserir na Carteira de Trabalho e Previdência Social do Empregado ou em 

documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que 

deveria ter sido escrita”, comete o crime de: 

a) Falsificação de Documento Público. 

b) Falsidade Ideológica 

c) Uso de documento falso 

d) Falsificação de Documento Particular. 

 

 

Questão 14 

O funcionário X de determinada repartição pública, com unidade de desígnios, juntamente com Y, seu 

amigo e conhecedor de sua condição de funcionário público, subtraem da repartição em que este tem 

acesso em razão do cargo, 15 resmas de papel sulfite A4. Nesta situação: 

a) O funcionário X irá responder por peculato, enquanto Y responderá por furto. 

b) Tanto X quanto Y responderão por furto. 

c) Tanto X quanto Y responderão por peculato. 

d) Apenas o particular Y responderá por furto e a conduta de X será atípica. 

 

 

Questão  15 

Lucia recebeu como pagamento um cheque de Tereza no montante de R$100,00 (cem reais), em ato 

continuo acresceu o numero 1 antes do 1, alterando o valor deste para R$1.100,00 (um mil e cem 

reais), a conduta de Lucia configura o crime de: 

a) Crime de Moeda Falsa 

b) Falsificação de Documento Público 

c) Falsidade ideológica 

d) Falsificação de Documento Particular. 
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Disciplina: Direito Civil – Dos Contratos II 
Prof.:  Ronaldo Carvalho 

 

Questão 16 

Marcelo, brasileiro, solteiro, advogado, sem que tenha qualquer impedimento para doar a casa de 

campo de sua livre propriedade, resolve fazê-lo, sem quaisquer ônus ou encargos, em benefício de 

Marina, sua amiga, também absolutamente capaz. Todavia, no âmbito do contrato de doação, Marcelo 

estipula cláusula de reversão por meio da qual o bem doado deverá se destinar ao patrimônio de 

Rômulo, irmão de Marcelo, caso Rômulo sobreviva à donatária. A respeito dessa situação, é correto 

afirmar que: 

A) Diante de expressa previsão legal, não prevalece a cláusula de reversão estipulada em favor de 

Rômulo. 

B) No caso, em razão de o contrato de doação, por ser gratuito, comportar interpretação extensiva, a 

cláusula de reversão em favor de terceiro é válida. 

C) A cláusula em exame não é válida em razão da relação de parentesco entre o doador, Marcelo, e o 

terceiro beneficiário, Rômulo. 

D) Diante de expressa previsão legal, a cláusula de reversão pode ser estipulada em favor do próprio 

doador ou de terceiro beneficiário por aquele designado, caso qualquer deles, nessa ordem, sobreviva 

ao donatário. 

 
 

Questão 17 

Tiago celebrou contrato de empreitada com a sociedade Obras Já Ltda. para a construção de piscina e 

duas quadras de esporte em sua casa de campo, pelo preço total de R$ 50.000,00. No contrato ficou 

estabelecido que a empreiteira seria responsável pelo fornecimento dos materiais necessários à 

execução da obra. Durante a obra, ocorreu uma enchente que alagou a região e parte do material a ser 

usado na obra foi destruída. A empreiteira, em razão disso, entrou em contato com Tiago cobrando um 

adicional de R$ 10.000,00 para adquirir os novos materiais necessários para terminar a obra. 

Diante dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta. 

A) Tiago não terá que arcar com o adicional de R$ 10.000,00, ainda que a destruição do material não 

tenha ocorrido por culpa do devedor. 

B) Tiago não terá que arcar com o adicional de R$ 10.000,00, porém a empreiteira não está mais 

obrigada a terminar a obra, tendo em vista a ocorrência de um fato fortuito ou de força maior. 

C)Tiago terá que arcar com o adicional de R$ 10.000,00, tendo em vista que a destruição do material 

não foi causada por um fato fortuito ou de força maior. 

D)Tiago terá que arcar com o adicional de R$ 10.000,00 e a empreiteira não está mais obrigada a 

terminar a obra, ante a ocorrência de um caso fortuito ou de força maior. 
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Questão 18 

João Henrique residia com sua companheira Natália em imóvel alugado a ele por Frederico pelo prazo 

certo de trinta meses, tendo como fiador Waldemar, pai de João Henrique. A união do casal, porém, 

chegou ao fim, de forma que João Henrique deixou o lar quando faltavam seis meses para o fim do 

prazo da locação. O locador e o fiador foram comunicados a respeito da saída de João Henrique do 

imóvel. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta.  

A) Como o locatário era João Henrique, sua saída do imóvel implica a extinção do contrato de locação, 

podendo Frederico exigir, imediatamente, que Natália o desocupe. 

B) Como João Henrique era o locatário, sua saída permite que Natália continue residindo no imóvel 

apenas até o término do prazo contratual, momento em que o contrato se extingue, sem possibilidade 

de renovação, salvo nova convenção entre Natália e Frederico. 

C) Com a saída do locatário do imóvel, a locação prossegue automaticamente tendo Natália como 

locatária, porém a fiança prestada por Waldemar caduca, permitindo a Frederico exigir de Natália o 

oferecimento de nova garantia, sob pena de resolução do contrato. 

D) Com a saída do locatário, a locação prossegue com Natália, permitido a Waldemar exonerar-se da 

fiança em até trinta dias da data em que for cientificado da saída do seu filho do imóvel; ainda assim, a 

exoneração só produzirá efeitos cento e vinte dias depois de notificado o locador. 

 

 

Questão 19 

Marcos comparece à Defensoria Pública alegando que vivia em união estável com Raquel e que, para 

moradia do casal, sua sogra Eunice cedeu-lhes “de boca" uma casa de sua propriedade. Durante o 

curso da união, o casal construiu um quarto e banheiro na casa que já existia no terreno, além da 

realização de reformas aleatórias como encanamento e fiação. Ocorre que a união estável havida entre 

Marcos e Raquel foi dissolvida e Eunice notificou-o a deixar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. 

Informou Marcos, ainda, que sempre pagou o IPTU e taxas condominiais do imóvel. Desse modo: 

A) O comodatário que se negar a restituir a coisa vencido o prazo contratual pratica esbulho, porém, 

contra ele não é cabível ação de reintegração de posse, visto ser o comodato um contrato real. 

B) Tendo em vista que Marcos pagava os impostos e taxas gerados pelo imóvel, não há que se falar em 

comodato, visto ter este contrato natureza jurídica unilateral e gratuita. Configura-se, no caso em tela, 

um contrato de locação por prazo indeterminado. Assim, o prazo para ele deixar o imóvel seria de 30 

(trinta) dias, conforme previsto na lei de locação de imóveis urbanos. 

C) Marcos não terá direito à indenização pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel, porém, 

terá direito de retenção do bem pela construção nele realizada, independentemente da comprovação de 

boa-fé. 

D) Após a notificação emitida pela proprietária do bem, Marcos estará constituído em mora e, além de 

responder pelo bem, deverá pagar aluguel arbitrado por Eunice até restituí-la do imóvel cedido 

 
Questão 20 

Luiz Henrique emprestou a Cláudio, sem nenhum ônus, obra de arte assinada pelo respectivo autor, a 

qual ficou exposta na sala de sua residência. A residência, durante uma tempestade, foi atingida por 

um raio e se incendiou. Durante o incêndio, Cláudio houve por bem salvar outras obras de arte, de sua 

propriedade, por possuírem maior valor. Considerada a situação descrita, analise: 

I. O contrato celebrado entre Luiz Henrique e Cláudio chama-se comodato, o qual tem por objeto bem 

infungível, como é o caso da obra de arte assinada pelo respectivo autor. 

II. O empréstimo de bem fungível ou infungível é um contrato de natureza real, perfazendo-se com a 

entrega do objeto. 



 

 

 

AVALIAÇÃO UNIFICADA 2019-2 

CURSO DE DIREITO – 6º PERÍODO 
 

 

 

 

9 
 

III. Cláudio não será obrigado a indenizar Luiz Henrique pelo perecimento da obra de arte, tendo em 

vista que o caso fortuito e a força maior afastam o nexo de causalidade, o qual é pressuposto para a 

responsabilização civil. 

IV. Independentemente do dever de indenizar, Cláudio poderá recobrar de Luiz Henrique as despesas 

feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. 

Está correto o que consta APENAS em 

A) III e IV. 

B) I e III. 

C) I e II. 

D) I, II e III. 

 

Questão 21 

Antônio recebeu de Benedito um apartamento em locação, para fins residenciais, sendo celebrado 

contrato escrito com prazo determinado de 36 meses. No contrato, que não foi averbado na matrícula 

do imóvel, foi estipulado direito de preferência do inquilino na compra do imóvel, a ser exercido no 

prazo de 30 dias. Passado um ano de vigência da locação, o apartamento é vendido a um terceiro, sem 

ser consultado o locatário. Nesse caso, 
 

A) a venda não pode ser desfeita, embora tenha sido estipulado direito de preferência do locatário. 

B) a venda pode ser desfeita, por ter sido desrespeitado o direito de preferência do locatário, que pode 

reclamar do vendedor as perdas e danos e, ainda, requerer, no prazo de 6 meses, contado da data do 

registro da venda no Cartório Imobiliário, que lhe seja conferida a titularidade do imóvel locado, 

depositando o preço e demais despesas do ato de transferência. 

C) a venda pode ser desfeita, por ter sido desrespeitado o direito de preferência do locatário, que pode 

reclamar do vendedor as perdas e danos e, ainda, requerer, no prazo de 6 meses, contado da data do 

registro da venda no Cartório Imobiliário, que lhe seja conferida a titularidade do imóvel locado, 

depositando somente o preço que constou da venda. 

D) a venda pode ser desfeita, por ter sido desrespeitado o direito de preferência do locatário, que pode 

reclamar do vendedor as perdas e danos ou requerer, no prazo de 6 meses, contado da data do registro 

da venda no Cartório Imobiliário, que lhe seja conferida a titularidade do imóvel locado, depositando o 

preço e demais despesas do ato de transferência. 
 

 

 

Disciplina: Direito Processual Civil II 

Profª:  Laurinéia Borges  

 

Questão 22 

No que se refere ao impedimento e à suspeição, é correto afirmar que:  

a) o juiz pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sendo-lhe obrigatório, para tanto, indicar 

as suas razões; 

b) é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz; 

c) os motivos de impedimento e suspeição do juiz não se aplicam aos oficiais de justiça; 

d) a suspeição do juiz pode dar azo à propositura de ação rescisória da sentença de mérito por ele 

proferida;  
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Questão 23 

Nos termos do Código de Processo Civil, com relação aos prazos dos atos processuais, é 

INCORRETO afirmar que: 
 

a) Podem as partes, de comum acordo, reduzir ou prorrogar o prazo dilatório; a convenção, porém, só 

tem eficácia se, requerida antes do vencimento do prazo, se fundar em motivo legítimo.  

b) É defeso às partes, ainda que todas estejam de acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios. 

O juiz poderá, nas comarcas onde for difícil o transporte, prorrogar quaisquer prazos, mas nunca por 

mais de 60 (sessenta) dias, salvo nos casos de calamidade pública.  

c) Os prazos somente começam a correr do primeiro dia útil após a intimação.  

d) Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de 15 (quinze) dias o prazo para a prática 

de ato processual a cargo da parte. 

 

Questão 24 

A cumulação de pedidos, 

 a) é admitida, mesmo que cada pedido corresponda a um tipo diverso de procedimento, se o autor 

empregar o procedimento ordinário. 

 b) é sempre possível, independentemente do procedimento adotado, por configurar hipótese de 

economia e agilidade processuais. 

 c) não é possível, porque cada um deles exige rito próprio e singular, sem possibilidade de adaptação 

processual. 

 d) é possível, como regra geral, contra o mesmo réu, em um único processo, desde que entre eles haja 

litispendência, necessariamente. 

 

Questão 25 

A respeito da petição inicial, é INCORRETO afirmar que  

a) o endereçamento para juiz incompetente dá lugar ao seu indeferimento.  

b) ela será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.  

c) deve ser indicado o valor da causa, ainda que a pretensão não tenha conteúdo econômico imediato.  

d) deve expor o fato jurídico concreto que serve de fundamento para o efeito jurídico pretendido. 

 

 

Disciplina: Direito Constitucional III 

Prof:  Mário Cesar 

 

Questão 26 

A parte da população do Estado V situada ao sul do seu território, insatisfeita com a pouca atenção que 

vem recebendo dos últimos governos, organiza-se e dá início a uma campanha para promover a criação 

de um novo Estado-membro da República Federativa do Brasil – o Estado N, que passaria a ocupar o 

território situado na parte sul do Estado V. O tema desperta muita discussão em todo o Estado, sendo 

que alguns argumentos favoráveis e outros contrários ao desmembramento começam a ganhar 

publicidade na mídia. Reconhecido constitucionalista analisa os argumentos listados a seguir e afirma 

que apenas um deles pode ser referendado pelo sistema jurídico-constitucional brasileiro. Assinale-o. 

 

a) O desmembramento não poderia ocorrer, pois uma das características fundamentais do Estado 

Federal é a impossibilidade de ocorrência do chamado direito de secessão. 

b) O desmembramento poderá ocorrer, contanto que haja aprovação, por via plebiscitária, 

exclusivamente por parte da população que atualmente habita o território que formaria o Estado N. 
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c) Além de aprovação pela população interessada, o desmembramento também pressupõe a edição de 

lei complementar pelo Congresso Nacional com esse objeto. 

d) Além de manifestação da população interessada, o sistema constitucional brasileiro exige que o 

desmembramento dos Estados seja precedido de divulgação de estudos de viabilidade. 

 

 

Questão 27 

A Assembleia Legislativa do Estado M, ao constatar a ausência de normas gerais sobre matéria em que 

a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência legislativa concorrente, resolve tomar 

providências no sentido de legislar sobre o tema, preenchendo os vazios normativos decorrentes dessa 

lacuna. Assim, dois anos após a Lei E/2013 ter sido promulgada pelo Estado M, o Congresso Nacional 

promulga a Lei F/2015, estabelecendo normas gerais sobre a matéria. 

 

Sobre esse caso, assinale a afirmativa correta. 

a) A Lei E/2013 foi devidamente revogada pela Lei F/2015, posto não ser admissível, no caso, que 

norma estadual pudesse preservar a sua eficácia diante da promulgação de norma federal a respeito da 

mesma temática. 

b) A Lei E/2013 perde a sua eficácia somente naquilo que contrariar as normas gerais introduzidas pela 

Lei F/2015, mantendo eficácia a parte que, compatível com a Lei F/2015, seja suplementar a ela. 

c) A Lei F/2015 não poderá viger no território do Estado M, já que a edição anterior da Lei E/2013, 

veiculando normas específicas, afasta a eficácia das normas gerais editadas pela União em momento 

posterior. 

d) A competência legislativa concorrente, por ser uma espécie de competência comum entre todos os 

entes federativos, pode ser usada indistintamente por qualquer deles, prevalecendo, no caso de 

conflito, a lei posterior, editada pelo Estado ou pela União. 

 

 

Questão 28 

Determinado Governador de Estado, inconformado com decisões proferidas pelo Poder Judiciário 

local, que determinaram o fechamento de diversos estabelecimentos comprovadamente envolvidos 

com ilícitos, decidiu que os órgãos estaduais a ele subordinados não cumpririam as decisões judiciais. 

Alegou que os negócios desenvolvidos nesses estabelecimentos, mesmo sendo ilícitos, geravam 

empregos e aumentavam a arrecadação do Estado, e que o não cumprimento das ordens emanadas do 

Poder Judiciário se justificava em razão da repercussão econômica que o seu cumprimento teria. 

 

Das opções a seguir, assinale a que se mostra consentânea com a Constituição Federal.  

a) O Presidente da República, após a requisição do Supre Tribunal Federal, decretará a intervenção 

federal, dispensado, nesse caso, o controle pelo Congresso Nacional.  

b) O Governador de Estado, tendo por base a inafastável autonomia concedida aos Estados em uma 

organização federativa, está juridicamente autorizado a adotar o indicado posicionamento. 

c) O Presidente da República poderá decretar a intervenção federal, se provocado pelo Procurador 

Geral da República e com autorização prévia do Congresso Nacional, que exercerá um controle 

político.            

d) O Supremo Tribunal Federal, prescindindo de qualquer atuação por parte do Presidente da 

República, determinará, ele próprio, a intervenção federal, que será posteriormente apreciada pelo 

Congresso Nacional.     
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Questão 29 

O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal, os quais, por sua vez, são constituídos por representantes dos estados e do Distrito 

Federal (DF). Para o Senado Federal, tais representantes são eleitos segundo o 

a) sistema proporcional, e cada estado e o DF elegem dois candidatos, cada um deles com mandato de 

quatro anos. 

b) princípio majoritário, e cada candidato é eleito com um suplente. 

c) sistema proporcional, e cada estado e o DF elegem três candidatos, cada um deles com mandato de 

quatro anos. 

d) princípio majoritário, e cada estado e o DF elegem três candidatos, cada um deles com mandato de 

oito anos. 

 

 

Questão 30 

O Brasil assume a forma de Estado Federal na Constituição Federal. É correto afirmar a respeito da 

forma federativa brasileira: 

a) Os Estados-membros possuem autonomia administrativa e política, sendo dado a eles o direito de 

secessão. 

b) Os municípios não são órgãos federativos, uma vez que não possuem representatividade no Senado 

Federal. 

c) Os Estados e municípios têm autonomia federativa, que se baseia na atribuição de competências 

próprias e na existência de órgãos governamentais próprios. 

d) Os Estados e municípios não detêm personalidade jurídica no Direito Público Interno, mas somente 

a União. 

 

 

Questão 31 

A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos, pelo sistema proporcional, em 

cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal, sendo certo que o número total de Deputados, 

bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por 

a) lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano 

anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais 

de setenta Deputados. 

b) lei delegada, proporcionalmente à população, procedendo- se aos ajustes necessários, até seis meses 

das eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de cinco ou mais de 

sessenta Deputados. 

c) emenda constitucional, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, até 

três meses das eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de três ou 

mais de oitenta e oito Deputados. 

d) lei ordinária, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior 

às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de sete ou mais de setenta 

e cinco Deputados. 

 


