


 

APRESENTAÇÃO 

Olá, futuro(a) aprovado do concurso TJ RJ! 

Estamos chegando à reta final do tão aguardado concurso do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro. Desde a publicação do edital, trilhamos uma jornada intensa junto a vocês. Foram 

dezenas de cursos e aulas de reta final, maratonas, simulados... Tudo isso para lhe deixar cada 

vez mais capacitado(a) para alcançar o seu tão almejado sonho! 

A essa altura do campeonato, embora o cansaço possa estar batendo, não é hora de desacelerar. 

Mais do que nunca, é preciso revisar, aparar as arestas e garantir que você estará 100% 

preparado(a) no dia da sua prova. 

Para lhe ajudar nessa missão, preparamos o Sprint Final TJ RJ: O Caminho da Aprovação, que 

consiste em diversos eventos e transmissões com os melhores professores do Brasil, nos quais 

faremos o possível (e o impossível!) para que o seu nome esteja na lista de aprovados do 

concurso TJ RJ. 

Do dia 20 de novembro a 05 de dezembro, esse e-book será o seu roteiro durante o seu caminho 

até a aprovação. Nele, você encontrará: 

 Linha do tempo e programação de todos os eventos; 

 Resumos e apostas finais dos assuntos mais importantes para a sua prova, separados 

pelos nossos professores; 

 Bateria de questões dos temas mais relevantes; 

 Cadernos de questões para praticar durante esse sprint final. 

Está preparado(a)? Então vamos lá.  

Bons estudos e sucesso! 

Equipe Estratégia Concursos 
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SPRINT FINAL TJ RJ: O CAMINHO DA 
APROVAÇÃO 
O Sprint Final TJ RJ será dividido em 8 eventos principais que lhe ajudarão a trilhar o caminho 
da sua aprovação. Confira a seguir! 
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01.  Simulado Especial TJ RJ 

 SEMANA 1: 20 DE NOVEMBRO (SÁBADO) 

Nada melhor do que testar os seus conhecimentos nos dias finais que antecedem a sua prova! 
Simulados são fundamentais para você identificar os seus pontos fortes e fracos nessa reta final. 
Para isso, preparamos para o dia 20/11 o nosso Simulado Especial TJ RJ para os cargos de: 

 Técnico de Atividade Judiciária; 
 Analista Judiciário (Sem Especialidade); 
 Analista Judiciário (Execução de Mandados); 

Esse simulado terá início às 8h00 e, às 14h00, teremos a correção ao vivo em nosso canal do 
Youtube.  

Está preparado(a)? 

02.  Artigos Comentados 

 SEMANA 1: 21 DE NOVEMBRO (DOMINGO) 

Nessa transmissão, que acontecerá durante todo o domingo (21/11), nossos professores 
comentarão os principais artigos passíveis de serem cobrados e resolverão questões 
relacionadas a eles.  

Seguiremos a seguinte programação: 
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03. Hora da Verdade TJ RJ  

 SEMANAS 1 E 2: 22 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO 

Tá na hora, tá na hora... Tá na Hora da Verdade! 9 dias, 12 aulas. Participe da nossa já conhecida 
Hora da Verdade e revise pontos cruciais para o seu concurso. Nossos professores passarão os 
melhores bizus de suas disciplinas em 3h30 de aula.  

Confira a seguir a programação. 
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04. Simulado Final TJ RJ  

 SEMANA 2: 27 DE NOVEMBRO (SÁBADO) 

Achou que tinha acabado? Nada disso! No sábado, 27/11, teremos o Simulado Final para o TJ 
RJ. É a sua última chance de colocar os seus conhecimentos em prática!  

Cargos contemplados: 

 Técnico de Atividade Judiciária; 
 Analista Judiciário (Sem Especialidade); 
 Analista Judiciário (Execução de Mandados); 

Esse simulado também terá início às 8h00 e correção ao vivo em nosso canal do Youtube às 
14h00.  

05. Revisão Antecipada 

 SEMANA 2: 28 DE NOVEMBRO (DOMINGO) 

Que tal revisar os principais pontos de todas as disciplinas do seu edital uma semana antes da 
prova?  No domingo, 28/11, teremos a nossa Revisão Antecipada TJ RJ. Serão quase 12 horas 
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seguidas de puro conteúdo para lhe deixar em ponto de bala para a sua última semana de 
estudos. 

Nossa Revisão Antecipada seguirá a seguinte programação: 

 

06. Apostas Finais 

 SEMANA 2: 03 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA) 

No dia 03/12, venha conferir as apostas finais do nosso time de professores. Dicas de ouro e 
que podem lhe garantir pontos preciosos no dia sua prova! 

Fique de olho na programação. 
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07. Revisão de Véspera TJ RJ 

 SEMANA 2: 04 DE DEZEMBRO (SÁBADO) 

Para chegar na prova com o conteúdo fresquinho na cabeça, venha participar da maior e melhor 
Revisão de Véspera do Brasil. No dia 04/12, o time da Coruja trará os temas mais quentes e com 
grandes chances de serem cobrados pelo seu examinador. Simplesmente imperdível. 

Confira abaixo a programação: 
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08. Gabarito Extraoficial TJ RJ 

 SEMANA 2: 05 DE DEZEMBRO (DOMINGO) 

Após o término da prova, nossos professores estarão ao vivo no Youtube trazendo as primeiras 
impressões sobre as questões aplicadas pela banca examinadora e o nosso gabarito 
extraoficial. 

Fique ligado(a)!  
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APOSTAS FINAIS TJ RJ 
 

 

 

APOSTA 1 

Atenção às expressões concessivas! Elas têm sido muito cobradas nas provas da banca 
Cebraspe. Lembre-se das conjunções e locuções conjuntivas, como “embora”, “mesmo que”, 
“posto que”, “ainda que”, “conquanto”, “não obstante”, mas também das locuções prepositivas 
“apesar de”, “a despeito de” etc. 

APOSTA 2 

Lembre-se dos principais valores semânticos da conjunção COMO:  

COMPARAÇÃO → É inteligente como a mãe.  

CONFORMIDADE → Tudo aconteceu como havia previsto.  

CAUSA → Como estava cansado, foi embora cedo. 

APOSTA 3 

Em reescrita, atente-se ao comando da questão. Entenda que, quando a banca fala em correção 
gramatical, ela está cobrando respeito à norma culta. Quando se fala em coerência, está-se 
buscando a lógica do trecho. E, ao se falar de sentido, está-se falando da manutenção das ideias 
do texto. 

APOSTA 4 

Nas questões que tratarem de causa e consequência, lembre-se de que essa relação lógica é: 
“o fato de fez com que”. E, ao classificar a conjunção, lembre-se de que ela recebe o nome da 
oração que inicia.  

 

QUESTÕES RELACIONADAS ÀS APOSTAS DA PROF.ª ADRIANA FIGUEIREDO 

(CESPE / ANALISTA MINISTERIAL - CONTROLE EXTERNO (MPC PA) / 2020) 

LÍNGUA PORTUGUESA - PROF.ª ADRIANA FIQUEIREDO 
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Cada uma das opções a seguir apresenta proposta de reescrita para o seguinte trecho do texto 
CG2A1-I: “Embora os números absolutos estejam caindo, o tema ainda é um dos mais delicados 
da agenda internacional.” (linha. 36 e 37). Assinale a opção em que a proposta de reescrita 
apresentada mantém os sentidos e a correção gramatical do texto. 

A) Visto que os números absolutos estão caindo, o tema ainda é um dos mais delicados da 
agenda internacional.  

B) O tema ainda é um dos mais delicados da agenda internacional contanto que os números 
absolutos estejam caindo. 

C) À medida que os números absolutos caiam, o tema ainda será um dos mais delicados da 
agenda internacional. 

D) Apesar de os números absolutos estarem caindo, o tema ainda é um dos mais delicados da 
agenda internacional.  

E) O tema ainda será um dos mais delicados da agenda internacional consoante os números 
absolutos estejam caindo. 

Gabarito: LETRA D 

"Embora" é uma conjunção concessiva.  

A - Incorreta, pois "visto que" é uma conjunção que possui o sentido de causa.  

B - Incorreta, pois contanto que é uma locução conjuncional condicional, enquanto o sentido da 
oração original é de concessão.  

C - Incorreta, pois à medida que é uma locução que possui sentido de proporção.  

D - Correta, pois apesar de possui sentido de concessão, da mesma forma que o texto original.  

E - Incorreta, pois consoante é uma conjunção que possui sentido de conformidade. 

 

(CESPE / MP-CE / CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / 2020) 

No trecho “Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista”, existe uma relação 
de oposição entre as orações que compõem o período. 

Gabarito: ERRADO 



 

 

11 

No cenário da questão, “como” é conjunção comparativa: a galinha não contava consigo da 
mesma forma que o galo crê na sua crista. Questão incorreta. 

 

(CESPE / PRF / POLICIAL / 2019)  

Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe em razão 
de atividades do trabalho humano. Os processos de produção dos objetos que nos cercam 
movimentam relações diversas entre os indivíduos, assim como a organização do trabalho 
alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos da história. 

A locução “em razão de” (ℓ.7) expressa uma ideia de causa. 

Gabarito: CERTO 

Sim. “Em razão de...” = ”Por causa de...”. Questão correta. 

 

 

 

APOSTA 1 

2016 foi a data estipulada para vigorar, definitivamente, o Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa. Com relação às mudanças, algumas merecem um pouco mais de atenção:  

 Algumas palavras que eram grafadas com o uso de hífen sofreram alterações: 
 

Mini-saia passou a ser Minissaia; Ultra-romantismo passou a ser ultrarromantismo; isso porque 
quando a segunda palavra for iniciada por S ou R ocorrerá a duplicação dessas letras, assim, 

foneticamente, nada se perde. 

 Outras palavras que faziam uso do hífen também o perderam:  
 

Auto-escola passou a ser Autoescola, a mudança é justificada pelo encontro de duas vogais 
diferentes, logo, não ocorre confusão na fonética, o que justifica a retirada do hífen; 

 O mesmo não ocorre com palavras em que ocorra o encontro de vogais iguais: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA - PROF.ª JANAÍNA ARRUDA 
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Microondas passou a ser Micro-ondas, pois o encontro das vogais pode comprometer a 
pronúncia. 

 

APOSTA 2 

VERBO E PREPOSIÇÃO = HÁ x A 

1) Há: indica tempo transcorrido (passado) - Há dois dias estou com febre. 

2) Há: sentido de existir/ocorrer/acontecer. - Há muita gente que estuda para concursos/ 
Houve muitos acidentes durante o feriado. 

3) A: indica futuro - As provas serão realizadas daqui a dois meses. 

APOSTA 3 

ORAÇÃO ADJETIVA 

 Exerce função sintática de adjunto adnominal.  
 É introduzida por pronome relativo. = QUE, O QUAL, QUEM, CUJO 
 Tipos: restritiva (SEM PONTUAÇÃO) e explicativa (COM PONTUAÇÃO).  
 Pode ser reduzida. 
 O homem que caminhava lentamente era o culpado. = RESTRITIVA 
 O homem, que é um ser social, vive em grandes grupos. = EXPLICATIVA 

 

QUESTÕES RELACIONADAS ÀS APOSTAS DA PROF.ª JANAÍNA ARRUDA 

(CESPE / SEED-PR / 2021) 

Assinale a opção em que a palavra apresentada está de acordo com a atual ortografia oficial da 
língua portuguesa.  

a) seminternato  

b) hiperssensibilidade  

c) contra-regra  

d) mão-de-obra  

e) autoanálise 
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Gabarito: LETRA E 

Vejamos cada alternativa:  

a) INCORRETO. Palavras formadas por composição com o prefixo SEMI serão escritas com hífen 
caso o segundo elemento se inicie com a vogal "i". O correto é: semi-internato.  

b) INCORRETO. Palavras formadas por composição com o prefixo HIPER serão escritas sem hífen 
caso o segundo elemento se inicie com a consoante "s". O correto é: hipersensibilidade.  

c) INCORRETO. Palavras formadas por composição com o prefixo CONTRA serão escritas sem 
hífen caso o segundo elemento se inicie com a consoante "r". Nesse caso, a letra "r" aparecerá 
em dobro. O correto é: contrarregra.  

d) INCORRETO. Palavra formadas por composição que apresentam preposição não devem ser 
escritas com hífen. O correto é: mão de obra.  

e) CORRETO. Palavras formadas por composição com o prefixo AUTO serão escritas sem hífen 
caso o segundo elemento se inicie com vogal diferente de"o". Veja alguns exemplos: 
autoestrada, autoescola, autoimune, autoajuda etc. 

 

(CESPE / TRE-PI / 2016)  

No trecho “ele me leva a um restaurante que, apesar de simpático, me pareceu um pouco 
estranho”, o elemento “que” introduz oração de natureza restritiva, intercalada por estrutura de 
valor adverbial.  

Gabarito: CORRETO 

Se retirarmos a expressão intercalada entre vírgulas, que tem valor adverbial por expressar 
circunstância de concessão, teremos uma oração restritiva: “ele me leva a um restaurante que me 
pareceu um pouco estranho”. Cuidado para não confundir essa vírgula anterior com uma oração 
explicativa, pois aqui a oração iniciada por “que” não foi a que veio entre vírgulas. Questão 
correta. 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL - PROF. MARCOS GIRÃO 
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APOSTA 1 

A primeira dica relevante é atentar para as alterações da Lei 4620. Tivemos algumas mudanças 
ainda no ano de 2021, anteriormente à retomada do edital. Dentre as mudanças, chamo a 
atenção para o novo art. 9º, que muda o percentual de reserva cargos em comissão para 
serventuários ativos e inativos de 75% para 80%. 

APOSTA 2 

Ainda na Lei 4620, tivemos acréscimos de dispositivos que permitem a conversão das férias e 
licença prêmio em pecúnia indenizatória, o famoso dinheiro! Mas lembrem-se, essa conversão 
fica a critério da Administração Pública. 

APOSTA 3 

Na Lei 6.956/2015 tivemos a mudança no número de Desembargadores do Pleno, eram 180, 
agora temos 190. O quórum mínimo passou para 127 Desembargadores. 

APOSTA 4 

Além disso, é relevante conhecer os órgãos do Poder Judiciário do TJRJ, constantes do art. 3º 
da LODJERJ, bem como composição e atribuições. No art. 25 temos também o rol dos órgãos 
julgadores de segundo grau. 

 

QUESTÃO RELACIONADA ÀS APOSTAS DO PROF. MARCOS GIRÃO 

TJ-RJ – Técnico de Atividade Judiciária – 2008 – Cespe. (adaptada). 

Com base na Lei estadual n.º 4.620/2005, julgue os seguintes itens. 

I - O exercício de função gratificada é privativo de serventuário ativo do Poder Judiciário do 
estado do Rio de Janeiro.  

II - Pelo menos 75% dos cargos de direção e chefia no âmbito do Poder Judiciário serão 
reservados, exclusivamente, para serventuários ativos do Poder Judiciário do estado do Rio de 
Janeiro.  

III - O TJRJ admite a progressão funcional, por meio da passagem do servidor para o padrão de 
vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe.  
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IV - Promoção é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão 
da classe imediatamente superior.  

A quantidade de itens certos é igual a 

a) 0. 

 b) 1.  

c) 2.  

d) 3.  

e) 4. 

Gabarito: LETRA D 

Só há 3 alternativas corretas. 

 I - Certo. Art. 10- O exercício de função gratificada é privativo de serventuário ativo do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.  

II -Errado. Art. 9o- O provimento dos cargos em comissão, de direção, chefia e assessoramento, 
será reservado no mínimo de 80% por cento para os serventuários ativos e inativos do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

IV e III- Certo. Art. 8o (2019 - atualização) - O desenvolvimento do serventuário nas carreiras de 
que trata esta Lei ocorrerá entre os padrões remuneratórios, a cada 2 anos, mediante promoção 
ou progressão funcional.  

§ 1o - Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento 
imediatamente superior dentro de uma mesma classe. 

 § 2o - Promoção é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro 
padrão da classe imediatamente superior. 

 

 

 
DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PROF.ª GÉSSICA EHLE 
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APOSTA 1 

Dicas sobre o EPD (Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei nº 13.146/2015) 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência prevê que a deficiência não afeta a plena 
capacidade civil, de modo que quando a assertiva afirmar que alguma categoria de deficiência 
– como por exemplo a deficiência intelectual – conduz à incapacidade relativa, ela estará 
incorreta. 

APOSTA 2 

Acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência, lembre-se que há previsão da submissão da 
pessoa com deficiência à curatela quando necessário, sendo medida extraordinária, 
proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso, que afeta apenas direitos de 
natureza patrimonial e negocial. 

APOSTA 3 

Sobre o EPD, revise o artigo 3º: Acessibilidade: Utilização + segurança + autonomia pela PcD 
(pessoa com deficiência) e pela PMR (pessoa com mobilidade reduzida). Desenho Universal: 
Produtos, ambientes, programas e serviços + usados por todos + sem adaptações. Barreiras: 
ECOA (entrave, comportamento, obstáculo, atitude) que limite ou impeça. 

 

QUESTÕES RELACIONADAS ÀS APOSTAS DA PROF.ª GÉSSICA EHLE 

(CESPE/DPDF – 2019)  

Com base no Estatuto do Idoso e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue o item a seguir. 

A pessoa com deficiência tem plena capacidade civil para exercer o direito de guarda, curatela 
e adoção, em igualdade de oportunidades com pessoas sem deficiência. 

Gabarito: CERTO 

A assertiva está correta. De acordo com o artigo 6º, VI do Estatuto da Pessoa com Deficiência: "A 
deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para exercer o direito à guarda, 
à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas." 
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(CESPE/TJ AM – 2019)  

Com base na Lei n.º 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e em suas 
alterações, julgue o item a seguir. 

Se uma pessoa com deficiência tiver de se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, o 
consentimento dela será imprescindível para a realização dos procedimentos e, por isso, não 
poderá ser suprido, ainda que ela esteja em situação de curatela. 

Gabarito: ERRADO 

A assertiva está incorreta. O parágrafo único do art. 11 do Estatuto da Pessoa com Deficiência 
(Lei nº 13.146/2015) prevê que o consentimento da pessoa com deficiência em situação de 
curatela poderá ser suprido, na forma da lei. 

 

 

 

APOSTA 1 

A responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira, será OBJETIVA para a Pessoa Jurídica infratora e SUBJETIVA para os 
dirigentes e administradores (na medida de sua culpabilidade). 

 

QUESTÃO RELACIONADA À APOSTA DO PROF. THÁLLIUS MORAES 

(VUNESP/PREF. DE POÁ – 2019 - ADAPTADA)  

A Lei n° 12.846/2013, também conhecida como Lei Anticorrupção, quanto à responsabilidade 
das pessoas jurídicas, estabelece que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas 
objetivamente, no âmbito administrativo, sendo que eventual responsabilização no âmbito civil 
depende de comprovação de culpa.  

Gabarito: ERRADO 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO - PROF. THÁLLIUS MOARES 
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Art. 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e 
civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou 
não. 

 

 

 

APOSTA 1 

Considerando as disposições da Lei 8.429/92 vigentes para o concurso do TJRJ, somente os atos 
que causam lesão ao erário admitem a forma CULPOSA (os demais exigem sempre DOLO). 

 

QUESTÃO RELACIONADA À APOSTA DO PROF. HERBERT ALMEIDA 

SERES-PE - Agente de Segurança Penitenciária – 2017 – CESPE 

João, Pedro e Lucas são servidores públicos estaduais. No exercício de suas atribuições, João 
facilitou o enriquecimento ilícito de terceiro, Pedro indevidamente deixou de praticar ato de 
ofício e Lucas recebeu vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública. Os 
três servidores agiram culposamente.  

De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, nessa situação hipotética foi praticado ato de improbidade 
administrativa somente por 

a) Pedro.  

b) João. 

c) João e Lucas.  

d) Pedro e Lucas.  

e) Lucas. 

Gabarito: LETRA B 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO - PROF. HERBERT ALMEIDA 
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Apenas os atos de improbidade administrativa do art. 10 admitem a modalidade culposa, e por 
isso apenas João cometeu ato de improbidade.  

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 
desta lei, e notadamente: [...] XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 
enriqueça ilicitamente; 

 

 

 

APOSTA 1 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS 

É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, nos seguintes casos: 

 a de dois cargos de professor;   

 a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;   

 a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. 

Essa proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 

APOSTA 2 

ANULAÇÃO ou INVALIDAÇÃO (controle de legalidade) 

 vícios de ilegalidade (ato ilegal) 

 Feita pela Administração que praticou o ato ou pelo Poder Judiciário (se provocado) 

 Alcança atos vinculados ou discricionários 

 Efeitos: Retroativos ("ex tunc") 

DIREITO ADMINISTRATIVO - PROF. THÁLLIUS MORAES 
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 Prazo (decadencial): Atos dos quais decorram efeitos favoráveis ao destinatário → 5 
anos (salvo comprovada má-fé) 

APOSTA 3 

REVOGAÇÃO (controle de mérito) 

 Mérito administrativo: juízo de conveniência e oportunidade (ato legal)  

 Feita apenas pela Administração que praticou o ato 

 Alcança apenas atos discricionários 

 Efeitos: não retroativos ("ex nunc") 

 Prazo: em regra a qualquer momento, mas alguns atos não podem ser revogados 
(como os atos vinculados e os que geraram direito adquirido, por exemplo). 

APOSTA 4 

PODERES DA ADMINISTRAÇÃO 

1) PODER HIERÁRQUICO - Subordinação entre órgãos e agentes sempre dentro da estrutura 
da mesma pessoa jurídica.   

2) PODER DISCIPLINAR - Aplicação de penalidades a servidores e a particulares que possuam 
algum vínculo jurídico com a Administração Pública. 

3) PODER DE POLÍCIA - É o poder que possui a Administração de limitar e condicionar a forma 
pela qual os particulares irão exercer seus direitos, bens e liberdades, objetivando a proteção do 
interesse público. 

4) PODER REGULAMENTAR - Com base nesse poder a Administração irá editar atos normativos 
que irão complementar e regulamentar a lei, de modo a dar fiel execução à mesma. Esses atos 
não podem, em regra, inovar no ordenamento jurídico. 

APOSTA 5 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
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APOSTA 1 

O poder disciplinar trata da aplicação de penalidades a servidores públicos e a particulares 
sujeitos à sua disciplina interna, enquanto o poder de polícia envolve os particulares “em geral”. 

APOSTA 2 

Organização Administrativa 

DIREITO ADMINISTRATIVO - PROF. HERBERT ALMEIDA 
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APOSTA 3 

Atos administrativos 
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APOSTA 4 

Poderes Administrativos 

 Poder vinculado: única solução possível / sem margem de liberdade 
 Poder discricionário: mais de uma solução possível / mérito / conveniência e 

oportunidade 
 Poder hierárquico: dar ordens; atos normativos internos; fiscalização; delegação (regra) 

e avocação; sanções (somente nos servidores) 
 Poder disciplinar: apurar infrações; punir internamente: (i) servidores; (ii) particulares 

sujeitos à disciplina interna. 
 Poder regulamentar: expedir regulamentos para dar fiel execução às leis. 
 Poder de polícia: condicionar e restringir direitos em prol da coletividade. 
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APOSTA 5 

Responsabilidade civil do Estado: 

 PJs direito público; 

 PJs direito privado: prestadoras de serviços públicos 

Direito de regresso: contra o agente público, nos casos de dolo ou culpa. 

Responsabilidade por ações (risco administrativo): 

 Resp. objetiva (independe de dolo ou culpa); 

 Requisitos: dano, conduta, nexo de causalidade; 

 Admite excludentes: caso fortuito* e força maior; culpa exclusiva da vítima; ato exclusivo 
de terceiros. 

Responsabilidade por omissões: 

 Regra (omissão genérica): 

 Resp. subjetiva / teoria da culpa administrativa; 

 Requisitos: omissão ilícita (negligência); dano; nexo de causalidade; 

 Exceção (omissão específica): resp. objetiva / risco administrativo. 

 

APOSTA 6 

Agentes Públicos 
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APOSTA 7 

Nova Lei de Licitações (somente para técnico) 
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QUESTÕES RELACIONADAS ÀS APOSTAS DO PROF. THÁLLIUS MORAES E 
PROF. HERBERT ALMEIDA 

(TCM BA/2018)  

Considere que a administração pública deseje desfazer ato administrativo porque determinado 
destinatário descumpriu condições obrigatórias para que continuasse a desfrutar de 
determinada situação jurídica. Nessa situação, a administração deverá adotar a seguinte 
modalidade de desfazimento do ato: 

a) invalidação.  

b) revogação.  



 

 

30 

c) cassação.  

d) convalidação.  

e) ratificação. 

Gabarito: LETRA C 

Se houve o descumprimento dos requisitos para a manutenção do ato, o benefício será cassado. 
Logo, a letra C é o nosso gabarito. A letra A é incorreta, pois “invalidação” corresponde à 
anulação do ato. A revogação é o desfazimento do ato por razões de conveniência e 
oportunidade. Por fim, a convalidação é a forma de correção do vício de um ato administrativo, 
sendo a ratificação um de suas modalidades. 

 

(CESPE – TRE GO/2015)  

Poder disciplinar é aquele que permite à administração pública disciplinar, de forma concreta, a 
aplicação de leis gerais e abstratas. 

Gabarito: ERRADO 

O poder disciplinar fundamenta a aplicação das sanções funcionais aos servidores e também às 
demais pessoas sujeitas à disciplina interna dos órgãos e serviços da Administração, como uma 
empresa que firmar um contrato de prestação de serviço público.  

O poder descrito na questão, na verdade, é o poder regulamentar, que permite que sejam 
editados os atos normativos destinados a dar fiel aplicação às leis gerais e abstratas, ou seja, 
àquelas que se aplicam a situações e sujeitos indeterminados. Por exemplo, a Lei de Acesso à 
Informação é uma lei geral e abstrata, uma vez que se aplica a diversas situações e sujeitos. Para 
a sua fiel aplicação, é necessário que seja editado um regulamento, que é um decreto normativo 
que disciplina a sua aplicação no âmbito que cada administração.  

Cumpre frisar, ademais, que nem toda lei geral e abstrata necessita de regulamentação, mas 
somente aquelas que precisam de algum detalhamento específico para ser colocadas em 
prática. 
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(Cebraspe – SEDF/2017) 

Se um agente público, nessa qualidade, causar dano a terceiro, a responsabilidade civil do 
Estado será objetiva. 

Gabarito: CERTO 

Essa é a regra básica da responsabilidade civil estatal objetiva. A modalidade adotada no Brasil 
é a do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que dispõe que 
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 

 

 

APOSTA 1 

Compete ao STF processar e julgar, originariamente, o litígio entre Estado estrangeiro ou 
organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território. 

Atenção! Se o litígio envolver Município, a competência originária será de juiz federal e eventual 
recurso subirá ao Superior Tribunal de Justiça (recurso ordinário). 

APOSTA 2 

Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 
decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. 

Cuidado! A vedação constitucional, conhecida como quarentena de saída, diz respeito apenas 
ao juízo (Comarca) ou tribunal em que decorreu a aposentadoria ou a exoneração. 

APOSTA 3 

A regra do quinto constitucional é aplicada aos Tribunais Regionais Federais, Tribunais dos 
Estados, Tribunal do Distrito Federal e Territórios e Tribunais do Trabalho. 

APOSTA 4 

DIREITO CONSTITUCIONAL - PROF.ª NELMA FONTANA 
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Compete privativamente ao Presidente da República propor ao Congresso Nacional a 
decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional. 

É da competência exclusiva do Congresso Nacional decretar o estado de calamidade pública. 

Observe: O Presidente solicita, mas quem decreta é o Congresso Nacional. 

 

 

 

 

APOSTA 1 

São Tribunais com quinto constitucional em sua composição: TRFs, TJs, TST e TRTs. Além disso, 
lembrar que as declarações de inconstitucionalidade são feitas pela maioria absoluta do Tribunal 
ou de seu respectivo órgão especial (cláusula de reserva de plenário). Por fim: julgar o MS e o 
HD contra ato de Ministro de Estado ou Comandante (Marinha, Exército e Aeronáutica) é 
competência originária do STJ. 

 

QUESTÕES RELACIONADAS ÀS APOSTAS DA PROF.ª NELMA FONTANA E 
PROF. EMERSON BRUNO 

(TRF 1ª Região – 2015)  

A regra constitucional que determina a composição de um quinto dos lugares dos tribunais para 
membros do MP e para advogados aplica-se aos TRFs, aos tribunais dos estados e do DF e aos 
tribunais superiores, com exceção do STF e do STM. 

Gabarito: ERRADO 

O único Tribunal Superior ao qual se aplica a regra do “quinto constitucional” é o TST. Assim, a 
regra do “quinto constitucional” se aplica: i) aos TRFs; ii) aos TJs; iii) aos TRTs e; iv) ao TST. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL - PROF. EMERSON BRUNO 
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(PC-DF – 2015)  

Compete ao STF julgar os pedidos de extradição solicitados por Estado estrangeiro, salvo se o 
extraditando for casado ou tiver filho brasileiro 

Gabarito: ERRADO 

O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, a extradição solicitada por 
Estado estrangeiro (art. 102, I, “g”). Isso se aplica a todo e qualquer pedido de extradição. 

 

 

 

 

APOSTA 1 

A lei entra em vigor em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada e em 3 meses no 
estrangeiro (período de vacância). Se não for temporária, a lei só perde vigência se for 
modificada ou revogada (de maneira expressa ou tácita, sendo que, neste caso, se revoga 
quando a lei nova trata inteiramente da matéria tratada na lei anterior ou for com ela 
incompatível) 

APOSTA 2 

A personalidade termina com a morte, que pode ser natural ou presumida. Presume-se a morte 
da pessoa, diretamente, (i) quando é extremamente provável sua morte, em situação de perigo 
de vida, cessadas as buscas, ou (ii) quando, feita prisioneira ou desaparecida em campanha, não 
é encontrada dois anos depois do fim da guerra. Também se presume a morte da pessoa, 
indiretamente, pela ausência, quando desaparece do domicílio, sem deixar notícias ou 
representante. 

APOSTA 3 

A desconsideração da personalidade jurídica, que não se confunde com despersonalização ou 
desconstituição, ocorre quando há, segundo a Teoria Maior, adotada pelo art. 50 do Código 
Civil, abuso de personalidade que se caracteriza por (i) desvio de finalidade (propósito de lesar 
credores e para a prática de atos ilícitos, mas não alteração de finalidade econômica) OU (ii) 

DIREITO CIVIL - PROF. PAULO SOUSA 
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confusão patrimonial (transferências sem contraprestações, cumprimento repetitivo de 
obrigações e outros), com benefício (in)direto a sócios ou administradores. 

APOSTA 4 

Principal é o bem que existe sobre si; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. 
Dentre os acessórios, há as partes integrantes e as pertenças, que são os bens que, não 
constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao 
aformoseamento de outro. No negócio que envolve o bem principal as partes integrantes o 
acompanham; as pertenças, não (salvo disposição contratual contrária, em ambos os casos). 

APOSTA 5 

São nulos os negócios quando (i) celebrado por absolutamente incapaz; (ii) for ilícito, impossível 
ou indeterminável o objeto; (iii) o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; (iv) 
não revestir a forma prescrita em lei ou for preterida alguma solenidade essencial; (v) tiver por 
objetivo fraudar lei imperativa; (vi) houver simulação; (vii) a lei proibir a prática, sem cominar 
sanção. São anuláveis os negócios quando (i) celebrado por relativamente incapaz; (ii) houver 
erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. 

APOSTA 6 

Prescrição: (i) pode renunciar, expressa ou tacitamente, desde que consumada (ii), pode ser 
alegada apenas pelo interessado, (iii) pode ser conhecida de ofício pelo juiz, e (iv) admite 
suspensão, impedimento e interrupção. Decadência: (i) não pode renunciar (a legal, a 
convencional pode) (ii), pode ser alegada pelo interessado e pelo MP, (iii) deve ser conhecida de 
ofício pelo juiz (a legal, a convencional não pode), e (iv) não admite suspensão, impedimento e 
interrupção (exceto no caso dos absolutamente incapazes, menores de 16 anos). 

 

QUESTÕES RELACIONADAS ÀS APOSTAS DO PROF. PAULO SOUSA 

(CESPE/ PC/SE – 2018)  

Uma nova lei, que disciplinou integralmente matéria antes regulada por outra norma, foi 
publicada oficialmente sem estabelecer data para a sua entrada em vigor e sem prever prazo de 
sua vigência. Sessenta dias após a publicação oficial dessa nova lei, foi ajuizada uma ação em 
que as partes discutem um contrato firmado anos antes sobre o assunto objeto das referidas 
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normas. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o seguinte item, com base na 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro  

No momento do ajuizamento da ação, a nova lei já estava em vigor. 

Gabarito: CERTO 

A assertiva está correta, pois, caso não tenha sido estabelecida uma data para a nova lei entrar 
em vigor, começará a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada. A vigência da lei, diz 
respeito ao tempo em que ela deverá ser aplicada, o período em que ela é exigida. Neste 
sentido, dispõe o art. 1º, da LINDB: “Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo 
o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada”. 

 

(CESPE / TRT-CE – 2017) 

Após o naufrágio de uma embarcação em alto mar, constatou-se a falta de um dos passageiros, 
que nunca foi encontrado. 

Nessa situação, com relação ao desaparecido, será declarada a sua morte presumida  

(A) mesmo sem o encerramento das buscas e averiguações.  

(B) após a declaração de sua ausência.  

(C) após um ano de seu desaparecimento.  

(D) mesmo sem a decretação de ausência. 

Gabarito: LETRA D 

A alternativa A está incorreta, dada a exigência do art. 7º, parágrafo único: “A declaração da 
morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e 
averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento”.  

A alternativa B está incorreta, porque o enunciado se encaixa na previsão excepcional de 
declaração de morte presumida sem prévia decretação de ausência descrita no art. 7º, inc. I: 
“Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência se for extremamente 
provável a morte de quem estava em perigo de vida”.  
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A alternativa C está incorreta, não se tratando desse prazo nem mesmo se houvesse a 
necessidade de prévia decretação de ausência.  

A alternativa D está correta, como dito acima, segundo o art. 7º, inc. I. 

 

 

 

APOSTA 1 

O princípio do contraditório informa que as partes devem ser integradas ao processo e 
cientificadas dos atos praticados (aspecto formal do contraditório), para que possam influenciar 
o juízo na decisão pela produção de provas (aspecto material ou ampla defesa). 

APOSTA 2 

O CPC adota a teoria eclética da ação, segundo a qual, para ajuizar ações exige-se interesse e 
legitimidade. Essas condições da ação se aferidas na admissibilidade da demanda conduzem à 
extinção sem julgamento do mérito. Caso decididas em sentença há improcedência da ação. 

APOSTA 3 

A parte que não tiver capacidade de ir a juízo necessitará de representante (se absolutamente 
incapaz), assistente (se relativamente incapaz) ou curador (caso não tenha representante ou 
haja colidência de interesses ou, ainda, se for réu revel, preso ou citado fictamente, sem 
advogado nos autos). 

APOSTA 4 

Em caso de litisconsórcio, se as partes possuírem advogados distintos de escritório de advocacia 
diferentes, os prazos serão contados em dobro em autos físicos. 

APOSTA 5 

O recurso de apelação cabe de sentenças. Não tem, como regra, efeito suspensivo e não admite 
retratação pelo juízo recorrido, exceto se tratar-se de extinção sem julgamento do mérito, 
indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PROF. RICARDO TORQUES 
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QUESTÕES RELACIONADAS ÀS APOSTAS DO PROF. RICARDO TORQUES 

(TC-DF - 2014)  

Julgue o item seguinte, acerca dos princípios constitucionais do processo civil. Ao possibilitar às 
partes o livre e irrestrito acesso à justiça, a CF não prevê a obrigatoriedade de observância do 
princípio do contraditório para a hipótese de processo administrativo. 

Gabarito: ERRADO 

Essa questão é relevante, pois o princípio do contraditório, previsto no art. 5º, LV, da CF, aplica-
se não apenas ao processo judicial, mas também ao processo administrativo. Confira:  

“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”;  

Portanto, está incorreta a assertiva. 

 

(CESPE/STJ - 2018)  

Julgue os itens a seguir, a respeito das ações no processo civil. A teoria eclética da ação, adotada 
pelo ordenamento jurídico brasileiro, define ação como direito autônomo abstrato, 
independente do direito subjetivo material, condicionada a requisitos para que se possa analisar 
o seu mérito. 

Gabarito: CERTO 

A assertiva está correta e cobrou exatamente o que explicamos em aula, apesar de ser muito 
difícil de se marcar em uma prova do STJ. A teoria eclética é a predominante na doutrina 
brasileira, como vimos em aula, e é a que foi positivada no Novo Código de Processo Civil, 
segundo essa mesma doutrina. O STJ, contudo, parece ter adotado a teoria da asserção, o que 
se pode extrair de diversos julgados seus (ex.: Informativo 615-STJ, 3ª Turma, REsp 1.705.311-
SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2017; STJ, 3ª Turma, REsp 1.561.498-RJ, Rel. Min. Moura 
Ribeiro, j. 01.03.2016) e até da opinião de doutrinadores de peso, como Daniel Amorim 
Assumpção Neves.  

Nessa questão, no entanto, se afirma que a teoria eclética foi a adotada pelo ordenamento 
jurídico brasileiro, o que causa certa perplexidade. Apesar de isso não servir como fundamento 
para podermos dizer que o STJ mudou o seu posicionamento, com certeza serve para vermos 
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que, em alguns casos, a opinião da banca pode prevalecer sobre a opinião do próprio órgão 
promotor do concurso. Enfim. A teoria da asserção mantém a distinção entre direito de ação e o 
direito material (autonomia), além de não vincular um a existência do doutro (independência). 
De toda forma, para o exercício do direito de ação, é necessário verificar algumas condições 
prévias. Assim, somente haverá julgamento de mérito se essas condições forem preenchidas. 

 

 

 

 

APOSTA 1 

A nova lei penal abolitiva se aplica aos fatos anteriores, ainda que já decididos por sentença 
condenatória transitada em julgado, fazendo cessar a pena e os efeitos PENAIS da condenação. 
A nova lei abolitiva, porém, não afeta os efeitos EXTRAPENAIS da condenação. 

APOSTA 2 

Na concussão (art. 316 do CP) o agente público EXIGE vantagem indevida em razão da função; 
na corrupção passiva (art. 317 do CP) o agente SOLICITA, RECEBE ou ACEITA PROMESSA de 
vantagem indevida em razão da função. O simples ato de “exigir” já consuma o crime de 
concussão, ainda que o agente não receba a vantagem. Da mesma forma, o simples ato de 
“solicitar” ou “aceitar promessa” de vantagem indevida já consuma o delito de corrupção passiva. 

APOSTA 3 

A coação moral irresistível e a obediência hierárquica são causas de exclusão da culpabilidade, 
por inexigibilidade de conduta diversa. Porém, a coação FÍSICA irresistível é causa de exclusão 
do fato típico, ante a ausência de conduta penalmente relevante, já que na coação física 
irresistível não há voluntariedade. 

APOSTA 4 

O crime de prevaricação (art. 319) se verifica quando o agente público infringe seu dever 
funcional para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Não se deve confundir prevaricação 
com corrupção passiva privilegiada (art. 317, §2º do CP). Na corrupção passiva privilegiada o 
agente público infringe seu dever funcional CEDENDO a pedido ou influência de alguém. 

DIREITO PENAL - PROF. RENAN ARAUJO 
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APOSTA 5 

A imputabilidade penal é a capacidade mental do agente de, ao tempo do fato, entender o 
caráter ilícito da conduta e comportar-se de acordo com esse entendimento. De acordo com o 
CP, a imputabilidade penal ficará afastada nos seguintes casos: 

 Menoridade penal 
 Doença mental que retire totalmente a capacidade 
 Embriaguez acidental completa 

 

APOSTA 6 

No que tange à punibilidade no concurso de agentes, o CP brasileiro adotou a teoria monista, 
eis que estabelece (art. 29) que todos aqueles que participam do crime devem ser 
responsabilizados pelo mesmo tipo penal. Excepcionalmente, há casos em que se adotou a 
teoria pluralista, respondendo cada comparsa por um crime diferente. 

 

 

 

APOSTA 1 

A leis penais benéficas sempre retroagem aos fatos anteriores, mesmo que decididos por 
sentença transitada em julgado. Mas atenção: a lei penal mais nova aplica-se ao crime 
continuado ou permanente quando sua vigência é anterior à cessação da permanência, 
continuidade ou habitualidade. Essa aplicação ocorre ainda que a nova lei seja mais grave, com 
um rigor penal maior que a lei anterior, conforme entendimento sumulado pelo STF no 
enunciado 711 da Súmula do STF. 

APOSTA 2 

“Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em 
virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. NÃO ESQUEÇA: A lei 
posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que 
decididos por sentença condenatória transitada em julgado (art. 2º CP). 

APOSTA 3 

DIREITO PENAL - PROF.ª PRISCILA SILVEIRA 
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Se o funcionário público retarda ou deixa de praticar ato de ofício, indevidamente, para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal, o crime praticado é o de prevaricação (artigo 319 do Código 
Penal). Se o fizer com infração de dever funcional, atendendo a pedido ou influência de outrem, 
o crime é o de corrupção passiva privilegiada (artigo 317, § 2º do Código Penal). 

APOSTA 4 

Na corrupção passiva, a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou 
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica 
infringindo dever funcional. Mas será privilegiada (art. 317, §2º) se o funcionário público “deixa 
de praticar, retarda ou pratica ato de ofício, atendendo pedido ou influência de terceiro. Já na 
prevaricação, o agente realiza as mesmas ações nucleares, porém busca satisfazer um 
sentimento ou interesse pessoal. 

 

QUESTÕES RELACIONADAS ÀS APOSTAS DA PROF.ª PRISCILA SILVEIRA E 
PROF. RENAN ARAUJO 

(CESPE – 2012 – POLÍCIA FEDERAL – AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL) 

O fato de determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal 
expressamente prevista em lei não impede, em decorrência do princípio da anterioridade, que 
sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional ou temporária 
que as caracterize como crime. 

Gabarito: ERRADO 

As normas excepcionais e temporárias têm como característica principal o fato de que, mesmo 
revogadas, continuam a reger os fatos PRATICADOS DURANTE SUA VIGÊNCIA, não ocorrendo 
abolitio criminis na hipótese.  

Contudo, as leis excepcionais e temporárias não podem ser aplicadas a fatos praticados ANTES 
de sua entrada em vigor. Trata-se de pegadinha! 

 

(CESPE – 2019 – CGE-CE – AUDITOR/ADAPTADA)  
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O ato de servidor público exigir para si vantagem indevida em razão de sua função pública 
configura o crime de corrupção passiva. 

Gabarito: ERRADO 

Item errado, pois tal delito configura o crime de concussão, previsto no art. 316 do CP, já que o 
agente EXIGIU a vantagem indevida. 

 

(CESPE – 2018 – ABIN – AGENTE DE INTELIGÊNCIA) 

Acerca dos crimes contra a administração pública, julgue o item a seguir.  

Para a configuração do crime de prevaricação faz-se necessário um ajuste de vontade entre o 
agente do Estado e o beneficiário do seu ato. 

Gabarito: ERRADO 

Item errado, pois para a configuração do crime de prevaricação basta a conduta do funcionário 
público, consistente em “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticálo 
contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”, nos exatos 
termos do art. 319 do CP. 

 

 

 

APOSTA 1 

Em caso de prisão em flagrante, deverá a autoridade policial comunicar imediatamente a prisão 
e o local em que o preso se encontre: 

 Ao Juiz competente 
 Ao MP 
 À família do preso ou pessoa por ele indicada 

 

No prazo de 24h, deverá a autoridade policial 

 Enviar o APFD ao Juiz 

DIREITO PROCESSUAL PENAL - PROF. RENAN ARAUJO 
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 Enviar cópia do APFD à Defensoria Pública (se o preso não indicar advogado) 
 Entregar ao preso a nota de culpa (com o motivo da prisão e o nome do condutor e das 

testemunhas) 
 

APOSTA 2 

O inquérito policial somente pode ser instaurado de ofício nos casos de crime de ação penal 
pública incondicionada: sendo crime de ação penal pública condicionada à representação ou 
ação penal privada, a manifestação da vítima será indispensável para a abertura do inquérito 
policial. 

APOSTA 3 

A ação penal privada subsidiária da pública é cabível quando o MP não oferece denúncia no 
prazo legal, surgindo assim, para a vítima de um crime de ação pública, o direito de ajuizar ação 
penal privada subsidiária. Porém, isso somente ocorre caso haja INÉRCIA por parte do MP, ou 
seja, caso o MP não ofereça denúncia nem adote qualquer providência válida no prazo legal (05 
dias se preso ou 15 dias se solto o indiciado, nos termos do art. 46 do CPP, a contar do 
recebimento dos autos do IP). 

APOSTA 4 

Caso o réu, citado por edital, não compareça nem constitua advogado, o Juiz suspenderá o 
processo, ficando suspenso também o curso do prazo prescricional. Durante a suspensão, o Juiz 
poderá determinar a produção antecipada de provas e, se for o caso, decretar a prisão 
preventiva. 

APOSTA 5 

A transação penal é benefício cabível apenas para as infrações de menor potencial ofensivo 
(contravenções penais, todas elas, e crimes cuja pena máxima não exceda 02 anos). A suspensão 
condicional do processo, porém, é cabível para qualquer infração penal cuja pena mínima não 
ultrapasse 01 ano de privação da liberdade. 

APOSTA 6 

O rito ordinário será cabível quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for 
igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade. Por outro lado, se a pena 
máxima for inferior a 04 anos, o rito cabível será o sumário. Em se tratando de infração de menor 
potencial ofensivo, o rito cabível será o sumaríssimo (Juizados especiais criminais). 
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APOSTA 1 

A absolvição sumária nos crimes comuns (art. 397 CPP) ocorrerá quando houver: existência 
manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, de causa excludente da culpabilidade do 
agente, salvo inimputabilidade; quando o fato narrado evidentemente não constituir crime; ou 
quando extinta a punibilidade do agente. 

APOSTA 2 

O procedimento comum divide-se em: ordinário (sanção máxima cominada for igual ou superior 
a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade); sumário (sanção máxima cominada seja inferior 
a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade) e sumaríssimo (contravenções penais e os 
crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos). 

APOSTA 3 

A prisão preventiva e a prisão temporária necessitam de ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente, a qual não pode decidir de ofício, pois a decretação de 
referidas prisões depende de provocação das partes. 

APOSTA 4 

O inquérito policial possui características no sentido de dar diretriz ao procedimento 
administrativo, são as principais, quais sejam: inquisitivo, escrito (art. 9 CPP) sigiloso (art. 20 CPP 
e Súmula Vinculante 14 STF), indisponível (art. 17 CPP), dispensável para o titular da ação penal 
(art. 12 CPP), oficialidade (art. 4º CPP), discricionário (art. 14 CPP) e temporário (art. 10 CPP). 

 

QUESTÕES RELACIONADAS ÀS APOSTAS DA PROF.ª PRISCILA SILVEIRA E 
PROF. RENAN ARAUJO 

(CESPE – 2018 – ABIN – OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA 02) 

A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL - PROF.ª PRISCILA SILVEIRA 
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A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício nos crimes cuja ação penal seja 
de iniciativa privada. 

Gabarito: ERRADO 

Item errado, pois nestes crimes o IP só poderá ser instaurado se houver requerimento de quem 
tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada (a vítima, seu representante legal ou seus 
sucessores), na forma do art. 5º, §5º do CPP. 

 

(CESPE – 2017 – TRF1 – OFICIAL DE JUSTIÇA) 

Com relação a prisão temporária, normas dos juizados especiais criminais e questões e 
processos incidentes no processo penal, julgue o item subsecutivo.  

A prisão temporária pode ser decretada pelo juiz, de ofício, pelo prazo de cinco dias, 
prorrogável, excepcionalmente, por igual período em caso de extrema e comprovada 
necessidade para as investigações policiais. 

Gabarito: ERRADO 

Item errado, pois a prisão temporária não pode ser decretada DE OFÍCIO pelo Juiz, somente a 
requerimento do MP ou representação da autoridade policial, na forma do art. 2º da Lei 7.960/89. 

 

 

 

 

APOSTA 1 

No cumprimento de suas funções, o Corregedor-Geral da Justiça expedirá os seguintes atos: 
provimento; portaria; convocação; aviso; ordem de serviço e ato reservado. Além disso, serão 
expedidos pelas unidades organizacionais da Corregedoria, os seguintes documentos: 
memorando; ofício; certidão; declaração e atestado. 

  

LEGISLAÇÃO (CORREGEDORIA) - PROF. EMERSON BRUNO 
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CADERNOS DE QUESTÕES  
Para selar com chave de ouro a sua jornada da aprovação, preparamos Cadernos de Questões 
para serem resolvidos em nosso Sistema de Questões. Esses cadernos contêm as principais 
matérias cobradas para os cargos de Técnico e Analista Judiciário Sem Especialidade e de 
Execução de Mandados (Português, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito 
Processual Penal e Direito Processual Civil).  

Foram selecionadas questões de múltipla escolha da Banca Cebraspe, anos de 2019, 2020 e 
2021, dos assuntos mais cobrados pela banca. A ideia é possibilitar uma rápida revisão acerca 
dos assuntos mais importantes antes da prova. 

CADERNO LINK PARA ACESSO 

Caderno com as questões de 
Português 

http://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-
e-simulados/cadernos/1d8400d9-4c11-4cd9-902e-

ef618dc61e8e 

Caderno com as questões de 
Direito Constitucional 

http://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-
e-simulados/cadernos/5dcc906a-4fd1-4d89-af33-

70da90455d13 

Caderno com as questões de 
Direito Administrativo 

http://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-
e-simulados/cadernos/bee58457-1221-48d5-a566-

fa3f9617f663 

Caderno com as questões de 
Direito Processual Penal 

http://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-
e-simulados/cadernos/55e19883-5e67-4381-b2e9-

ce88da1f77c8 

Caderno com as questões de 
Direito Processual Civil 

http://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-
e-simulados/cadernos/22bb2af6-8399-45d0-8d62-

a48101d42079 
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