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PROCURADOR JURÍDICO 
 

 
 

 
16. (Concurso Milagres/2018) Dos órgãos 

que formam o Poder Judiciário quais 

possuem jurisdição em todo território 

nacional. 

 

A) Tribunal de Justiça Militar e o Tribunal 
Regional Federal. 
 

B) Supremo Tribunal Federal e o Juiz 
Federal. 
 

C) Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal 
de Justiça. 
 

D) Supremo Tribunal Federal e o Juiz da Vara 
Trabalhista. 
 

E) Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal 
Superior do Trabalho. 

 
17. (Concurso Milagres/2018) Assinale a 

opção incorreta: 

 

A) O Superior Tribunal de Justiça e o 
Superior Tribunal Militar são tribunais 
superiores de segunda instância. 
 

B) O Juiz de Direito, o Juiz Militar e o Juiz 
Federal são órgãos de primeira instância. 
 

C) O Tribunal Regional Federal e o Tribunal 
Regional Eleitoral são tribunais inferiores 
de segunda instância. 
 

D)  O Superior Tribunal de Justiça e o 
Tribunal de Justiça são tribunais de 
segunda instância. 
 

E) O Tribunal Regional do Trabalho e o 
Tribunal Regional Eleitoral são tribunais 
inferiores de cpprimeira instância. 

 

18. (Concurso Milagres/2018) Sobre 

Ação assinale a opção correta: 

 
A) Para postular em juízo é necessário ter 

interesse, legitimidade e o pedido ser 
juridicamente possível. 
 

B) A legitimidade ordinária tem relação direta 
com a substituição processual. 
 

C) O trinômio necessidade, adequação e 
utilidade justifica o interesse processual. 
 

D) Todos poderão pleitear direito alheio em 
nome próprio. 

E) Não é admissível a ação meramente 
declaratória. 

 
19. (Concurso Milagres/2018) Assinale a 

opção incorreta: 

 
A) “Não se excluirá da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão ao direito”. A 
afirmativa refletida no art. 3º caput, do 
Código de Processo Civil representa o 
princípio da Inafastabilidade da Tutela 
Jurisdicional. 
 

B) O princípio do Impulso Oficial se 
desenvolve através dos pronunciamentos 
do juiz. 

 
C) A norma processual retroagira e será 

aplicável imediatamente aos processos em 
curso. 
 

D) O Estado promoverá, sempre que 
possível, a solução consensual dos 
conflitos. 
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E) As partes têm o direito de obter em prazo 
razoável a solução integral do mérito, 
incluída a atividade satisfativa. 

 

20. (Concurso Milagres/2018) Quanto à 

formação, suspensão e extinção do 

processo assinale a opção incorreta: 

 

A) Suspende-se o processo pela perda da 
capacidade processual do representante 
legal ou do procurador da parte. 
 

B) Considera-se proposta a ação quando a 
petição inicial for distribuída. 

 
C) Da decisão que põe fim ao processo, 

resolvendo ou não o mérito caberá o 
recurso de apelação. 

 
D) A transação é uma forma de 

autocomposição que põe fim ao processo 
com resolução de mérito. 
 

E) A renúncia à pretensão formulada na ação 
ou na reconvenção é uma forma de 
autocomposição que põe fim ao processo 
com resolução de mérito. 

 
21. (Concurso Milagres/2018) Dentre os 

requisitos da petição inicial 

relacionados abaixo, qual pode indicar 

competência, pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios: 

 

A) O juízo a que é dirigida. 

B) O valor da causa. 

C) O pedido e suas especificações. 

D) O fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido. 

E) As provas com que o autor pretende 

demonstrar a verdade dos fatos alegados. 

22. (Concurso Milagres/2018) O autor 

poderá aditar ou alterar o pedido ou a 

causa de pedir: 

 

A) Até a citação independentemente do 
consentimento do réu. 
 

B) Até o saneamento processual 
independentemente do consentimento do 
réu. 
 

C) Não poderá aditar ou alterar. 
 

D) Até a citação somente com o 
consentimento do réu. 
 

E) Unilateralmente até a audiência de 
conciliação e mediação.  

 

23. (Concurso Milagres/2018) Na 

contestação, é lícito ao réu propor 

reconvenção para manifestar pretensão 

própria, conexa com a ação principal ou 

com o fundamento da defesa. Proposta 

a reconvenção, o autor será intimado, 

na pessoa de seu advogado, para 

apresentar resposta no prazo de: 

 

A) 5 dias. 

B) 10 dias. 

C) 15 dias. 

D) 30 dias. 

E) 45 dias. 

 

24. (Concurso Milagres/2018) Sobre os 

pronunciamentos do juiz, assinale a 

opção incorreta: 
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A) Os pronunciamentos do juiz consistirão em 
sentenças, decisões interlocutórias e 
despachos. 

 
B) Sentença é o pronunciamento por meio do 

qual o juiz encerra a fase cognitiva do 
procedimento comum, com ou sem 
resolução de mérito. 
 

C) Acórdão é o julgamento colegiado 
proferido pelos tribunais. 
 

D) Dos despachos cabe recurso. 
 

E) Decisão interlocutória é todo 
pronunciamento judicial de natureza 
decisória que não verse sobre a extinção 
do processo. 

 

25. (Concurso Milagres/2018) As partes 

têm o direito de empregar todos os 

meios legais, bem como os moralmente 

legítimos, ainda que não especificados 

no Código de Processo Civil, para 

provar a verdade dos fatos em que se 

funda o pedido ou a defesa e influir 

eficazmente na convicção do juiz. Em 

relação às provas é incorreto afirmar: 

 

A) Caberá somente ao juiz de ofício, 
determinar as provas necessárias ao 
julgamento do mérito. 

 
B) O juiz poderá admitir a utilização de prova 

produzida em outro processo. 
 

C) Ninguém se exime do dever de colaborar 
com o Poder Judiciário para o 
descobrimento da verdade. 
 

D) Dados representados por imagens ou som 
gravados em arquivos eletrônicos poderão 
constar da ata notarial. 

E) O documento público faz prova não só da 
sua formação, mas também dos fatos que 
o escrivão, o chefe de secretaria, o 
tabelião ou o servidor declarar que 
ocorreram em sua presença. 

 

26. (Concurso Milagres/2018) Salvo 

disposição contrária, a lei começa a 

vigorar em todo país: 

 

A) 30 dias depois de oficialmente publicada. 

B) 45 dias depois de oficialmente publicada. 

C) 60 dias depois de oficialmente publicada. 

D) 45 dias depois de oficialmente 

promulgada. 

E) 60 dias depois de oficialmente 

promulgada. 

 

27. (Concurso Milagres/2018) Na 

omissão da lei o juiz decidirá o caso 

conforme: 

 

A) Analogia, costumes, princípios gerais de 
direito. 
 

B) Analogia, senso comum, princípios gerais 
de direito. 
 

C) Jurisprudência, costumes, senso comum. 
 

D) Discricionariedade, senso comum, coisa 
julgada. 
 

E) Ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa 
julgada. 

 

28. (Concurso Milagres/2018) Não são 

pessoas jurídicas de direito público 

interno: 
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A) União e Estados. 

B)  Municípios e o Distrito Federal. 

C) Territórios e Autarquias.  

D) Organizações Religiosas e Fundações. 

E) Associações Públicas e Territórios. 

 

29. (Concurso Milagres/2018) Pessoa 

natural que possui diversas 

residências, onde, alternadamente viva, 

considera-se-á seu domicílio: 

 

A) Aquele em que exerce seu direito de voto. 

B) Aquele em que mais tempo passar. 

C) Aquele em que exerce sua profissão. 

D) Qualquer delas. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

30. (Concurso Milagres/2018) Quanto à 

prescrição assinale a opção incorreta: 

 

A) Os prazos de prescrição podem ser 
alterados por acordo das partes. 
 

B) A prescrição pode ser alegada em 
qualquer grau de jurisdição. 
 

C) A prescrição iniciada contra uma pessoa 
continua a correr contra o seu sucessor. 
 

D) Não corre a prescrição entre ascendentes 
e descendentes, durante o poder familiar. 
 

E) Não corre a prescrição entre os cônjuges, 
na constância da sociedade conjugal. 

 

31. (Concurso Milagres/2018) A família, 

base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. Nesse sentido, 

assinale a opção incorreta: 

 

A) O casamento é civil e gratuita a 
celebração. 
 

B) O casamento religioso tem efeito civil. 
 

C) Os direitos e deveres referentes à 
sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. 
 

D) O casamento civil pode ser dissolvido pelo 
divórcio, após prévia separação judicial por 
mais de um ano ou comprovada a 
separação de fato por mais de dois anos. 
 

E) Entende-se como entidade familiar a 
comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes. 

 

32. (Concurso Milagres/2018) São 

reconhecidos aos índios sua 

organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, a os direitos 

originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam. Referente às 

terras indígenas é incorreto afirmar: 

 

A) São as tradicionalmente ocupadas e por 
eles habitadas em caráter permanente. 
 

B)  São inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis. 
 

C) São aquelas imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais 
necessários ao seu bem estar. 
 

D) São necessárias a sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições. 
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E) É permitida a remoção dos grupos 
indígenas de suas terras, através da 
aprovação da maioria absoluta do 
Congresso Nacional. 

 
33. (Concurso Milagres/2018) No 

tocante a geração das despesas, elas 

podem ser consideradas: 

 

A) Não autorizadas, irregulares e lesivas ao 
patrimônio público a geração de despesa 
ou assunção de obrigação. 
 

B) Autorizadas, irregulares e não lesivas ao 
patrimônio público a geração de despesa 
ou assunção de obrigação. 
 

C) Não autorizadas, regulares e não lesivas 
ao patrimônio público a geração de 
despesa ou assunção de obrigação. 
 

D) Autorizadas, regulares e lesivas ao 
patrimônio público a geração de despesa 
ou assunção de obrigação. 
 

E) Não autorizadas, irregulares e não lesivas 
ao patrimônio público a geração de 
despesa ou assunção de obrigação.  

 

34. (Concurso Milagres/2018) Sobre a 

despesa obrigatória de Caráter 

Continuado é correto afirmar: 

 

A) A despesa corrente derivada de lei, 
resolução ou ato administrativo normativo 
que fixem para o ente a obrigação legal de 
sua execução por um período superior a 
dois exercícios. 
 

B) A despesa corrente derivada de ato 
administrativo normativo que fixem para o 
ente a obrigação legal de sua execução 
por um período superior a três exercícios. 

C) A despesa corrente derivada de lei, 
medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a 
obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios. 
 

D) A despesa corrente derivada de lei, que 
fixem para o ente a obrigação legal de sua 
execução por um período superior a três 
exercícios. 
 

E) A despesa corrente derivada de resolução 
que fixem para o ente a obrigação legal de 
sua execução por um período superior a 
três exercícios. 

 

35. (Concurso Milagres/2018) O Poder 

Executivo estabelecerá a programação 

financeira e o cronograma de execução 

mensal de desembolso no prazo:  

 
A) De até 90 (noventa) dias após a 

publicação dos orçamentos. 
 

B) Em 60 (sessenta) dias após a publicação 
dos orçamentos. 
 

C) Máximo de 15 (quinze) dias após a 
publicação dos orçamentos. 
 

D) Até 30 (trinta) dias após a publicação dos 
orçamentos. 
 

E) Mínimo de 10 (dez) dias após a publicação 
dos orçamentos. 

 
36. (Concurso Milagres/2018) Sobre a 

lei de diretrizes orçamentárias marque a 

opção incorreta: 

 

A) Não disporá sobre normas relativas ao 
controle de custos, como também, não 
reavaliará os resultados dos programas 
financiados com recursos dos orçamentos. 
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B) Conterá anexo de riscos fiscais, onde 
serão avaliados os passivos contingentes 
e outros riscos capazes de afetar as 
contas públicas, informando as 
providências a serem tomadas, caso se 
concretizem.  
 

C) Integrará o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias anexo de metas fiscais, em 
que serão estabelecidas metas anuais, em 
valores correntes e constantes, relativas a 
receitas, despesas, resultados nominal e 
primário e montante da dívida pública, 
para o exercício a que se referirem e para 
os dois seguintes.  
 

D) O Anexo conterá, ainda, avaliação do 
cumprimento das metas relativas ao ano 
anterior.  
 

E) Disporá também sobre demais condições 
e exigências para transferências de 
recursos a entidades públicas e privadas. 

 
37. (Concurso Milagres/2018) 

Equiparam-se a operações de crédito e 

estão vedados: 
 

I. Captação de recursos a título de 
antecipação de receita de tributo ou 
contribuição cujo fato gerador ainda não 
tenha ocorrido.  
 

II. Recebimento antecipado de valores de 
empresa em que o Poder Público detenha, 
direta ou indiretamente, a maioria do 
capital social com direito a voto, salvo 
lucros e dividendos, na forma da 
legislação.  
 

III. Assunção de obrigação, com autorização 
orçamentária, com fornecedores para 
pagamento a posteriori de bens e serviços.  

 
A) O item III está correto. 

B) Os itens I e II estão corretos. 

C) Os itens I e III estão corretos. 

D) O item I esta falso. 

E) O item II está falso. 

 
38. (Concurso Milagres/2018) O 

Relatório de Gestão Fiscal deverá ser 

emitido: 
 

A) Ao final de cada trimestre.  

B) Ao final de cada quadrimestre.  

C) Ao final de cada semestre.  

D) Ao final de cada bimestre.  

E) Ao final de cada mês.  

 
39. (Concurso Milagres/2018) 

Constituem requisitos essenciais da 

responsabilidade na gestão fiscal sobre 

as receitas públicas: 
 

A) Especificamente, a instituição e a 
transferência voluntária de parte dos 
tributos da competência constitucional do 
ente da Federação. 

 
B) Previsão e majoração de todos os tributos 

da competência constitucional do ente da 
Federação. 
 

C) A instituição, previsão e efetiva 
arrecadação de todos os tributos da 
competência constitucional do ente da 
Federação. 
 

D) A previsão e a realização de transferências 
voluntárias para o ente da Federação. 
 

E) A concessão ou ampliação de incentivo, e 
efetiva arrecadação de todos os tributos da 
competência constitucional do ente da 
Federação. 

 
40. (Concurso Milagres/2018) São 

deveres fundamentais do servidor 

público, exceto: 
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A)  Zelar, no exercício do direito de greve, 
pelas exigências específicas da defesa da 
vida e da segurança coletiva. 

 
B) Desempenhar, a tempo, as atribuições do 

cargo, função ou emprego público de que 
seja titular. 

C) Ser assíduo e frequente ao serviço, na 
certeza de que sua ausência provoca 
danos ao trabalho ordenado, refletindo 
negativamente em todo o sistema. 
 

D) Comunicar imediatamente a seus 
superiores todo e qualquer ato ou fato 
contrário ao interesse público, sendo-lhe 
defeso exigir providências cabíveis.  
 

E) Ter consciência de que seu trabalho é 
regido por princípios éticos que se 
materializam na adequada prestação dos 
serviços públicos; 

 
41. (Concurso Milagres/2018) É vedado 

ao servidor público: 

A) O uso do cargo ou função, facilidades, 
amizades, tempo, posição e influências, 
para obter qualquer favorecimento, para si 
ou para outrem.  

 
B) Prejudicar deliberadamente a reputação de 

outros servidores ou de cidadãos que 
deles dependam.  

 
C)  Fazer uso de informações privilegiadas 

obtidas no âmbito interno de seu serviço, 
em benefício próprio, de parentes, de 
amigos ou de terceiros. 

 
D) Usar de artifícios para procrastinar ou 

dificultar o exercício regular de direito por 
qualquer pessoa, causando-lhe dano 
moral ou material. 
 

E)  Abster-se, de forma absoluta, de exercer 
sua função, poder ou autoridade com 
finalidade estranha ao interesse público, 

mesmo que observando as formalidades 
legais e não cometendo qualquer violação 
expressa à lei. 

 
42. (Concurso Milagres/2018) Assinale a 

alternativa correta sobre atribuição da 

comissão de ética: 

A) Será encarregada de orientar e aconselhar 
sobre a ética profissional do servidor, no 
tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público, competindo-lhe 
conhecer concretamente de imputação ou 
de procedimento susceptível de censura. 
 

B) Retirar da repartição pública, sem estar 
legalmente autorizado, qualquer 
documento, livro ou bem pertencente ao 
patrimônio público. 
 

C) Incumbe fornecer, aos organismos 
encarregados da execução do quadro de 
carreira dos servidores, apenas dados 
para fundamentar promoções.  
 

D) A pena aplicável ao servidor público pela 
Comissão de Ética é a de suspensão e 
sua fundamentação constará do respectivo 
parecer, assinado por todos os seus 
integrantes, com ciência do faltoso. 

 
E) Para fins de apuração do 

comprometimento ético, entende-se por 
servidor público, apenas os aprovados em 
concurso público, que preste serviço de 
natureza permanente.  

 
43. (Concurso Milagres/2018) A moral 

administrativa ou principio da 

moralidade difere da moral comum, 

justamente por ser jurídica e pela 

possibilidade de invalidação dos atos 

administrativos que sejam praticados 

com inobservância a este princípio.  

Assinale a alternativa correta conforme 
o Código de Ética Profissional 
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do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal sobre moralidade 
administrativa: 

A) A moralidade da Administração Pública 
limita-se à distinção entre o bem e o mal, 
objetivando o equilíbrio entre a o interesse 
público primário e o interesse público 
secundário.  

 
B) Pauta-se na ideia de que o bem comum 

está limitado a diferenciar o bem e o mal.  
 

C) É o equilíbrio entre a legalidade e a 
finalidade, na conduta do servidor público, 
consolidando a moralidade do ato 
administrativo. 
 

D) A moralidade da Administração Pública 
depende da concepção subjetiva (pessoal) 
de conduta moral, ética, que o agente 
público tenha.  

 
E) A moral administrativa liga-se à ideia de 

improbidade e de boa-fé. 
  
44. (Concurso Milagres/2018) As 

providências necessárias à plena 

vigência do Código de Ética, nos 

órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal direta e indireta, 

obedecerão a:  
 

A) Implementação, em 60 (sessenta) dias; e, 
mediante a Constituição da respectiva 
Comissão de Ética, integrada por 3 (três) 
servidores ou empregados, titulares de 
cargo efetivo ou emprego permanente. 

 
B) Implementação, em 120 (cento e vinte) 

dias; e, mediante a Constituição da 
respectiva Comissão de Ética, integrada 
por 4 (quatro) servidores ou empregados, 
titulares de cargo efetivo ou emprego 
permanente. 
 

C) Implementação, em 30 (trinta) dias; e, 
mediante a Constituição da respectiva 

Comissão de Ética, integrada por 7 (sete) 
servidores ou empregados, titulares de 
cargo efetivo ou emprego temporário. 
 

D) Implementação, em 100 (cem) dias; e, 
mediante a Constituição da respectiva 
Comissão de Ética, integrada por 3 (três) 
servidores ou empregados, titulares de 
cargo efetivo ou emprego permanente. 
 

E) Implementação, em 60 (sessenta) dias; e, 
mediante a Constituição da respectiva 
Comissão de Ética, integrada por 5 (cinco) 
servidores ou empregados, titulares de 
cargo efetivo ou emprego temporário. 

 
45. (Concurso Milagres/2018) Marque a 

assertiva correta.  

Art. 192, CF/88. “O sistema financeiro 
nacional, estruturado de forma a promover 
o____ do País e a servir aos____, em 
todas as partes que o compõem, 
abrangendo as cooperativas de crédito, 
será regulado por ____ que disporão, 
inclusive, sobre a participação do capital 
____ nas instituições que o integram.” 

 
A) Desenvolvimento estrutural; interesses 

da administração pública indireta; 
decretos; privado. 

 
B) Desenvolvimento equilibrado; interesses 

da coletividade; leis complementares; 
estrangeiro. 
 

C) Desenvolvimento das contas públicas; 
interesses da administração pública direta; 
leis complementares; privado. 
 

D) Desenvolvimento organizacional; 
interesses da administração pública 
indireta; atos administrativos; estrangeiro. 
 

E) Desenvolvimento equilibrado; interesses 
da administração pública direta ou indireta; 
decretos; privado. 


