C ONHECIMENT
OS E SPECÍFICOS
ONHECIMENTOS

Questão 21
A Revisão Constitucional e a Emenda Constitucional são
hipóteses de alteração à Magna Carta previstas nos
poderes constitucionais.
A alternativa que indica o Poder a que estão elas
vinculadas é a

QUESTÕES de 16 a 30

INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Questão 16
O Código Civil Brasileiro determina como domicílio da
pessoa natural o lugar onde ela estabelece a sua
residência com ânimo definitivo.
Assim sendo, é correto afirmar:
01) Ter-se-á por domicílio da pessoa natural o lugar onde for
encontrada.
02) Não permite a legislação diversidade de domicílio para
qualquer pessoa.
03) Não poderá haver, do ponto de vista jurídico, mais de um
domicilio para a pessoa natural.
04) Exercendo profissão em lugares diversos, somente um
deles constituirá o domicílio da pessoa.
05) Tendo a pessoa natural diversas residências, onde,
alternadamente, viva, considerar-se-á seu domicílio
qualquer uma delas.

Questão 17
Quando, nos negócios jurídicos, as declarações de
vontade emanarem de erro substancial que poderia ser
percebido por pessoa de diligência normal, em face das
circunstâncias do negócio, esses atos poderão ser
01)
02)
03)
04)
05)

anuláveis.
inexistentes.
simplesmente nulos.
nulos de pleno direito.
neutros, pois o erro não interfere nos negócios em virtude
de sua substancialidade.

01)
02)
03)
04)
05)

Questão 22
Quanto ao procedimento, por extensão ou figura de
linguagem, é correto afirmar que as ações podem ser
01)
02)
03)
04)
05)

Constitui ato ilícito aquele que

A parte que opuser resistência injustificada ao
andamento do processo poderá obter do juiz
01) declaração de inépcia da petição inicial.
02) sentença extintiva do processo sem julgamento do mérito.
03) sentença condenatória acrescida de multa, declarando-a
litigante de má-fé.
04) julgamento antecipado da lide com apreciação do mérito,
sem que seja designada audiência.
05) condenação ao pagamento de multa, não excedente a um
por cento do valor da causa, por reconhecê-la litigante de
má-fé.

Questão 24
Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo
processo, em conjunto, ativa ou passivamente, o que é
denominado de litisconsórcio.
O juiz pode limitar o litisconsórcio, quanto ao número
de litigantes,
01) quando, no litisconsórcio facultativo, o número de litigante
comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.
02) para facilitar o andamento do processo, mesmo que em
prejuízo de terceiros.
03) por entender que não haverá a necessidade da instalação
do litisconsórcio.
04) apenas no litisconsórcio necessário.
05) por impossibilidade legal.

Questão 25
A assistência tem lugar em qualquer dos tipos de
procedimento e em todos os graus da jurisdição.
Essa afirmação é legal, entretanto contém a ressalva de
que o assistente

Questão 19
Inexiste causa interruptiva ou suspensiva à prescrição
01) entre os cônjuges, separados judicialmente.
02) entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal.
03) contra os ausentes do país em serviço público da União,
dos estados e dos municípios.
04) contra os absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil.
05) quando a ação se originar de fato que deva ser apurado
no juízo criminal, antes da respectiva sentença definitiva.

01)
02)
03)
04)
05)

Processado o pedido, foram os autos conclusos ao juiz
que, ao analisá-los, indeferiu de plano a Petição Inicial,
fundamentando a sua decisão no Art. 219, § 5º do CPC.
Essa decisão decorreu do fato de o juiz ter verificado,
logo de início, que o pedido do autor se encontrava

Levando-se em conta a classificação das constituições,
a Carta Magna de 1988 é considerada
flexível, escrita, dogmática, democrática e rígida.
imutável, rígida, democrática, variável e dogmática.
escrita, dogmática, democrática, rígida e dirigente.
variável, rígida, dogmática, assistencialista e democrática.
escrita, imutável, democrática, socialista, dirigente e
prolixa.
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dependerá sempre da aceitação da parte.
não poderá interferir nos atos já praticados.
recebe o processo no estado em que se encontra.
fica subordinado ao interesse dos representantes legais.
dependerá sempre da decisão do juiz para determinar o
seu acesso ao feito.

Questão 26

Questão 20
01)
02)
03)
04)
05)

de conhecimento e de execução.
ordinárias, sumárias ou especiais.
de conhecimento ordinárias e especiais.
de conhecimento, declaratórias e definitivas.
declaratória, constitutivas e de conhecimento.

Questão 23

Questão 18
01) causar lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente.
02) deteriorar ou destruir a coisa alheia a fim de remover perigo
iminente.
03) violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral.
04) for praticado com infração a um dever, mesmo que com
o consentimento das partes.
05) violar direito e causar dano a outrem, mesmo que
caracterizada como legítima defesa.

Constituinte.
Constituinte Derivado.
Constituinte Originário.
Constituinte Derivado Reformador.
Constituinte Originário Modificador.

01)
02)
03)
04)
05)

prescrito.
fora dos padrões legais vigentes.
com pedido obscuro, não definido.
sem determinação do endereço do réu.
sem fundamentação legal para a propositura da ação.
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Questão 27
No que se refere ao Imposto sobre Serviços de
Transportes e Comunicação, é correto afirmar:
01) Trata-se de preço público cuja base de cálculo é
determinada pelos municípios.
02) Não constitui imposto, e sim preço público, por se tratar
de serviços de transportes, sendo da competência dos
municípios.
03) Tem como fato gerador a prestação do serviço de
transporte, por qualquer via, de pessoas, bens,
mercadorias ou valores, e é sempre de competência da
União.
04) Tem como fato gerador a prestação do serviço de
transporte, por qualquer via, de pessoas, bens,
mercadorias ou valores, salvo quando o trajeto se
contenha no território de um mesmo município, sendo de
competência da União.
05) Tem como fato gerador a prestação do serviço de
transporte, por qualquer via, de pessoas, bens,
mercadorias ou valores, salvo quando o trajeto se
contenha no território de um mesmo município, sendo de
competência dos estados.

Questão 28
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal e as expressamente designadas
por lei.
Com referência a essa declaração, é verdadeiro o que
se afirma em
01) A lei não determina situação de solidariedade.
02) A solidariedade referida nesse artigo comporta benefício
de ordem.
03) A solidariedade inexiste, visto que a obrigação é
personalíssima.
04) A solidariedade referida nesse artigo não comporta
benefício de ordem.
05) O benefício de ordem é condição necessária à
solidariedade disposta nesse artigo.

Questão 29
Quando a legislação tributária não fixar o tempo do
pagamento, depois da data em que se considera o sujeito
passivo notificado do lançamento, o vencimento do crédito
ocorre em
01)
02)
03)
04)
05)

10 dias.
15 dias.
30 dias.
60 dias,
180 dias.

Questão 30
A exclusão do crédito tributário não dispensa o
cumprimento das obrigações acessórias, dependentes
da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela
conseqüente.
São formas de exclusão do crédito tributário
01)
02)
03)
04)
05)

o
a
a
o
o

perdão e a anistia.
anistia e a isenção.
isenção e o perdão.
pagamento e a isenção.
pagamento antecipado e a anistia.

* * * * * *
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