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ESTATUTO

01. Determinada  a  instauração  de  sindicância  ou  processo  administrativo,  ou  no  seu  curso, 
havendo conveniência  para  a  instrução ou para  o serviço,  poderá o  Chefe  de Gabinete,  por 
despacho fundamentado, ordenar a seguinte providências: afastamento preventivo do servidor, 
quando  o  recomendar  a  moralidade  administrativa  ou  a  apuração  do  fato,  sem  prejuízo  de 
vencimentos ou vantagens, até _____ dias, prorrogáveis uma única vez por igual período.
a) 120
b) 150
c) 180
d) 190

02. A autoridade realizará apuração preliminar, de natureza simplesmente investigativa, quando a 
infração  não  estiver  suficientemente  caracterizada  ou  definida  autoria. A apuração  preliminar 
deverá ser concluída no prazo de ______ dias.
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40

03. O  processo  administrativo  deverá  ser  instaurado  por  portaria,  no  prazo improrrogável  de 
_____  dias  do  recebimento  da  determinação,  e  concluído  no  de  _______dias  da  citação  do 
acusado.
a) 8 e 80
b) 8 e 90
c) 7 e 90
d) 7 e 80

04. Assinale a alternativa incorreta:
a) Havendo denunciante, este deverá prestar declarações, no interregno entre a data da citação e 
a fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim.
b) A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo.
c) O acusado não assistirá à inquirição do denunciante; antes porém de ser interrogado, poderá 
ter ciência das declarações que aquele houver prestado.
d) Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia -se o prazo de 2 dias para requerer a 
produção de provas, ou apresentá-las. 

05. Caberá recurso, por uma única vez, da decisão que aplicar penalidade. O prazo para recorrer 
é de _____ dias, contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado ou da 
intimação pessoal do servidor, quando for o caso.
a) 10
b) 15
c) 20
d) 30

06. Assinale a alternativa incorreta em relação à revisão de punição disciplinar:
a)  Admitir  -se -á,  a qualquer  tempo,  a  revisão de punição disciplinar  de que não caiba mais 
recurso,  se  surgirem  fatos  ou  circunstâncias  ainda  não  apreciados,  ou  vícios  insanáveis  de 
procedimento, que possam justificar redução ou anulação da pena aplicada.
b) A pena imposta poderá ser agravada pela revisão. 



c)  A  instauração  de  processo  revisional  poderá  ser  requerida  fundamentadamente  pelo 
interessado  ou,  se  falecido  ou  incapaz,  por  seu  curador,  cônjuge,  companheiro,  ascendente, 
descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado.
d) A autoridade que aplicou a penalidade, ou que a tiver confirmado em grau de recurso, será 
competente para o exame da admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido o 
processamento, para a sua decisão final. 

07. Assinale a alternativa incorreta:
a)  Os atos de improbidade praticados por qualquer  agente público,  servidor ou não,  contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de 
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta 
por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.
b)  Os  agentes  públicos  de  qualquer  nível  ou  hierarquia  são  obrigados  a  velar  pela  estrita 
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos 
assuntos que lhe são afetos.
c) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou 
de terceiro, dar-se-á o parcial ressarcimento do dano.
d) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou 
valores acrescidos ao seu patrimônio.

08. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 
tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 
ou atividade nas entidades da Administração Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer um dos 
Poderes:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica,  direta ou indireta,  a título de comissão,  percentagem, gratificação ou presente de 
quem  tenha  interesse,  direto  ou  indireto,  que  possa  ser  atingido  ou  amparado  por  ação  ou 
omissão decorrente das atribuições do agente público;
II  -  perceber  vantagem  econômica,  direta  ou  indireta,  para  facilitar  a  aquisição,  permuta  ou 
locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pela Administração Direta, Indireta 
ou Fundacional de qualquer um dos Poderes por preço superior ao valor de mercado;
III  -  perceber  vantagem econômica,  direta  ou  indireta,  para  facilitar  a  alienação,  permuta  ou 
locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor 
de mercado;
IV -  utilizar,  em obra  ou serviço  particular,  veículos,  máquinas,  equipamentos  ou material  de 
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades da Administração 
Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer um dos Poderes, bem como o trabalho de servidores 
públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;
V  -  receber  vantagem  econômica  de  qualquer  natureza,  direta  ou  indireta,  para  tolerar  a 
exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura 
ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem.

De acordo com as informações, são verdadeiras:
a) somente a I;
b) I e II;
c) I, II e III; 
d) todas elas.



09.  Constitui  ato  de improbidade  administrativa  que  causa lesão ao  erário  qualquer  ação  ou 
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento 
ou dilapidação dos bens ou haveres da Administração Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer 
dos Poderes, e notadamente:
I  -  facilitar  ou  concorrer  por  qualquer  forma para  a  incorporação  ao  patrimônio  particular,  de 
pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial 
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou 
valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades  da  Administração  Direta,  Indireta  ou 
Fundacional  de  qualquer  um  dos  Poderes,  sem  a  observância  das  formalidades  legais  ou 
regulamentares aplicáveis à espécie;
III  -  doar  à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado,  ainda que de fins 
educativos  ou  assistências,  bens,  rendas,  verbas  ou  valores  do  patrimônio  de  qualquer  das 
entidades  mencionadas  no  art.  1º  desta  lei,  sem  observância  das  formalidades  legais  e 
regulamentares aplicáveis à espécie;
IV -  permitir  ou facilitar  a alienação,  permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de 
qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte 
delas, por preço inferior ao de mercado;
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao 
de mercado.

De acordo com as informações, são verdadeiras:
a) somente a I;
b) II e III
c) II, III e IV
d) todas elas.

10.  Constitui  crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro 
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Neste caso, a pena é de detenção de 
___ a ___ meses e multa.
a) 6 e 10
b) 5 e 10
c) 6 e 12
d) 4 e 10

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL

11. A Corregedoria-Geral de Justiça tem funções administrativas, de orientação, de fiscalização e 
disciplinares, a serem exercidas em sua secretaria, nos órgãos de jurisdição de  _______ grau, 
nos órgãos auxiliares da Justiça de Primeira Instância e nos serviços notariais e de registro do 
Estado.
a) primeiro
b) segundo
c) terceiro
d) todas erradas.

12. Atribuições do Juiz Auxiliar da Corregedoria:
I – exercer, quando designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, a direção do foro da Comarca de 
Belo Horizonte;
II – fazer as sindicâncias e correições que lhe forem especialmente cometidas;
III – auxiliar em inspeção e correição.
Nestas condições, temos:



a) somente o item I está correto.
b) somente o item II está correto.
c) somente o item III está correto.
d) todos estão corretos.

13. Mensalmente, até o ______ dia útil do mês seguinte, o Juiz de Direito, o de Juizado Especial 
inclusive,  remeterá  à  Secretaria  de  Planejamento  e  Coordenação  do Tribunal  de Justiça,  em 
impresso próprio, mapa do movimento forense de seu Juízo, cujos dados serão processados e 
repassados à Corregedoria-Geral de Justiça.
a) oitavo
b) nono
c) décimo
d) décimo primeiro

14.  O  Conselho  da  Magistratura  é  constituído  pelo  Presidente  e  pelos  Vice-Presidentes  do 
Tribunal  de  Justiça,  pelo  Corregedor-Geral  de  Justiça  e  por  _____  Desembargadores  não 
integrantes da Corte Superior, e será presidido pelo Presidente do Tribunal.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

15. A jurisdição de primeiro grau é exercida por:
I – Juiz de Direito;
II – Tribunal do Júri;
III – Juizado Especial Cível ou Criminal.
Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto.
b) somente o item II está correto.
c) somente o item III está correto.
d) todos estão corretos.

16. Compete ao Juiz de Direito processar e julgar:
a) crime ou contravenção não atribuídos a outra jurisdição;
b) causa civil, a fiscal e a proposta por autarquia, inclusive;
c) ação relativa a estado e a capacidade das pessoas;
d) todas corretas.

17. A direção do Foro,  sede privativa dos serviços judiciais,  é exercida,  na Comarca de Belo 
Horizonte,  pelo  Corregedor-Geral  de  Justiça  ou  por  Juiz  Auxiliar  da  Corregedoria  por  ele 
designado e, nas comarcas do interior, pelo Juiz de Direito ou, havendo mais de ____ vara(s), 
pelo que for designado bienalmente pelo Corregedor-Geral, permitida uma recondução.
a) uma
b) duas
c) três
d) quatro

18. Compete ao Diretor do Foro:
I – exercer, em sua secretaria de juízo, nos serviços auxiliares da Justiça e nos serviços notariais 
e  de  registro  de  sua  comarca,  as  funções  administrativas,  de  orientação,  de  fiscalização  e 
disciplinares;
II – dar ordens e instruções à guarda destacada para o edifício;



III – solicitar as providências necessárias ao bom funcionamento do serviço forense;
Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto.
b) somente o item II está correto.
c) somente o item III está correto.
d) todos estão corretos.

19. No caso de ausência eventual do Juiz, sua substituição far-se-á:
I – para a presidência de audiência ou para outro ato processual que exija a presença do Juiz,  
mediante petição do interessado dirigida ao substituto, na qual o Escrivão do substituído certificará 
a ausência;
II – para despacho ou decisão em autos, mediante a sua conclusão ao Juiz Substituto, feita pelo 
Escrivão com a informação da ausência e a requerimento da parte interessada;
III – para despacho de mero expediente, mediante apresentação de petição avulsa ao substituto, 
que a despachará declarando a ausência do titular.
Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto.
b) somente o item II está correto.
c) somente o item III está correto.
d) todos estão corretos.

20. Compete ao Juiz Sumariante:
I – receber ou rejeitar a denúncia;
II – dirigir a instrução;
III – proferir a sentença de pronúncia, de impronúncia, de desclassificação
ou de absolvição sumária e processar o recurso que for interposto.
Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto.
b) somente o item II está correto.
c) somente o item III está correto.
d) todos estão corretos.

GABARITO

01. C
Comentários: Segundo o Estatuto, o prazo correto é de 180 dias.

02. C
Comentários: O prazo correto é de 30 dias.

03. B
Comentários:  De  acordo  com  o  Estatuto,  temos:  “O  processo  administrativo  deverá  ser 
instaurado por portaria, no prazo improrrogável de 8 (oito) dias do recebimento da determinação, 
e concluído no de 90 (noventa) dias da citação do acusado”.

04. E
Comentários: O prazo correto para iniciar-se a requisição da produção de provas ou apresentá-
las é de 3 dias e não 2.

05. D
Comentários: O prazo correto é de 30 dias.



06. B
Comentários: Na verdade, a pena imposta não poderá ser agravada pela revisão.

07. C
Comentários: No caso de lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, o ressarcimento é 
total e não parcial.

08. D
Comentários: Todas estão corretas.

09. E 
Comentários: Todas estão corretas.

10. A
Comentários: Os períodos corretos são 6 e 10.

11. A
Comentários: O correto é de primeiro grau, segundo a LC 59.

12. D
Comentários: Segundo o artigo 29 da LC 59, todos os itens estão corretos.

13. C
Comentários: O correto é no décimo dia útil, segundo a LC 59.

14. D
Comentários: O correto é 5 Desembargadores, segundo a LC 59.

15. D
Comentários: Segundo o artigo 29 da LC 59, todos os itens estão corretos.

16. D
Comentários: Segundo a LC 59, todas estão corretas.

17. A
Comentários: O correto é mais de uma vara, segundo a LC 59.

18. D
Comentários: Segundo o artigo 65 da LC 59, todos os itens estão corretos.

19. D
Comentários: Segundo o artigo 71 da LC 59, todos os itens estão corretos.

20. D
Comentários: Segundo o artigo 79 da LC 59, todos os itens estão corretos.


