
 
 

EDITAL 001/2022 - ESTÁGIO DIREITO (ÁREA 02) 

  CADERNO DE QUESTÕES  

 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

NÃO ABRA ESTE CADERNO SEM AUTORIZAÇÃO DO FISCAL 
 

● Esta prova contém: a) 20 questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas 

por questão, das quais apenas 1 (uma) estará correta; b) espaço para elaboração 

de 01 (uma) redação de, no mínimo, 20 (vinte) linhas e, no máximo, 30 (trinta) 

linhas. 

● Não rasure e nem amasse a folha de prova. Não use corretivo. 

● Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de equipamentos 

mecânicos, eletrônicos ou ópticos que permitam o armazenamento ou a 

comunicação de dados, informações ou similares. 

● Durante a realização das provas, não será permitido o empréstimo de qualquer 

material. 

● Iniciada a prova, o candidato somente poderá ausentar-se acompanhado de um 

fiscal. 

● É expressamente proibida, durante a realização da prova, a consulta de qualquer 

material: livros, códigos, legislação em geral, régua de cálculo, máquinas 

calculadoras e outros da mesma natureza. 

● Será desclassificado do concurso o candidato que proceder com improbidade, 

indisciplina, falta de decoro ou que adotar comportamento incorreto ou descortês 

para com quaisquer dos fiscais ou membros da Comissão de Concurso, seus 

auxiliares ou autoridades presentes. 

● O uso de máscara é obrigatório. 

 
Duração total: 3h00 horas 

Permanência mínima na sala: 30 Minutos. 
 
 

Nome completo: 

CPF: Assinatura: 



 

 
Consoante o disposto na Constituição Federal da República, apresentam-se como fundamentos do 
Estado Democrático de Direito, dentre outros: 

 

  (A) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.          
 
  (B) a erradicação da pobreza e a soberania. 
 
  (C) a cidadania e a garantia do desenvolvimento nacional. 
 

(D) a redução das desigualdades sociais e o pluralismo político. 
 

Apresentam-se como princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do 
Brasil: 
 
(A) igualdade entre os Estados e concessão de asilo político. 
 
(B) prevalência do direito público e defesa da paz. 
 
(C) repúdio ao preconceito e direito de intervenção. 
 
(D) dependência nacional e solução mediada dos conflitos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta um direito fundamental, como tal previsto expressamente no art. 
5° da Constituição Federal: 
 
(A) princípio da proporcionalidade. 
 
(B) direito ao duplo grau de jurisdição. 
 
(C) direito à autotutela administrativa. 
 
(D) direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. 

 

Com relação aos direitos fundamentais previstos expressamente no art. 5° da Constituição Federal, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 
lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.           
 
(B) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 
 
(C) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial.          
 
(D) é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, excetuando-se a indenização por 
dano material, moral ou à imagem. 

 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 



 
Apresenta-se como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: 
 
(A) seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário. 
 
(B) irredutibilidade do salário, sem qualquer exceção. 
 
(C) proteção em face da automação, na forma da lei. 
 
(D) participação nos lucros, ou resultados, vinculada à remuneração. 

 

Apresenta-se como requisito básico para investidura em cargo público, dentre outros: 
 
(A) o efetivo exercício de mandato eletivo. 
 
(B) aptidão física e mental. 
 
(C) o nível superior de escolaridade. 
 
(D) a idade mínima de 16 (dezesseis) anos. 

São formas de provimento de cargo público: 
 
(A) transferência e reintegração. 
 
(B) ascensão e readaptação. 
 
(C) reversão e aproveitamento. 
 
(D) admissão e recondução. 

 

No que se refere ao teletrabalho ou trabalho remoto, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do 
empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de 
comunicação, que, por sua natureza, não se configure como trabalho externo.         
 
(B) O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde e nem se equipara à ocupação de 
operador de telemarketing ou de teleatendimento.       
 
(C) O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a 
realização de atividades específicas, que exijam a presença do empregado no estabelecimento, 
descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.         
 
(D) O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços 
por jornada ou por produção ou tarefa. 

 

Relativamente ao direito às férias, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá 
direito a férias, na seguinte proporção de 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao 
serviço mais de 5 (cinco) vezes. 
 
(B) O período das férias deve ser computado, para todos os efeitos, como tempo de serviço.   

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 



 
(C) Admite-se descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço.                      
 
(D) Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da 
remuneração. 

 

Assinale a alternativa que indica uma hipótese que não constitui justa causa para rescisão do 
contrato de trabalho pelo empregador: 
 
(A) desídia no desempenho das respectivas funções. 
 
(B) ato de indisciplina ou de insubordinação. 
 
(C) ato de improbidade. 
 
(D) violação de segredo pessoal. 

 
 

 
São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:  
 
(A) os menores de 16 (dezesseis) anos. 
 
(B) as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar.   
 
(C) os pródigos. 
 
(D) os idosos. 

 

  Cessará, para os menores, a incapacidade: 
 
(A) pelo casamento. 
 
(B) pela união estável. 
 
(C) pelo exercício de emprego, sem economia própria. 
 
(D) pela colação de grau em curso de ensino médio. 

 
 

 

Com relação ao tema dos direitos da personalidade, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. 
 
(B) Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 
 
(C) O pseudônimo adotado para atividades lícitas não goza da proteção que se dá ao nome. 
 
(D) Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. 

 
 

Ainda no que se refere aos direitos da personalidade, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) É vedado, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou 
em parte, para depois da morte. 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 



(B) O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que 
a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. 
 
(C) Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e 
danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
 
(D) Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar 
diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. 

  São pessoas jurídicas de direito privado, dentre outras: 
 
(A) as autarquias e as sociedades. 
 
(B) as organizações religiosas e as associações. 
 
(C) as fundações públicas e os partidos políticos.  
 
(D) as universidades federais e as sociedades de economia mista. 

 

O registro não deve declarar: 
 
(A) o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores. 
 
(B) a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. 
 
(C) as condições de criação da pessoa jurídica e a finalidade dos instituidores. 
 
(D) se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo. 

 

Relativamente à competência, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar 
onde for encontrado. 
 
(B) Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for 
encontrado ou no foro de domicílio do autor. 
 
(C) A ação possessória imobiliária deve ser proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem 
competência absoluta. 
 
(D) A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu primeiro domicílio, também 
competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições 
testamentárias. 

 

Ainda no que se refere ao tema da “competência”,  assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis deve ser proposta, em 
regra, no foro de domicílio do réu. 
 
(B) Tendo mais de um domicílio, o réu deve ser demandado no foro de qualquer deles. 
 
(C) Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de 
domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. 
 
(D) É competente o foro de domicílio do autor para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 



Federal. 
 

Relativamente às disposições do Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Apresenta-se como direito básico do consumidor, a educação e divulgação sobre o consumo 
adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 
contratações. 
 
(B) Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. 
 
(C) Produto é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 
relações de caráter trabalhista. 
 
(D) Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 
intervindo nas relações de consumo. 

 

Ainda no que diz respeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
(A) Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final. 
 
(B) Apresenta-se como direito básico do consumidor, a proteção da vida, saúde e segurança contra 
os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 
nocivos. 
 
(C) Serviço é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
 
(D) Apresenta-se como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 

 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 



 

 
 

A importância dos direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAÇÃO 



GABARITO OFICIAL EDITAL 001/2022 

ESTÁGIO – CONCURSO PÚBLICO 
 

 
Marque com um X as alternativas corretas, será válida somente uma alternativa por questão: 

 
 
 
 
 
 

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) 
 

 
 

 
Nome: CPF: 

Assinatura: 



GABARITO EDITAL 001/2022 

VIA DO CANDIDATO 

ESTÁGIO – CONCURSO PÚBLICO 
 

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) 



 
 

A importância dos direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHO PARA REDAÇÃO 


