PROVA DE ESTÁGIO JURÍDICO
PROVA B

2016

CAPITAL e NITERÓI

QUESTÕES OBJETIVAS - INSTRUÇÕES:
1.

As respostas devem ser consignadas com caneta preta ou azul.

2.

O candidato NÃO pode consultar a legislação.

3.

Marque apenas uma alternativa correta. Respostas rasuradas ou com mais de uma
alternativa assinalada serão consideradas erradas.

4.

A identificação do candidato deverá ser feita no local reservado para isso logo abaixo,
incluindo a assinatura do candidato

5.

O candidato não poderá colocar, no corpo da prova, o seu nome, número de inscrição,
assinatura ou qualquer outro sinal que possa identificá-lo, sob pena de anulação da prova

6.

O candidato deverá preencher com clareza a etiqueta de identificação, sem erros ou rasuras.

BOA SORTE!
Cole aqui a etiqueta com o
número da inscrição

________________________________________
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Cole aqui a etiqueta com o
número da inscrição

NOME LEGÍVEL: ________________________________________________
NÚMERO DA INSCRIÇÃO: ________________________________________
ASSINATURA: __________________________________________________

PROVA DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO JURÍDICO DA EMARF – 2016
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1- De acordo com o Código Civil, com qual idade cessa a menoridade, quando a pessoa fica habilitada à prática
de todos os atos da vida civil?
a) dezesseis anos completos;
b) dezoito anos completos;
c) vinte e um anos completos;
d) vinte anos completos.

2- Em um processo que existe apenas um réu, que foi citado pessoalmente, em 10/03/2016, tendo o oficial de
justiça certificado o cumprimento do mandado de citação em 11/03/2016 e o aludido mandado sido juntado
aos autos em 21/03/2016. Nesse caso, a partir de qual data começa a correr o prazo para contestação:
a) da data em que ocorreu a citação pessoal;
b) da data da juntada aos autos do mandado de citação.
c) da data da certidão do Oficial de Justiça;
d) pode ser contado da data mais favorável ao réu.

3- Como se chama o remédio constitucional utilizado sempre que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder?
a) mandado de segurança;
b) habeas data;
c) habeas corpus;
d) mandado de injunção.

4- De acordo com a legislação processual civil, os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos. Indique, a partir dos três exemplos citados a seguir, o nome de cada um dos atos
praticados pelo juiz, respectivamente:
1) o que designa audiência de conciliação;
2) o que extingue o processo sem resolução do mérito;
3) o que indefere a produção de prova pericial:
a) decisão interlocutória, sentença e despacho;
b) decisão interlocutória, despacho e sentença;
c) despacho, sentença e decisão interlocutória;
d) despacho, decisão interlocutória e sentença.

5- Atanagildo ajuizou, em datas diferentes, duas ações idênticas (mesmas partes, causa de pedir e pedidos),
que se encontram tramitando no mesmo juízo. Por sua vez, Astrogildo ajuizou ação idêntica à outra que já foi
julgada, em definitivo. As ações mais recentes ajuizadas por Atanagildo e Astrogildo deverão ser extintas sem
resolução do mérito com base em quais institutos processuais, respectivamente:
a) Litispendência e coisa julgada;
b) Coisa julgada e litispendência;
c) Litispendência e perempção;
d) Perempção e coisa julgada.
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6- O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus
membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Segundo a Constituição Federal, do ato administrativo
ou decisão judicial que contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá:
a) Recurso Extraordinário;
b) Reclamação ao Conselho Nacional de Justiça;
c) Reclamação ao Supremo Tribunal Federal;
d) Reclamação ao Presidente da República.
7- O dever da Administração de justificar seus atos, apontando-lhes os fatos e fundamentos jurídicos do ato,
decorre, especificamente, de qual princípio?
a) moralidade;
b) publicidade;
c) motivação;
d) razoabilidade.
8- Minervina recebeu de Pancrácio poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Nesta
hipótese, como se chama o contrato firmado entre Minervina e Pancrácio?
a) prestação de serviço;
b) compra e venda;
c) doação;
d) mandato.
9- Filisteu foi condenado pela prática de delito previsto no Código Penal e encontra-se, atualmente, preso.
Neste ínterim entra em vigor uma lei que beneficia o condenado com um tipo de indulgência soberana que
extinguiu o delito. Por meio desse benefício além do delito desaparecer, a primariedade de Filisteu é
restabelecida. Qual o nome desse benefício legal?
a) anistia;
b) graça;
c) indulto;
d) liberdade condicional.
10- Fioravante é biólogo, pesquisador de espécies da fauna nativa não possui residência habitual, em razão da
sua profissão. Atualmente, Fioravante realiza pesquisas na cidade de Teresina, seus pais e esposa residem em
São Paulo, capital, e suas últimas pesquisas ocorreram em Gramado - RS, nesta ordem. Neste caso, de acordo
com o Código Civil brasileiro, qual será o domicílio de Fioravante?
a) Teresina;
b) São Paulo;
c) Gramado;
d) o lugar onde for encontrado.
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