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RESPOSTAS RECURSOS PROVA OBJETIVA 
 

PROCURADOR 

 

QUESTÃO 01 

A alternativa "a", para se tornar correta teria que se referir à sociedade simples e não 

sociedade limitada. 

 

QUESTÃO 11 

Questão anulada, pois a mesma apresenta duas alternativas corretas, sendo a alternativa "b" 

e "c". 

 

QUESTÃO 23 

Questão anulada, por apresentar enunciado mal formulado, causando divergência na 

mesma. 

 

QUESTÃO 29 

A omissão do parágrafo único do artigo 158 na alternativa não a torna incorreta. 

 

QUESTÃO 40 

Questão anulada, por apresentar enunciado mal formulado, causando divergência na 

mesma. 

 

QUESTÃO 46 

Tal como foi escrito na questão a impressão que se tem é que nesta espécie de embargos 

novos documentos devem ser apresentados para instruir o feito, de maneira obrigatória, 

todavia, a expressão "ou não" suprimida propositalmente, torna incorreta a alternativa, pois 

a apresentação de novos documentos é facultativa, podendo haver ou não. 

 

QUESTÃO 60 

Questão anulada, por apresentar enunciado mal formulado, causando divergência na 

mesma. 

 

QUESTÃO 62 

A questão não faz somente menção ao artigo, como também, informa o princípio sobre o 

qual trata o artigo, qual seja, o princípio da ordem econômica, tema este previamente 

estabelecido no edital e que deveria ser tema de estudo do candidato. 

Entre as alternativas elencadas na questão, todas estão arroladas nos incisos do respectivo 

artigo 170, exceto a alternativa "b", fato que torna a questão válida e correta. 

 

QUESTÃO 70 

Afasta-se a idéia errônea de que decisão jurisdicional ou ato de jurisdição é primitivo do 

judiciário. Não é assim. Todos os órgãos e poderes têm e exercem jurisdição, nos limites 

de sua competência institucional, quando aplicam o Direito e decidem controvérsia sujeita 

à sua apreciação. Privativa do judiciário é somente a decisão judicial, que faz coisa julgada 

em sentido formal e material, erga omnes. Mas decisão judicial é espécie do gênero 

jurisdicional, que abrange toda decisão de controvérsia o âmbito judiciário e administrativo 

(cf. nesse sentido Franco Sobrinho, Introdução ao Direito Processual Administrativo, São 

Paulo, 1971, p. 163; Villar e Romero, Derecho Procesal Administrativo, Madri, 1948, pp. 5 
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e ss). Texto extraído do Livro Direito Administrativo Brasileiro, 2º edição, de Hely Lopes 

Meirelles. 

 

QUESTÃO 78 

A expressão "entre outros", constante no final da frase  da alternativa mencionada pelo 

candidato, abre espaço para outros requisitos que não constaram na questão e que portanto 

não lhe torna incorreta. 
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