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Questões de Exames e Concursos Públicosi 

(Procedimentos Especiais) 
 
Questão 1 
(FGV/2010) Mévio é empregado em empresa do ramo industrial, sob regime de trabalho 
regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, havendo depósito regular do FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço). Acometido de doença profissional, regularmente 
atestada por médico vinculado ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), procura 
agência bancária, responsável pela administração do FGTS. Nesse momento é 
surpreendido pela noticia de que o Superintendente do estabelecimento financeiro havia 
determinado que, nos casos de doença profissional, com aposentadoria por invalidez, 
deveria, além do atestado médico oficial, ser realizada perícia por médicos do quadro da 
instituição financeira. 
Aduzindo ser tal ato ilegal, Mévio consulta advogado que impetra Mandado de Segurança 
contra o ato do Superintendente da instituição financeira, que é sociedade de economia 
mista. A liminar não restou deferida, havendo recurso interposto, ocorrendo a notificação 
da autoridade coatora, para as devidas informações. No bojo das informações o 
Superintendente aduz que não pode ser considerado autoridade coatora e os atos 
praticados são de administração de pessoa jurídica não afeta ao controle do Poder 
Judiciário. O autor requer prova pericial suplementar. 
Diante do exposto, é correto afirmar que: 
(A) o mandado de segurança permite a produção de todas as provas admitidas em Direito. 
(B) a decisão que defere ou indefere medida liminar, em mandado de segurança, é 
irrecorrível. 
(C) os atos de sociedade de economia mista estão infensos ao controle por mandado de 
segurança. 
(D) as informações não prestadas, no prazo legal, caracterizam os efeitos da revelia. 
(E) o mandado de segurança somente admite prova documental. 
 
Questão 2 
(FGV/2010) O Governador do Estado de Santa Catarina promoveu Ação Direta de Inconstitucionalidade 

contra lei do Município de Blumenau, distribuída a Ministro do Supremo Tribunal Federal que, por decisão 
monocrática, indeferiu a petição inicial, tendo em vista que o controle por tal via não seria possível. 
Inconformado com a decisão apresentou recurso contra o ato monocrático, tendo a decisão do Ministro Relator 
sido apresentada em plenário e ratificada, à unanimidade. Diante dessas circunstâncias, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. O controle de constitucionalidade de lei municipal, por confronto com a Constituição Federal somente ocorre 
via incidental. 
II. O Relator da ação direta de inconstitucionalidade pode indeferir a petição inicial, como descrito no enunciado. 
III. A decisão monocrática do Relator é atacável por agravo de instrumento. 
Assinale: 
(A) se somente as afirmativas I e II forem verdadeiras. 
(B) se somente as afirmativas I e III forem verdadeiras. 
(C) se somente as afirmativas II e III forem verdadeiras. 
(D) se somente a afirmativa III for verdadeira. 
(E) se somente a afirmativa II for verdadeira. 
 

Questão 3 
(FGV/TJPA/2010) Caio Túlio, brasileiro, casado, economista, residente à Rua do Bispo nº 
01, Belém/PA, pretende candidatar-se ao cargo de Procurador da República, sem que ter 
concluído o tempo de atividade jurídica exigido após a Emenda Constitucional nº 45, que 
incluiu tal requisito. O edital do concurso foi redigido em obediência à decisão do Conselho 
Nacional do Ministério Público. A autoridade coatora indicada foi o Procurador-Geral da 
República. A medida liminar foi deferida e o candidato obteve aprovação em todas as fases 
do concurso público. A decisão final do Tribunal competente concluiu que não houve a 
caracterização de ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade indicada no mandamus. 
Observado o enunciado acima, analise as afirmativas a seguir. 
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I. Sendo a autoridade impetrada o Procurador-Geral da República, o órgão competente 
para julgamento seria o Supremo Tribunal Federal. 
II. A norma do edital do concurso pode ser atacada por meio de Mandado de Segurança, 
sem vinculação a caso concreto. 
III. Obrigado(a), Mandado de Segurança depende, regra geral de prova pré-constituída. 
IV. No Mandado de Segurança, a liminar deve sempre ser deferida. 
V. O tempo de atividade jurídica exigido pela Constituição, após a emenda constitucional 
nº 45, pode ser comprovado, no Mandado de Segurança, por testemunhas. 
Assinale: 
(A) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I e IV estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas IV e V estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas. 
 
Questão 4 
(FGV/TJPA/2010) A ONG Tarta Magna propôs ação civil pública em face da empresa P e P 
S/A, com o intuito de compeli-la a diminuir o preço da gasolina, em descompasso com os 
valores pagos nas transações internacionais da companhia. O pedido é julgado procedente 
e a ré condenada a pagar dez bilhões de reais pelos prejuízos causados aos consumidores e 
dez por cento de honorários advocatícios, incidentes sobre o valor da condenação. Houve 
recurso improvido. A decisão transitou em julgado. Em comunicação publicada em jornal 
de circulação nacional, a ONG autora da ação convocou todos os consumidores lesionados 
pela ação da ré a postular a execução do julgado. 
Observados tais fatos, analise as afirmativas a seguir. 
I. Na ação civil pública, os valores da condenação revertem para um fundo que deverá ser 
utilizado, primacialmente, para compor os danos causados. 
II. As execuções dos consumidores podem ser individuais no Juízo dos seus domicílios, 
bastando requerer certidão do inteiro teor da sentença e certificação do trânsito em 
julgado. 
III. A coisa julgada que se forma na ação civil pública é inter partes. 
IV. O não pagamento da dívida impõe a execução civil mediante aplicação das regras do 
cumprimento de sentença. 
V. O consumidor que ajuizou ação individual pode requerer a sua suspensão, assim que 
tomar ciência da propositura da ação coletiva, e submeter-se aos efeitos da coisa julgada 
dela decorrente e requerer a execução baseada na coisa julgada que deflui da ação civil 
pública. 
Assinale: 
(A) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I, IV e V estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas I, II e V estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II, III e V estiverem corretas. 
 
Questão 5 
(FGV/TJPA/2010) 
Caio da Silva, agricultor, durante vinte anos, mantém a posse de terreno localizado no 
Município de Belém/PA. Desejoso de regularizar sua situação fundiária, contata advogado 
que indica, como adequada, a propositura de ação de usucapião. A petição inicial é 
apresentada, instruída com a planta do local e do imóvel, bem como com as certidões 
negativas e com a certidão vintenária, esta oriunda do Registro Geral de Imóveis. Aduz o 
autor ser possuidor, com animus domini, do imóvel descrito na exordial e exercer nele 
atividade de exploração, para fins de subsistência, por meio de plantação de milho e 
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criação de animais. Sustenta preencher os requisitos da usucapião pro labore ou especial. 
O imóvel está registrado como de domínio do Estado do Pará, sendo o mesmo citado como 
réu. A União Federal e o Município de Belém, regularmente cientificados, manifestam sua 
falta de interesse no litígio. Os lindeiros são citados e não apresentam contestação. Ocorre 
a publicação do edital convocando terceiros e o magistrado nomeia Curador Especial para 
defender os réus incertos citados por edital. Após, os autos são remetidos ao Ministério 
Público, que apresenta parecer. O Estado do Pará apresenta, por dependência, ação 
reivindicatória, postulando a tutela antecipada, que restou indeferida, havendo recurso 
retido nos autos. O réu é citado e apresenta contestação, reiterando a usucapião. Na fase 
instrutória, o magistrado determina a produção de prova pericial, rejeitando as 
preliminares aduzidas de inépcia e de impossibilidade jurídica do pedido, diante da 
natureza pública do bem, o que tornaria inviável a usucapião. 
O autor entende ser despicienda a perícia diante da descrição adequada do bem que, 
inclusive, não foi contestada pela ré, sendo o seu requerimento indeferido. A Fazenda 
Estadual apresenta novo recurso retido nos autos. A esse respeito, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Na ação de usucapião de terras particulares a intervenção do Ministério Público se 
revela obrigatória, para defender a regularidade do registro imobiliário, por determinação 
legal. 
II. Havendo réus citados por edital, deverá o magistrado nomear Curador Especial. 
III. A perícia na ação de usucapião se revela imprescindível. 
IV. Os recursos retidos referidos no texto deverão ser reiterados quando da apresentação 
do recurso de apelação. 
V. A competência para o conhecimento da ação de usucapião é, regra geral, do local do 
imóvel, sendo o foro rei sitae. 
Assinale: 
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas I e V estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas I, IV e V estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas I, II, IV e V estiverem corretas. 
 
Questão 6 
(FGV/TCERIO/2008) As possessórias propostas em face das pessoas jurídicas de direito 
público: 
(A) permitem liminar se forem de força nova. 
(B) não permitem liminar, em qualquer hipótese. 
(C) só permitem liminar, sendo de força nova e ouvidas as pessoas que as representem. 
(D) só permitem liminar após audiência de justificação prévia. 
(E) não permitem liminar, salvo no caso de bem dominical. 
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