Faculdades Integradas PROMOVE de Brasília
II SIMULADO DO EXAME DE ORDEM

TIPO 1 –

BRANCA

Atenção!
Você está recebendo um caderno de provas do tipo 1. Portanto, verifique se sua folha de respostas é, também, do
tipo 1.

Informações gerais



Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova de tipo 1;
b) este caderno de prova tipo 1, com o enunciado das 80 (oitenta) questões, sem repetição ou falha



As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. · Durante a aplicação da prova
não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop,
receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, controle de alarme de carro etc.,
bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu,
boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. ·




Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do examinando.




Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.



Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-se da sala
levando o caderno de questões.



Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.
Os 3 (três) últimos examinandos de cada sala só poderão sair juntos, após entregarem ao fiscal de
aplicação os documentos que serão utilizados na correção das provas.



O tempo disponível para esta prova será de 5 (cinco) horas, já incluído o tempo para marcação da folha
de respostas.
Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de
respostas.
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- Rodrigo outorgou mandato à advogada
Lívia para postular em juízo o adimplemento de
obrigação de fazer em face de uma concessionária de
serviços públicos. Ocorre que Lívia, por problemas
pessoais, após a citação da ré, não desejou mais
atuar como advogada na causa.
Questão 1

Nestas condições, Lívia deverá
a) comunicar ao juízo a renúncia ao mandato,
liberando-se, após a protocolização da petição, do
dever de representar Rodrigo em juízo.
b) notificar Rodrigo da renúncia ao mandato por
carta. Após, deverá comunicar ao juízo, mas
continuará obrigada a representar Rodrigo em juízo
até que decorridos dez dias da ciência apostada pelo
magistrado da renúncia nos autos.
c) comunicar ao juízo a renúncia ao mandato, e,
posteriormente, notificar Rodrigo, continuando
obrigada a representar o cliente até que ele
constitua novo advogado ou defensor público.
d) notificar Rodrigo da renúncia ao mandato por
carta e, após, deverá comunicar ao juízo, mas, nos
dez dias seguintes à notificação ao cliente da
renúncia, Lívia continuará obrigada a representar
Rodrigo, a menos que seja substituída por outro
advogado antes do término desse prazo.
- As advogadas Juliana e Patrícia, iniciando
carreira na advocacia, acreditam que seja necessária
a divulgação de seus serviços, para se tornarem
conhecidas. Assim, decidem realizar publicidade de
sua atuação, mediante as seguintes medidas:
primeiramente, publicam um anúncio, em jornal de
grande circulação, onde constam seus nomes,
números de inscrição na OAB e endereço de atuação.
Além disso, anunciam no rádio suas qualificações
profissionais, bem como expedem correspondências
a seus clientes e a colegas advogados, contendo
boletim informativo e comentários à legislação.

b) as três medidas de publicidade adotadas por
Juliana e Patrícia violam o disposto no Código de
Ética e Disciplina da OAB, pois é vedado ao advogado
anunciar seus serviços profissionais de forma a
alcançar uma coletividade de pessoas.
c) apenas a expedição de correspondências
contendo boletim informativo e comentários à
legislação configura violação ao previsto no Código
de Ética e Disciplina da OAB, já que é vedada a
comunicação do advogado por correspondências,
salvo aquelas destinadas a informar os clientes de
seus interesses.
d) se realizadas com razoabilidade, nenhuma das
medidas adotadas viola o Código de Ética e Disciplina
da OAB, porque o advogado pode anunciar seus
serviços profissionais, individual ou coletivamente,
desde que observadas moderação e discrição quanto
ao conteúdo, forma e dimensões.
- Luiz, estudante do quarto período da
Faculdade de Direito, e seu irmão, Bernardo, que
cursa o nono período na mesma faculdade, foram
contratados pelo escritório Pereira Advogados, para
atuar como estagiários. Bernardo é inscrito como
estagiário perante o Conselho Seccional respectivo.
Questão 3

Sobre a atuação dos irmãos, assinale a opção
correta.

Questão 2

Sobre a situação apresentada, assinale a opção
correta.
a) se realizadas com discrição e moderação, as
publicações no jornal e as correspondências
expedidas não representam infração ética, porém a
veiculação do anúncio no rádio viola o Código de
Ética e Disciplina da OAB.

a) Luiz e Bernardo poderão, isoladamente, retirar e
devolver autos em cartório, assinando a respectiva
carga.
b) Bernardo poderá, isoladamente, obter, junto ao
chefe de secretaria do cartório judicial, certidão
sobre processos em curso.
c) Bernardo poderá, isoladamente, realizar, de forma
onerosa, atividades de consultoria e assessoria
jurídica. Luiz poderá assinar petições de juntada de
documentos a processos judiciais.
d) Bernardo não poderá comparecer isoladamente
para a prática de atos extrajudiciais, mesmo diante
de substabelecimento, sendo necessária a presença
conjunta de advogado.
- Leandro é advogado empregado de uma
sociedade anônima, tendo atuado sozinho em
demanda proposta em 2014, na qual tal pessoa
jurídica foi vencedora, tendo o magistrado
Questão 4
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condenado a parte adversa ao pagamento de
honorários de sucumbência.
Com base no disposto no Estatuto da OAB e no
entendimento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal sobre o tema, assinale a afirmativa correta.
a) os referidos honorários pertencem à pessoa
jurídica empregadora, uma vez que tal verba
sucumbencial destina-se a recompor o patrimônio
jurídico da parte vencedora na demanda.
b) os mencionados honorários pertencem a Leandro,
mas é possível, de acordo com o STF, haver
estipulação contratual em contrário, pois se trata de
direito disponível do advogado.
c) os mencionados honorários pertencem a Leandro,
sendo vedada, de acordo com o STF, qualquer
estipulação contratual em contrário, pois se trata de
direito indisponível.
d) os referidos honorários serão partilhados entre
Leandro e a pessoa jurídica empregadora, de acordo
com o STF, sendo vedada qualquer estipulação
contratual em contrário, por se tratar de honorários
sucumbenciais.
Questão 5

Renata, devidamente inscrita na Ordem dos
Advogados do Brasil, exerce, há muitos anos,
atividades privativas da advocacia. Ocorre que
Renata concorre a deputada estadual, encontrandose em curso diversos processos em que ela atua
como advogada.
Caso Renata seja eleita, é correto afirmar que
a) ela ficará impedida de exercer a advocacia apenas
contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito
público, empresas públicas, sociedades de economia
mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou
empresas concessionárias ou permissionárias de
serviço público.
b) ela ficará sujeita à proibição total ao exercício da
advocacia, pois este é incompatível, mesmo em
causa própria, com as atividades dos membros do
Poder Legislativo.
c) ela ficará impedida de exercer a advocacia apenas
contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito
público.

d) ela ficará sujeita à proibição total ao exercício da
advocacia, pois este é incompatível, mesmo em
causa própria, com as atividades dos membros do
Poder
Legislativo,
mas
poderá
atuar,
excepcionalmente, nos feitos que já estavam em
curso antes do exercício de seu mandato
parlamentar.
Questão 6 A advogada Laila representou judicialmente

Rita, em processo no qual esta postulava a
condenação do Município de Manaus ao
cumprimento de obrigação de pagar quantia certa.
Fora acordado entre Laila e Rita o pagamento de
valor determinado à advogada, a título de
honorários, por meio de negócio jurídico escrito e
válido. Após o transcurso do processo, a Fazenda
Pública foi condenada, nos termos do pedido
autoral. Antes da expedição do precatório, Laila
juntou aos autos o contrato de honorários, no intuito
de obter os valores pactuados.
Considerando a situação narrada, é correto afirmar
que
a) Laila deverá executar os honorários em face de
Rita em processo autônomo, sendo vedado o
pagamento nos mesmos autos, por se tratar de
honorários contratuais e não sucumbenciais.
b) o juiz deverá determinar que os valores
acordados a título de honorários sejam pagos
diretamente a Laila, por dedução da quantia a ser
recebida por Rita, independentemente de
concordância desta nos autos, salvo se Rita provar
que já os pagou.
c) Laila deverá executar os honorários em face do
município de Manaus, em processo autônomo de
execução, sendo vedado o pagamento nos mesmos
autos, por se tratar de honorários contratuais e não
sucumbenciais.
d) o juiz poderá determinar que os valores
acordados a título de honorários sejam pagos
diretamente a Laila, por dedução da quantia a ser
recebida por Rita, caso Rita apresente sua
concordância nos autos.

- Michael foi réu em um processo criminal,
denunciado pela prática do delito de corrupção
passiva. Sua defesa técnica no feito foi realizada pela
Questão 7
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advogada Maria, que, para tanto, teve acesso a
comprovantes de rendimentos e extratos da conta
bancária de Michael.
Tempos após o término do processo penal, a exmulher de Michael ajuizou demanda, postulando,
em face dele, a prestação de alimentos. Ciente de
que Maria conhecia os rendimentos de Michael, a
autora arrolou a advogada como testemunha.
Considerando o caso narrado e o disposto no Código
de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa
correta.
a) Maria deverá depor como testemunha, prestando
compromisso de dizer a verdade, e revelar tudo o
que souber, mesmo que isto prejudique Michael,
uma vez que não é advogada dele no processo de
natureza cível.
b) Maria deverá depor como testemunha, mesmo
que isto prejudique Michael, uma vez que não é
advogada dele no processo de natureza cível, mas
terá o direito e o dever de se calar apenas quanto às
informações acobertadas pelo sigilo bancário de
Michael.
c) Maria deverá recursar-se a depor como
testemunha, exceto se Michael expressamente
autorizá-la, caso em que deverá informar o que
souber, mesmo que isto prejudique Michael.
d) Maria deverá recursar-se a depor como
testemunha, ainda que Michael expressamente lhe
autorize ou solicite que revele o que sabe.

- A advogada Taís foi contratada por Lia
para atuar em certo processo ajuizado perante o
Juizado Especial Cível. Foi acordado o pagamento
de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). O feito seguiu regularmente o rito
previsto na Lei nº 9.099/95, tendo o magistrado,
antes da instrução e julgamento, esclarecido as
partes sobre as vantagens da conciliação, obtendo
a concordância dos litigantes pela solução
consensual do conflito.
Questão 8

Considerando o caso relatado, assinale a afirmativa
correta.

a) Diante da conciliação entre as partes, ocorrida
antes da instrução e julgamento do feito, Taís fará
jus à metade do valor acordado a título de
honorários advocatícios.
b) A conciliação entre as partes, ocorrida antes da
instrução e julgamento do feito, não prejudica os
honorários convencionados, salvo aquiescência de
Taís.
c) Diante da conciliação entre as partes, ocorrida
antes da instrução e julgamento do feito, deverá o
magistrado, ao homologar o acordo, fixar o valor
que competirá a Taís, a título de honorários
advocatícios, não prevalecendo a pactuação
anterior entre cliente e advogada.
d) Em razão da conciliação entre as partes, ocorrida
antes da instrução e julgamento do feito, deverá
ser pactuado, por Taís e Lia, novo valor a título de
honorários advocatícios, não prevalecendo a
obrigação anteriormente fixada.
- João outorgou procuração ao advogado
Antônio, para sua defesa em certo processo.
Todavia, decorridos alguns dias, João concluiu que a
atuação de apenas um profissional não seria
suficiente à sua satisfatória representação e buscou
Antônio, a fim de informá-lo de que pretendia
também contratar o advogado Luiz, para atuar
juntamente com ele no feito. Ocorre que Antônio
negou-se a aceitar a indicação, por duvidar das
qualidades profissionais do colega. Meses depois,
convencido de que realmente precisa de auxílio,
resolveu substabelecer o mandato, com reserva de
poderes, ao advogado Lucas, que goza de sua
absoluta confiança.
Questão 9

Diante da situação narrada, assinale a afirmativa
correta.
a) A recusa de Antônio à indicação de outro
profissional pelo cliente não constitui infração ética,
pois o advogado não é obrigado a aceitar a indicação
de outro profissional para com ele trabalhar no
processo. Por sua vez, o substabelecimento do
mandato a Lucas depende de prévia comunicação a
João.
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b) A recusa de Antônio à indicação de outro
profissional pelo cliente constitui infração ética, uma
vez que ele comportou-se com deslealdade em face
do colega advogado, pronunciando-se contra sua
contratação. Por sua vez, o substabelecimento do
mandato a Lucas depende de prévia comunicação a
João.
c) A recusa de Antônio à indicação de outro
profissional pelo cliente constitui infração ética, uma
vez que ele comportou-se com deslealdade em face
do colega advogado, pronunciando-se contra sua
contratação. Por sua vez, o substabelecimento do
mandato a Lucas independe de prévia comunicação
a João, pois constitui ato pessoal do advogado da
causa.
d) A recusa de Antônio à indicação de outro
profissional pelo cliente não constitui infração ética,
pois o advogado não é obrigado a aceitar a indicação
de outro profissional para com ele trabalhar no
processo. Por sua vez, o substabelecimento do
mandato a Lucas independe de comunicação a João,
já que constitui ato pessoal do advogado da causa.

Assinale a opção que apresenta esses conceitos,
conforme expostos na obra citada.
a) A Justiça Comutativa regula as relações mútuas
entre pessoas privadas e a Justiça Distributiva
regula a distribuição proporcional dos bens
comuns.
b) A Justiça Distributiva destina-se a minorar o
sofrimentos das pessoas e a Justiça Comutativa
regula os contratos de permuta de mercadorias.
c) a Justiça Comutativa trata da redução ou
diminuição das penas (sanção penal) e a Justiça
Distributiva da distribuição justa de taxas e
impostos.
d) A Justiça Comutativa regula a relação entre
súditos e governante e a Justiça Distributiva trata
das relações entre diferentes povos, também
chamadas de direito das gentes.

Questão 10

- A partir da leitura de Aristóteles (Ética
a Nicômaco), assinale a alternativa que
corresponde à classificação de justiça constante do
texto:

Considerando a situação descrita e o disposto no
Estatuto da OAB, o mandato de Fabiano no
Conselho Seccional

“... uma espécie é a que se manifesta nas
distribuições de honras, de dinheiro ou das outras
coisas que são divididas entre aqueles que têm
parte na constituição (pois aí é possível receber um
quinhão igual ou desigual ao de um outro) ...”

Questão 12

- Fabiano é conselheiro eleito de certo
Conselho Seccional da OAB. No curso do mandato,
Fabiano pratica infração disciplinar e sofre
condenação, em definitivo, à pena de censura.

a) será extinto, apenas se a sanção disciplinar
aplicada for de exclusão.
b) será extinto, apenas se a sanção por infração
disciplinar aplicada for de exclusão ou de
suspensão.
c) será extinto, independentemente da natureza
da sanção disciplinar aplicada.
d) será extinto, apenas se a sanção aplicada for de
suspensão ou se for reincidente em infração
disciplinar.
- Na sua mais importante obra, a Summa
Theologica, Santo Tomás de Aquino trata os
conceitos de justiça comutativa e de justiça
distributiva de uma tal maneira, que eles
passariam a ser largamente utilizados na Filosofia
do Direito.
Questão 11

a) Justiça Natural.
b) Justiça Comutativa.
c) Justiça Corretiva.
d) Justiça Distributiva.
- Sob a alegação de que o Projeto de Lei
nº 1234, aprovado pelo Congresso Nacional, viola
a CRFB/88, o Presidente da República o veta.
Insatisfeitas, as lideranças políticas da oposição
afirmam que a justificativa presidencial não se
sustenta em argumentação jurídica plausível.
Questão 13

As lideranças partidárias, por considerarem que o
projeto de lei, nos termos aprovados pelo Poder
Legislativo, é fundamental para o processo de
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recuperação econômica do país, reúnem-se e
sugerem várias ações para que as propostas
constantes do projeto possam se converter em lei.
Assinale a ação que, com embasamento
constitucional, as lideranças partidárias devem
adotar.
a) formar uma base de apoio que contasse com a
maioria simples dos membros de uma das casas
legislativas, para apresentar, na mesma sessão
legislativa, projeto de lei de idêntico teor.
b) recorrer ao Poder Judiciário contra o ato do
Presidente da República, que, valendo-se de
instrumento arbitrário e antidemocrático (o veto),
impediu o Legislativo de exercer sua função típica.
c) formar maioria absoluta no Congresso Nacional
(senadores e deputados federais) que, em sessão
conjunta, votasse pela derrubada do veto imposto
pelo Presidente da República.
d) entender-se politicamente com o Presidente da
República, de maneira que este último viesse a
desistir do veto por intermédio da figura jurídica da
retratação de veto presidencial.
- Ao ouvir, em matéria telejornalística,
referência ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
João, estudante do primeiro ano de curso jurídico,
interessado em melhor compreender a estrutura e
as atribuições dos órgãos estatais, procura o seu
professor de Direito Constitucional para obter
maiores informações sobre o tema. Narra o
conteúdo da matéria, informando-lhe não ter
conseguido entender adequadamente o papel
desempenhado pelo referido Conselho na
estrutura do Estado. O referido professor, então,
plenamente alicerçado na ordem constitucional,
esclarece que o Conselho Nacional de Justiça

jurisdicionais recursais, sem prejuízo das
atribuições administrativas de sua competência.
c) embora seja um órgão pertencente à estrutura
do Poder Judiciário, possui atribuições
exclusivamente administrativas, não sendo,
portanto, órgão com competência jurisdicional.
d) é um órgão auxiliar da Presidência da República,
com atribuições de controle da atividade
administrativa, financeira e disciplinar de toda a
magistratura, incluído neste rol o Supremo
Tribunal Federal.

- André, jovem de 25 anos, é Vereador
pelo Município M, do Estado E. Portanto, com
domicílio eleitoral nesse Estado. Suas perspectivas
políticas se alteram quando, ao liderar um grande
movimento de combate à corrupção, o seu nome
ganha notoriedade em âmbito nacional. A partir de
então, passa a receber inúmeras propostas para
concorrer a diversos cargos eletivos, advindas,
inclusive, de outros Estados da Federação, a
exemplo do Estado X. Nessas condições, seduzido
pelas propostas, analisa algumas possibilidades.
Questão 15

De acordo com a Constituição Federal, assinale a
opção que indica o cargo eletivo ao qual André
pode concorrer.

Questão 14

a) é um órgão atípico, que não se encontra na
estrutura de nenhum dos Poderes da República,
mas que, sem prejuízo das suas atribuições
administrativas,
excepcionalmente
possui
atribuições jurisdicionais.
b) é um órgão pertencente à estrutura do Poder
Judiciário e, como tal, possui todas as atribuições

a) Deputado Estadual pelo Estado X.
b) Deputado Federal pelo Estado E.
c) Senador da República pelo Estado E.
d) Governador pelo Estado E.

- A Lei Z, elaborada recentemente pelo
Poder Legislativo do Município M, foi promulgada
e passou a produzir seus efeitos regulares após a
Câmara Municipal ter derrubado o veto aposto
pelo Prefeito. A peculiaridade é que o conteúdo da
lei é praticamente idêntico ao de outras leis que
foram editadas em milhares de outros Municípios,
o que lhe atribui inegável relevância.
Inconformado com a derrubada do veto, o Prefeito
do Município M, partindo da premissa de que a Lei
Z possui diversas normas violadoras da ordem
constitucional federal, pretende que sua
Questão 16
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inconstitucionalidade seja submetida à apreciação
do Supremo Tribunal Federal.
A partir das informações acima, assinale a opção
que se encontra em consonância com o sistema de
controle de constitucionalidade adotado no Brasil.
a) O Prefeito do Município M, como agente
legitimado pela Constituição Federal, está
habilitado a propor arguição de descumprimento
de preceito fundamental questionando a
constitucionalidade dos dispositivos que entende
violadores da ordem constitucional federal.
b) A temática pode ser objeto de ação direta de
inconstitucionalidade ou de arguição de
descumprimento de preceito fundamental, se
proposta por qualquer um dos legitimados pelo
Art. 103 da Constituição Federal.
c) A Lei Z não poderá ser objeto de ação, pela via
concentrada, perante o Supremo Tribunal Federal,
já que, de acordo com o sistema de controle de
constitucionalidade adotado no Brasil, atos
normativos municipais só podem ser objeto de
controle, caso se utilize como paradigma de
confronto a Constituição Federal, pela via difusa.
d) Os dispositivos normativos da Lei Z, sem
desconsiderar a possibilidade de ser realizado o
controle incidental pela via difusa, podem ser
objeto de controle por via de arguição de
descumprimento de preceito fundamental, se
proposta por qualquer um dos legitimados pelo
Art. 103 da Constituição Federal.

- Pedro, reconhecido advogado na área
do direito público, é contratado para produzir um
parecer sobre situação que envolve o pacto
federativo entre Estados brasileiros. Ao estudar
mais detidamente a questão, conclui que, para
atingir seu objetivo, é necessário analisar o alcance
das chamadas cláusulas pétreas.
Questão 17

Com base na ordem constitucional brasileira
vigente, assinale, dentre as opções abaixo, a única
que expressa uma premissa correta sobre o tema e
que pode ser usada pelo referido advogado no
desenvolvimento de seu parecer.

a) as cláusulas pétreas podem ser invocadas para
sustentar a existência de normas constitucionais
superiores em face de normas constitucionais
inferiores, o que possibilita a existência de normas
constitucionais inconstitucionais.
b) Norma introduzida por emenda à constituição se
integra plenamente ao texto constitucional, não
podendo, portanto, ser submetida a controle de
constitucionalidade, ainda que sob alegação de
violação à cláusula pétrea.
c) Mudanças propostas por constituinte derivado
reformador estão sujeitas ao controle de
constitucionalidade, sendo que as normas ali
propostas não podem afrontar cláusulas pétreas
estabelecidas na Constituição da República.
d) Os direitos e as garantias individuais
considerados como cláusulas pétreas estão
localizados exclusivamente nos dispositivos do Art.
5º, de modo que é inconstitucional atribuir essa
qualidade (cláusula pétrea) a normas fundadas em
outros dispositivos constitucionais.
- Alessandro Bilancia, italiano, com 55
anos de idade, ao completar 15 anos de residência
ininterrupta no Brasil, decide assumir a
nacionalidade “brasileira”, naturalizando-se.
Tratase de renomado professor, cuja elevada
densidade intelectual e capacidade de liderança
são muito bem vistas por um dos maiores partidos
políticos brasileiros. Na certeza de que Alessandro
poderá fortalecer os quadros do governo caso o
partido em questão seja vencedor nas eleições
presidenciais, a cúpula partidária já ventila a
possibilidade de contar com o auxílio do referido
professor na complexa tarefa de governar o País.
Questão 18

Analise as situações abaixo e assinale a única
possibilidade idealizada pela cúpula partidária que
encontra respaldo na Constituição Federal.
a) Alessandro Bilancia, graças ao seu reconhecido
saber jurídico e à sua ilibada reputação, poderá ser
indicado para compor o quadro de ministros do
Supremo Tribunal Federal.
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b) Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao
cargo de deputado federal e ser eleito, poderá ser
indicado para exercer a Presidência da Câmara dos
Deputados.
c) Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao
cargo de senador e ser eleito, pode ser o líder do
partido na Casa, embora não possa presidir o
Senado Federal.
d) Alessandro Bilancia, dada a sua ampla e sólida
condição intelectual, pode ser nomeado para
assumir qualquer ministério do governo.

- Você, advogado, patrocinou uma
importante causa na jurisdição interna do Brasil e,
diante da demora injustificada na decisão,
apresentou o caso na Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, onde o Brasil foi condenado a
reparar seu cliente. Diante da inadimplência do
Estado brasileiro, a Comissão enviou o caso à Corte
Interamericana de Direitos Humanos, onde o Brasil
foi condenado, sem, contudo, efetuar a reparação
exigida pela sentença da Corte.
Questão 20

Diante desse fato e de acordo com a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, você deve
- O Presidente da República edita
Medida Provisória que dispõe sobre a injeção
extraordinária de verbas para o Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES). O tema, porém, já
havia sido objeto de projeto de lei anteriormente
aprovado pelo Congresso Nacional e remetido ao
próprio Presidente da República para sanção.

a) instar a Corte para, no ano seguinte, submeter o
fato do descumprimento da decisão pelo Estado
brasileiro à consideração da Assembleia Geral da
Organização dos Estados Americanos, por meio de
relatório sobre as atividades da Corte.

Nessa linha, observado o regramento estabelecido
pela Constituição Federal, assinale a afirmativa
correta.

b) recorrer à Corte Internacional de Justiça de Haia,
nos termos do que dispõe a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, uma vez que os sistemas
regionais e o sistema global de proteção dos
direitos humanos são complementares.

Questão 19

a) é vedada a edição da Medida Provisória, pois a
matéria já havia sido disciplinada em projeto de lei
aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de
sanção ou veto pelo Presidente da República.
b) A Medida Provisória narrada na questão não
poderia ser editada, visto que é vedado pela
Constituição Federal dispor sobre matéria
orçamentária por meio dessa espécie legislativa.
c) A Medida Provisória é juridicamente viável, mas,
se não for apreciada em até sessenta dias contados
da sua publicação, entrará em regime de urgência,
subsequentemente, em cada uma das Casas,
ficando sobrestadas todas as demais deliberações
legislativas da Casa em que estiver tramitando, até
que se ultime a votação.
d) A Medida Provisória é juridicamente viável e
prorrogar-se-á por duas vezes, por igual período, a
sua vigência se, no prazo de 45 dias contados de
sua publicação, não tiver a sua votação encerrada
nas duas Casas do Congresso Nacional.

c) conformar-se, pois não há mais nenhuma
medida que possa ser feita pela Corte para buscar
o cumprimento de sua decisão pelo estado
brasileiro condenado após o devido processo legal.
d) ingressar com a competente ação de obrigação
de fazer em face do Estado brasileiro no Superior
Tribunal de Justiça, conforme o procedimento
previsto na Convenção Americana sobre Direitos
Humanos ratificado pelo Estado brasileiro.
- Considere o seguinte caso: Em um
Estado do norte do Brasil está havendo uma
disputa que envolve a exploração de recursos
naturais em terras indígenas. Esta disputa envolve
diferentes comunidades indígenas e uma
mineradora privada. Como advogado que atua na
área dos Direitos Humanos, foi-lhe solicitado
elaborar um parecer. Nesse caso, é imprescindível
se ter em conta a Convenção 169 da OIT, que foi
ratificada pelo Brasil, em 2002. De acordo com o
Art. 2º desta Convenção, os governos deverão
Questão 21
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assumir a responsabilidade de desenvolver, com a
participação dos povos interessados, uma ação
coordenada e sistemática com vistas a proteger os
direitos desses povos e a garantir o respeito pela
sua integridade.
Levando-se em consideração esta Convenção e em
relação ao que se refere aos recursos naturais
eventualmente existentes em terras indígenas,
assinale a afirmativa correta.
a) os povos indígenas que ocupam terras onde haja
a exploração de suas riquezas minerais e do
subsolo têm direito ao recebimento de parte dos
recursos auferidos, mas não possuem direito a
participar da utilização, administração e
conservação dos recursos mencionados.
b) em caso de a propriedade dos minérios ou dos
recursos do subsolo pertencer ao Estado, o
governo deverá estabelecer ou manter consultas
dos povos interessados, a fim de determinar se os
interesses desses povos seriam prejudicados,
antes de empreender ou autorizar qualquer
programa de prospecção ou exploração dos
recursos existentes.
c) A exploração de riquezas minerais e do subsolo
em terras ocupadas por povos indígenas é
aceitável e prescinde de consulta prévia desde que
se cumpram os seguintes requisitos: preservação
da identidade cultural dos povos ocupantes da
terra, pagamento de royalties em função dos
transtornos causados e autorização por meio de
decreto legislativo.
d) em nenhuma hipótese pode haver a exploração
de riquezas minerais e do subsolo em terras
ocupadas por populações indígenas.
- Você, advogado, foi procurado por
Maria. Esta relatou que era funcionária de uma
sociedade empresária e seu empregador lhe disse
que ela estava cotada para uma promoção, mas
para tanto deveria entregar um laudo
comprovando que não estava grávida. O
empregador ainda afirmou que se soubesse, por
meio de laudo médico, que ela havia feito algum
procedimento que a impedisse de ter filhos, teria a
Questão 22

certeza de que Maria estaria plenamente dedicada
à sociedade empresária, o que seria muito
favorável à sua carreira. Maria terminou o relato
que fez a você, informando que se negou a
entregar tal laudo e acabou sendo demitida no mês
seguinte. Você sabe que o Brasil é signatário da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher.
A conduta praticada pelo empregador de Maria
pode ser caracterizada como
a) ato moralmente reprovável, mas plenamente
lícito, uma vez que o empregador agiu na sua
esfera de autonomia e dentro do exercício de seu
direito potestativo.
b) violação à Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher, porém sem ensejar consequência jurídica
de responsabilização do empregador, uma vez que
não há nenhuma outra lei nacional que proteja a
mulher trabalhadora em casos como esse.
c) abuso de direito que sujeita o empregador, única
e exclusivamente, ao pagamento de indenização
pelo dano moral causado à funcionária.
d) violação à Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher
e, também, um crime que pode acarretar ao
empregador infrator multa administrativa e
proibição de empréstimo, além de ser possível a
readmissão da funcionária, desde que ela assim
deseje.
- Em 2013, uma empresa de consultoria
brasileira assina, na cidade de Londres, Reino
Unido, contrato de prestação de serviços com uma
empresa local. As contratantes elegem o foro da
comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais
dúvidas, com a exclusão de qualquer outro.
Questão 23

Dois anos depois, as partes se desentendem
quanto aos critérios técnicos previstos no contrato
e não conseguem chegar a uma solução amigável.
A empresa de consultoria brasileira decide, então,
ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro para rescindir o contrato.
9

Com relação ao caso narrado acima, assinale a
afirmativa correta.

ambos os países competentes para decidir acerca da
guarda das crianças e da partilha dos bens.

a) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide,
mas deverá basear sua decisão na legislação
brasileira, pois um juiz brasileiro não pode ser
obrigado a aplicar leis estrangeiras.

Questão 25

b) O Poder Judiciário brasileiro não é competente
para conhecer e julgar a lide, pois o foro para
dirimir questões em matéria contratual é
necessariamente o do local em que o contrato foi
assinado.
c) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide,
mas deverá basear sua decisão na legislação do
Reino Unido, pois os contratos se regem pela lei do
local de sua assinatura.

- A pessoa jurídica XX, procurando
compreender os métodos de interpretação da
legislação tributária a respeito dos casos de extinção,
suspensão e exclusão do crédito tributário, consulta
você, como advogado.
À luz do Código Tributário Nacional, assinale a
alternativa que veicula tema sobre o qual é
imperiosa a interpretação literal de norma tributária.
a) Anistia
b) Remissão
c) Prescrição
d) Compensação
- Determinado ente da Federação instituiu
um tributo incidente sobre a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que
preste serviço a empregador privado, ainda que sem
vínculo empregatício, com o objetivo de financiar a
seguridade social. Em sintonia com a CRFB/88,
assinale a opção que indica o ente da federação
competente para a instituição do tributo descrito e o
nome do tributo em questão.
Questão 26

d) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide,
mas deverá se basear na legislação brasileira, pois,
a litígios envolvendo brasileiros e estrangeiros,
aplica-se a lex fori.
- Lúcia, brasileira, casou-se com Mauro,
argentino, há 10 anos, em elegante cerimônia
realizada no Nordeste brasileiro. O casal vive
atualmente em Buenos Aires com seus três filhos
menores. Por diferenças inconciliáveis, Lúcia
pretende se divorciar de Mauro, ajuizando, para
tanto, a competente ação de divórcio, a fim de
partilhar os bens do casal: um apartamento em
Buenos Aires/Argentina e uma casa de praia em
Trancoso/Bahia. Mauro não se opõe à ação.
Questão 24

Com relação à ação de divórcio, assinale a afirmativa
correta.
a) Ação de divórcio só poderá ser ajuizada no Brasil,
eis que o casamento foi realizado em território
brasileiro.
b) Caso Lúcia ingresse com a ação perante a Justiça
argentina, não poderá partilhar a casa de praia.
c) eventual sentença argentina de divórcio, para
produzir efeitos no Brasil, deverá ser primeiramente
homologada pelo Superior Tribunal de Justiça.
d) Ação de divórcio, se consensual, poderá ser
ajuizada tanto no Brasil quanto na Argentina, sendo

a) Estados-membros e o Distrito Federal.
Contribuição previdenciária.
b) União. Contribuição social.
c) União. Imposto sobre a renda.
d) Todos os entes da Federação. Contribuições
sociais.
- João foi citado, em execução fiscal, para
pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana (“IPTU”) relativo ao imóvel em
que reside e do qual é proprietário. Ocorre que o
contribuinte pretende impugnar tal cobrança por
meio de embargos à execução.
Questão 27

Tendo em vista a disciplina da Lei nº 6.830/80, tais
embargos poderão ser apresentados no prazo de 30
dias, contados a partir
a) da juntada aos autos do mandado de penhora
devidamente cumprido.
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b) da sua citação.
c) da data da intimação da penhora.
d) da propositura da execução fiscal.

contrato, ensejaria enriquecimento sem causa do
Estado.

Questão 28

Assinale a opção que indica o princípio que justifica
tal previsão editalícia.

Tendo em vista a situação narrada, assinale a opção
correta.

a) Desconcentração.
b) Imperatividade.
c) Continuidade dos Serviços Públicos.
d) Subsidiariedade.

- A União instituiu determinado tributo
federal e conferiu a uma autarquia as tarefas de
fiscalizá-lo e arrecadá-lo.

a) A capacidade tributária ativa (realizar atos de
fiscalização e arrecadação) é delegável.
b) Trata-se de caso de delegação da competência
tributária da União.
c) não é possível que a União revogue, a qualquer
tempo e por ato unilateral, a atribuição que conferiu
a tal autarquia.
d) em eventual discussão judicial proposta por um
contribuinte do tributo, a autarquia não terá prazo
em dobro para recorrer.
- Fátima exerce o cargo público de
servidora da câmara de vereadores do Município Z.
Como servidora municipal, sua remuneração tem um
limite remuneratório.
Questão 29

Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa
correta.
a) O cargo de Fátima está sujeito ao teto
remuneratório correspondente ao subsídio do
Prefeito.
b) O cargo de Fátima está sujeito ao limite
remuneratório correspondente ao subsídio dos
vereadores.
c) O cargo de Fátima não está sujeito ao limite
remuneratório, uma vez que pode ser cumulado com
o cargo de professor.
d) enquanto não for editada lei complementar
específica, não pode ser aplicado o limite
remuneratório aos vencimentos do cargo de Fátima.
- Determinada empresa apresenta
impugnação ao edital de concessão do serviço
público metroviário em determinado Estado, sob a
alegação de que a estipulação do retorno ao poder
concedente de todos os bens reversíveis já
amortizados, quando do advento do termo final do
Questão 30

- A União divulgou edital de licitação para
a contratação de parceria público-privada, para a
reforma e gestão de um presídio federal, na
modalidade concessão administrativa.
Questão 31

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
a)
A
concessão
administrativa
envolve,
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários,
contraprestação pecuniária do parceiro público ao
parceiro privado.
b) A contratação de parceria público-privada
somente pode ser realizada para contratos com valor
igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de reais).
c) considerando se tratar de concessão
administrativa, o prazo máximo de vigência do
contrato é de 20 anos.
d) não é possível a contratação de parceria públicoprivada que envolva a execução de obra pública.
- O Ministério Público do Estado W ajuizou
ação de improbidade administrativa contra um exgovernador, com fundamento no Art. 9º da Lei nº
8.429/1992 (ato de improbidade administrativa que
importe enriquecimento ilícito), mesmo passados
quase 3 (três) anos do término do mandato e 6 (seis)
anos desde a suposta prática do ato de improbidade
que lhe é atribuída.
Nesse caso,
Questão 32

a) o ex-governador está sujeito, dentre outras
sanções, à perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ao ressarcimento
integral do dano e à suspensão dos direitos políticos
pelo período de oito a dez anos.
b) a ação de improbidade está fadada ao insucesso,
tendo em vista que não podem ser réus de tal
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demanda aqueles que já não ocupam mandato
eletivo e nem cargo, emprego ou função na
Administração.
c) a ação de improbidade está fadada ao insucesso,
tendo em vista que já transcorreram mais de 3 (três)
anos desde o término do exercício do mandado
eletivo.
d) é imprescritível a ação de improbidade destinada
à aplicação das sanções previstas na Lei nº
8.429/1992, e, por essa razão, o ex-governador pode
sofrer as cominações legais, mesmo após o término
do seu mandato.
- O Governador do Estado Y criticou, por
meio da imprensa, o Diretor-Presidente da Agência
Reguladora de Serviços Delegados de Transportes do
Estado, autarquia estadual criada pela Lei nº 1.234,
alegando que aquela entidade, ao aplicar multas às
empresas concessionárias por supostas falhas na
prestação do serviço, "não estimula o empresário a
investir no Estado". Ainda, por essa razão, o
Governador ameaçou, também pela imprensa,
substituir o Diretor- Presidente da agência antes de
expirado o prazo do mandato daquele dirigente.
Questão 33

Considerando o exposto, assinale a afirmativa
correta.
a) A adoção do mandato fixo para os dirigentes de
agências reguladoras contribui para a necessária
autonomia da entidade, impedindo a livre
exoneração pelo chefe do Poder Executivo.
b) A agência reguladora, como órgão da
Administração Direta, submete-se ao poder
disciplinar do chefe do Poder Executivo estadual.
c) A agência reguladora possui personalidade jurídica
própria, mas está sujeita, obrigatoriamente, ao
poder hierárquico do chefe do Poder Executivo.
d) ainda que os dirigentes da agência reguladora
exerçam mandato fixo, pode o chefe do Poder
Executivo exonerá-los, por razões políticas não
ligadas ao interesse público, caso discorde das
decisões tomadas pela entidade.
- Carlos, servidor público federal, utilizou
dois servidores do departamento que chefia para o
pagamento de contas em agência bancária e para
outras atividades particulares. Por essa razão, foi
aberto processo administrativo disciplinar, que
Questão 34

culminou na aplicação de penalidade de suspensão
de 5 (cinco) dias.
Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa
correta.
a) Carlos procedeu de forma desidiosa e, por essa
razão, a penalidade aplicável seria a de advertência,
não a de suspensão.
b) A infração praticada por Carlos dá ensejo à
penalidade de demissão, razão pela qual se torna
insubsistente a penalidade aplicada.
c) Caso haja conveniência para o serviço, a
penalidade de suspensão poderá ser convertida em
multa, ficando o servidor obrigado a permanecer em
serviço.
d) A penalidade aplicada a Carlos terá seu registro
cancelado após 3 (três) anos de efetivo exercício,
caso ele não cometa, nesse período, nova infração
disciplinar.
- Hugo, advogado, é consultado pela
pessoa jurídica Céu Azul Ltda., indústria química de
grande porte, acerca da necessidade de redução de
emissão de gases de efeito estufa, tendo em vista as
disposições da lei que instituiu a Política Nacional
sobre Mudança do Clima (PNMC).
Questão 35

Com base na hipótese formulada, assinale a opção
que apresenta a orientação dada por Hugo ao seu
cliente.
a) A pessoa jurídica Céu Azul Ltda. terá que reduzir a
emissão de gases de efeito estufa ou adquirir
créditos de carbono de outros emissores que
reduzirem suas emissões além do legalmente
necessário, sob pena de imposição de multa de até
2% (dois por cento) sobre suas receitas brutas.
b) A pessoa jurídica Céu Azul Ltda., por pertencer a
ramo
industrial
inserido
no
Plano
de
Desenvolvimento Limpo, terá que reduzir a emissão
de gases de efeito estufa, não podendo se valer dos
mecanismos de flexibilização, sob pena de imposição
de multa de até 2% (dois por cento) de sua receita
bruta.
c) A pessoa jurídica Céu Azul Ltda. não estará
obrigada a reduzir a emissão de gases de efeito
estufa caso formalmente constituída até a data da
vigência da lei que instituiu a Política Nacional sobre
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Mudança do Clima (PNMC), mas terá que pagar pelas
emissões além do limite legal, tendo em vista o
princípio do poluidor-pagador.
d) A pessoa jurídica Céu Azul Ltda. não tem obrigação
legal de redução de emissão de gases de efeito
estufa, independentemente da data de sua
constituição e do seu segmento de atividade, não
obstante a expressa adoção dos princípios da
prevenção e precaução pela lei que instituiu a PNMC.
- O prefeito do Município Alfa, que conta
hoje com 30 (trinta) mil habitantes e tem mais de
30% de sua área constituída por cobertura vegetal,
consulta o Procurador Geral do Município para
verificar a necessidade de edição de Plano Diretor,
em atendimento às disposições constitucionais e ao
Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01).
Questão 36

Sobre o caso, assinale a afirmativa correta.
a) O Plano Diretor não é necessário, tendo em vista
a área de cobertura vegetal existente no Município
Alfa, devendo este ser substituído por Estudo Prévio
de Impacto Ambiental (EIA).
b) O Plano Diretor não será necessário, tendo em
vista que todos os municípios com mais de 20 (vinte)
mil habitantes estão automaticamente inseridos em
“aglomerações urbanas”, que, por previsão legal, são
excluídas da necessidade de elaboração de Plano
Diretor.
c) Será necessária a edição de Plano Diretor,
aprovado por lei municipal, que abrangerá todo o
território do Município Alfa, em razão do seu
número de habitantes.
d) O Plano Diretor será necessário na abrangência da
região urbana do município, regendo, no que tange
à área de cobertura vegetal, as normas da Política
Nacional do Meio Ambiente.
- Joana e Alcindo, casados sob o regime da
comunhão universal de bens, estavam a caminho de
uma festa no litoral da Bahia, quando tiveram o carro
atingido por um caminhão em alta velocidade.
Quando a equipe de socorro chegou ao local, ambos
os cônjuges estavam sem vida. Conforme laudo
pericial realizado, não foi possível determinar se
Joana morreu antes de Alcindo.
Questão 37

Joana, que tinha vinte e cinco anos, deixou apenas
um parente vivo, seu irmão Alfredo, enquanto
Alcindo, que já tinha cinquenta e nove anos, deixou
três familiares vivos, seus primos Guilherme e Jorge,
e seu sobrinho, Anderson.
Considerando que nenhum dos cônjuges elaborou
testamento, assinale a afirmativa correta.
a) tendo em vista a morte simultânea dos cônjuges,
Alfredo receberá integralmente os bens de Joana, e
a herança de Alcindo será dividida, em partes iguais,
entre os seus herdeiros necessários, Guilherme,
Jorge e Anderson.
b) Entre comorientes não há transmissão de
patrimônio mas como Joana e Alcindo eram casados
em regime de comunhão universal de bens o
patrimônio total do casal será dividido em partes
iguais e distribuído entre os herdeiros necessários de
ambos, ou seja, Alfredo, Guilherme, Jorge e
Anderson.
c) Entre comorientes não há transmissão de
patrimônio e a herança de cada um dos falecidos
será dividida entre os seus respectivos herdeiros,
razão pela qual Alfredo herdará integralmente os
bens de Joana, enquanto Anderson herdará os bens
de Alcindo.
d) Diante da impossibilidade pericial de determinar
qual dos cônjuges morreu primeiro, aplica-se o
regime jurídico da comoriência, pelo que se
presume, em razão da idade, que a morte de Alcindo
tenha ocorrido primeiro.
- Antônio deseja lavrar um testamento e
deixar toda a sua herança para uma instituição de
caridade que cuida de animais abandonados. O único
parente de Antônio é seu irmão João, com quem
almoça todos os domingos. Antônio não possui
outros parentes nem cônjuge ou companheiro.
Antônio procura você na condição de advogado e
indaga se a vontade dele é tutelada pela lei.
Questão 38

Diante da indagação de Antônio, assinale a
afirmativa correta.
a) Antônio pode deixar toda a herança para a
instituição de caridade, uma vez que seu irmão não
é seu herdeiro necessário.
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b) Antônio não pode testar em favor da instituição
de caridade que cuida de animais, uma vez que a
herança cabe inteiramente a parente vivo mais
próximo, no caso, seu irmão.
c) Antônio pode deixar por testamento apenas
metade da herança para a instituição de caridade,
uma vez que a outra metade pertence por lei a seu
irmão, a quem deve alimentos.
d) Antônio pode deixar para a instituição de caridade
3/4 de seu patrimônio, uma vez que é preciso
garantir no mínimo 1/4 da herança a seu irmão
bilateral.
- No dia 2 de agosto de 2014, Teresa
celebrou contrato de compra e venda com Carla,
com quem se obrigou a entregar 50 computadores
ou 50 impressoras, no dia 20 de setembro de 2015.
O contrato foi silente sobre quem deveria realizar a
escolha do bem a ser entregue.
Questão 39

Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa
correta.
a) Trata-se de obrigação facultativa, uma vez que
Carla tem a faculdade de escolher qual das
prestações entregará a Teresa.
b) Como se trata de obrigação alternativa, Teresa
pode se liberar da obrigação entregando 50
computadores ou 50- impressoras, à sua escolha,
uma vez que o contrato não atribuiu a escolha ao
credor.
c) se a escolha da prestação a ser entregue cabe a
Teresa, ela poderá optar por entregar a Carla 25
computadores e 25- impressoras.
d) se, por culpa de Teresa, não se puder cumprir
nenhuma das prestações, não competindo a Carla a
escolha, ficará aquela obrigada a pagar somente os
lucros cessantes.
- Joana e suas quatro irmãs, para
comemorar as bodas de ouro de seus pais,
contrataram Ricardo para organizar a festa. No
contrato ficou acordado que as cinco irmãs arcariam
solidariamente com todos os gastos. Ricardo, ao
requerer o sinal de pagamento, previamente
estipulado no contrato, não obteve sucesso, pois
cada uma das irmãs informava que a outra tinha
ficado responsável pelo pagamento.
Questão 40

Ainda assim, Ricardo cumpriu sua parte do acordado.
Ao final da festa, Ricardo foi até Joana para cobrar
pelo serviço, sem sucesso.
Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa
correta.
a) Se Ricardo resolver ajuizar demanda em face
somente de Joana, as outras irmãs, ainda assim,
permanecerão responsáveis pelo débito.
b) Se Joana pagar o preço total do serviço sozinha,
poderá cobrar das outras, ficando sem receber se
uma delas se tornar insolvente.
c) se uma das irmãs de Joana falecer deixando dois
filhos, qualquer um deles deverá arcar com o total da
parte de sua mãe.
d) Ricardo deve cobrar de cada irmã a sua quotaparte para receber o total do serviço, uma vez que se
trata de obrigação divisível.
- Angélica concede a Otávia, pelo prazo de
vinte anos, direito real de usufruto sobre imóvel de
que é proprietária. O direito real é constituído por
meio de escritura pública, que é registrada no
competente Cartório do Registro de Imóveis. Cinco
anos depois da constituição do usufruto, Otávia
falece, deixando como única herdeira sua filha
Patrícia.
Questão 41

Sobre esse caso, assinale a afirmativa correta.
a) Patrícia herda o direito real de usufruto sobre o
imóvel.
b) Patrícia adquire somente o direito de uso sobre o
imóvel.
c) O direito real de usufruto extingue-se com o
falecimento de Otávia.
d) Patrícia deve ingressar em juízo para obter
sentença constitutiva do seu direito real de usufruto
sobre o imóvel.
- Os tutores de José consideram que o
rapaz, aos 16 anos, tem maturidade e discernimento
necessários para praticar os atos da vida civil. Por
isso, decidem conferir ao rapaz a sua emancipação.
Questão 42

Consultam, para tanto, um advogado, que lhes
aconselha corretamente no seguinte sentido:

14

a) José poderá ser emancipado em procedimento
judicial, com a oitiva do tutor sobre as condições do
tutelado.
b) José poderá ser emancipado via instrumento
público, sendo desnecessária a homologação
judicial.
c) José poderá ser emancipado via instrumento
público
ou
particular,
sendo
necessário
procedimento judicial.
d) José poderá ser emancipado por instrumento
público, com averbação no registro de pessoas
naturais.
- Com a ajuda de homens armados,
Francisco invade determinada fazenda e expulsa dali
os funcionários de Gabriel, dono da propriedade.
Uma vez na posse do imóvel, Francisco decide dar
continuidade às atividades agrícolas que vinham
sendo ali desenvolvidas (plantio de soja e de feijão).
Três anos após a invasão, Gabriel consegue, pela via
judicial, ser reintegrado na posse da fazenda.
Quanto aos frutos colhidos por Francisco durante o
período em que permaneceu na posse da fazenda,
assinale a afirmativa correta.
Questão 43

a) Francisco deve restituir a Gabriel todos os frutos
colhido percebidos, mas tem direito de ser
ressarcido pelas despesas de produção e custeio.
b) Francisco tem direito aos frutos percebidos
durante o período em que permaneceu na fazenda.
c) Francisco tem direito à metade dos frutos
colhidos, devendo restituir a outra metade a Gabriel.
d) Francisco deve restituir a Gabriel todos os frutos
colhidos e percebidos, e não tem direito de ser
ressarcido pelas despesas de produção e custeio.
- Dona Maria cuida do neto Paulinho,
desde o nascimento, em razão do falecimento de sua
filha, mãe do menino, logo após o parto. João, pai de
Paulinho, apenas registrou a criança e desapareceu,
sem nunca prestar ao filho qualquer tipo de
assistência. Paulinho está tão adaptado ao convívio
com a avó materna, que a chama de mãe.
Questão 44

Passados dez anos, João faz contato com Maria e diz
que gostaria de levar o filho para morar com ele.
Maria, desesperada, procura um advogado para
obter orientações sobre o que fazer, já que João é
foragido da Justiça, com condenação por crime de

estupro de vulnerável, além de nunca ter procurado
o filho Paulinho, que não o reconhece como pai.
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, assinale a opção que indica a ação mais
indicada para regularizar de forma definitiva o
direito à convivência familiar da avó com o neto.
a) Ação de Destituição do Poder Familiar cumulada
com Adoção.
b) Ação de Destituição do Poder Familiar cumulada
com Tutela.
c) Ação de Destituição do Poder Familiar cumulada
com Guarda.
d) Ação de Suspensão do Poder Familiar cumulada
com Guarda.
- Vanessa e Vitor vivem com o filho
Marcelo, criança com 06 anos de idade, na casa dos
avós paternos. Em um trágico acidente, Vitor veio a
falecer. A viúva, logo após o óbito, decide morar na
casa de seus pais com o filho. Após 10 dias, já
residindo com os pais, Vanessa, em depressão e
fazendo uso de entorpecentes, deixa o filho aos
cuidados dos avós maternos, e se submete a
tratamento de internação em clínica de reabilitação.
Decorridos 20 dias e com alta médica, Vanessa
mantém acompanhamento ambulatorial e aluga
apartamento para morar sozinha com o filho.
Questão 45

Os avós paternos inconformados ingressaram com
Ação de Guarda de Marcelo. Afirmaram que sempre
prestaram assistência material ao neto, que com eles
residia desde o nascimento até o falecimento de
Vitor. Citada, Vanessa contestou o pedido, alegando
estar recuperada de sua depressão e da dependência
química. Ainda, demonstrou possuir atividade
laborativa, e que obteve vaga para o filho em escola.
Os avós maternos, por sua vez, ingressam com
oposição. Aduziram que Marcelo ficou muito bem
aos seus cuidados e que possuem excelente plano de
saúde, que possibilitará a inclusão do neto como
dependente.
Sobre a guarda de Marcelo, à luz da Proteção Integral
da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa
correta.
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a) Marcelo deve ficar com os avós maternos, com
quem por último residiu, em razão dos benefícios da
inclusão da criança como dependente do plano de
saúde.
b) Marcelo deve ficar na companhia dos avós
paternos, pois sempre prestaram assistência
material à criança, que com eles residia antes do
falecimento de Vitor.
c) Marcelo deve ficar sob a guarda da mãe, já que ela
nunca abandonou o filho e sempre cumpriu com os
deveres inerentes ao exercício do poder familiar,
ainda que com o auxílio dos avós.
d) em programa de acolhimento familiar, até que
esteja cabalmente demonstrado que a genitora não
faz mais uso de substâncias entorpecentes.

se importar em ônus excessivo para o consumidor,
apesar dos esforços de integração.
d) não é aplicável na relação jurídica entre Inês e a
instituição financeira, motivo pelo qual o
questionamento orienta-se pela norma especial de
direito bancário, em prejuízo da inversão do ônus da
prova pleiteado, ainda que formalmente estivessem
cumpridos os requisitos legais.

Inês, pretendendo fazer pequenos reparos
e manutenção em sua residência, contrai
empréstimo com essa finalidade. Ocorre que,
desconfiando dos valores pagos nas prestações,
procura orientação jurídica e ingressa com ação
revisional de cédula de crédito bancário,
questionando a incidência de juros remuneratórios,
ao argumento de serem mais altos que a média
praticada no mercado. Requereu a inversão do ônus
da prova e, ao final, a procedência do pedido para
determinar a declaração de nulidade da cláusula.

Marieta firmou contrato com
determinada sociedade empresária de gêneros
alimentícios para o fornecimento de produtos para a
festa de 15 anos de sua filha. O pagamento deveria
ter sido feito por meio de boleto, mas a obrigação foi
inadimplida e a sociedade empresária fornecedora
de alimentos, observando todas as regras
positivadas e sumulares cabíveis, procedeu com a
anotação legítima e regular do nome de Marieta no
cadastro negativo de crédito. Passados alguns dias,
Marieta tentou adquirir um produto numa loja de
departamentos mediante financiamento, mas o
crédito lhe foi negado, motivo pelo qual a devedora
providenciou o imediato pagamento dos valores
devidos à sociedade empresária de gêneros
alimentícios. Superada a condição de inadimplente,
Marieta quer saber como deve proceder a fim de que
seu nome seja excluído do cadastro negativo.

A respeito desta situação, é correto afirmar que o
Código de Defesa do Consumidor

A respeito do fato apresentado, assinale a afirmativa
correta.

a) não é aplicável na relação jurídica entre Inês e a
instituição financeira, motivo pelo qual o
questionamento deve seguir a ótica dos direitos
obrigacionais previstos no Código Civil, o que
inviabiliza a inversão do ônus da prova.
b) é aplicável na relação jurídica entre Inês e a
instituição financeira, cabível a inversão do ônus da
prova, se preenchidos os requisitos legais e, em caso
de nulidade da cláusula, todo contrato será
declarado nulo, tendo em vista que prática abusiva é
questão de ordem pública.
c) é aplicável na relação jurídica entre Inês e a
instituição financeira, cabível a inversão do ônus da
prova caso a consumidora comprove preenchimento
dos requisitos legais, sendo certo que a declaração
de nulidade da cláusula não invalida o contrato, salvo

a) A consumidora deve enviar notificação à
sociedade empresária de gêneros alimentícios
informando o pagamento integral do débito e
requerer que a mesma providencie a exclusão da
negativação, o que deve ser feito em até vinte e
quatro horas.

Questão 46

Questão 47

-

1

b) A consumidora deve se dirigir diretamente ao
órgão de cadastro negativo, o que pode ser feito por
meio de procuração constituindo advogado, e
solicitar a exclusão da negativação, ônus que
compete ao consumidor.
c) após a quitação do débito, compete à sociedade
empresária de gêneros alimentícios solicitar a
exclusão do nome de Marieta do cadastro negativo,
no prazo de cinco dias a contar do primeiro dia útil
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seguinte à disponibilização do valor necessário para
a quitação do débito.
d) Marieta deverá comunicar a quitação diretamente
ao órgão de cadastro negativo e, caso não seja feita
a exclusão imediata, a consumidora poderá ingressar
em juízo pleiteando indenização apenas, pois a
hipótese comporta exclusivamente sanção civil.
- Alvarenga, empresário individual,
utilizou duplicata para a cobrança do preço referente
à venda de laticínios do Serro que realizou em favor
de Belmiro Braga. Consta no verso do título a
assinatura de Brás Pires, na condição de avalista e
sem indicação do avalizado. Após a prestação do
aval, houve lançamento de endosso-mandato em
favor do Banco Botelhos S/A.
Questão 48

Sobre o aval e as informações do enunciado, de
acordo com a disposição da Lei de Duplicatas, o(s)
avalizado(s) será(ão)
a)
b)
c)
d)

Alvarenga e Belmiro Braga.
Banco Botelhos S/A.
Belmiro Braga.
Alvarenga.

- Cícero sacou uma letra de câmbio em
favor de Amélia, tendo designado como sacado
Elísio, que acatou a ordem de pagamento. A primeira
endossante realizou um endosso em preto para
Dario, com proibição de novo endosso.
Diante do efeito legal da cláusula de proibição de
novo endosso, assinale a afirmativa correta.
Questão 499

a)
Caso Dario realize um novo endosso, tal
transferência terá efeito de cessão de crédito
perante os coobrigados e efeito de endosso perante
o aceitante.
b)
Dario não poderá realizar novo endosso no
título sob pena de desoneração de responsabilidade
cambial dos coobrigados.
c)
Tal qual o endosso parcial, a proibição de
novo endosso é nula por restringir a
responsabilidade cambiária do endossante e do
sacador.
d)
Amélia, embora coobrigada, não responde
pelo pagamento da letra de câmbio perante os
endossatários posteriores a Dario.

509 - Xerxes constituiu uma Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) com
sede na zona rural do município de Vale Real para
fabricação de laticínios, cuja matéria prima será
adquirida de produtores rurais da região ou de
cooperativas de produtores rurais. A pessoa jurídica
será administrada por sua cunhada Ceres e seu
instituidor pretende adotar como nome empresarial
a espécie denominação. Com base nessas
informações e na disciplina legal da EIRELI, assinale a
afirmativa correta.
Questão

a)
A administração da EIRELI deverá ser exercida
em caráter privativo por Xerxes, que poderá designar
mandatário em ato separado.
b)
Para a constituição da EIRELI não há capital
mínimo, no entanto esse deve estar previamente
integralizado.
c)
A EIRELI em adquire personalidade jurídica
com a inscrição do ato de constituição no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas
Comerciais.
d)
A EIRELI deverá adotar firma como espécie de
nome empresarial, formada pelo patronímico do
titular, acrescido do objeto da empresa e da
expressão “EIRELI”.
Questão 519 - Feijó recebeu de Moura um cheque com

cruzamento especial no valor de R$ 2.300,00 (dois
mil e trezentos reais).
Acerca das disposições legais que disciplinam tal
espécie de cheque, assinale a afirmativa correta.
a)
O cheque com cruzamento especial pode ser
pago em dinheiro no estabelecimento contra o qual
foi sacado ou mediante apresentação a uma câmara
de compensação.
b)
O cruzamento especial não pode ser
convertido em geral e a inutilização do cruzamento
ou a do nome do banco é reputada como não
existente.
c)
A aposição de vários cruzamentos especiais
invalida o cheque, exceto se o portador, no primeiro
cruzamento, indicar o mesmo banco que o sacado.
d)
O cheque com cruzamento especial obriga o
sacado a debitar a quantia indicada no título da
conta do emitente e a reservá-la em benefício do
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portador legitimado,
apresentação.

durante

o

prazo

de

- Paulo, casado no regime de comunhão
parcial com Jacobina, é empresário enquadrado
como microempreendedor individual (MEI). O varão
pretende gravar com hipoteca o imóvel onde está
situado
seu
estabelecimento,
que
serve
exclusivamente aos fins da empresa.
Questão 529

b)
Redigir, no processo A, uma exceção de
incompetência e, no processo B, uma preliminar de
incompetência da contestação.
c)
Acrescentar, ao processo A, uma preliminar
de incompetência na contestação e, ao processo B,
uma exceção de incompetência.
d)
Redigir uma exceção de incompetência, em
ambos os casos.
Questão 549 - No decorrer da tramitação de uma ação,

De acordo com o Código Civil, assinale a opção
correta.
a)
Paulo pode, sem necessidade de outorga
conjugal, qualquer que seja o regime de bens, gravar
com hipoteca os imóveis que integram o seu
estabelecimento.
b)
Paulo não pode, sem a outorga conjugal,
gravar com hipoteca os imóveis que integram o seu
estabelecimento, salvo no regime de separação de
bens.
c)
Paulo, qualquer que seja o regime de bens,
depende de outorga conjugal para gravar com
hipoteca os imóveis que integram o seu
estabelecimento.
d)
Paulo pode, sem necessidade de outorga
conjugal, gravar com hipoteca os imóveis que
integram o seu estabelecimento, salvo no regime da
comunhão universal.
- Abílio, advogado competente, recebe
duas citações de processos de seus clientes. Ao
analisar as petições iniciais, bem como a distribuição
dos processos, percebe que o processo A, que
deveria ter sido ajuizado na Comarca de Maré de
Cima, o foi na Comarca de Cipó do Mato, e que o
processo B, que deveria correr em uma Vara de
Família, foi distribuído para uma Vara Cível. Abílio
promete aos seus clientes que irá solucionar esses
problemas.
Questão 539

De acordo com o regramento do CPC/15, assinale a
opção que indica o procedimento que ele deverá
adotar.
a)
Acrescentar
uma
preliminar
de
incompetência na contestação, em ambos os casos.

em que se discutiam as declarações de última
vontade contidas em um testamento, foi alegada,
pela parte interessada, a ausência de intervenção
obrigatória do Ministério Público, requerendo, como
consequência, a anulação de todo o procedimento.
Com base no CPC/15, assinale a afirmativa correta.
a)
A alegação está correta, uma vez que
compete ao Ministério Público intervir nas causas
concernentes a disposições de última vontade, sob
pena de nulidade.
b)
O advogado da parte contrária pode arguir a
inexistência de obrigatoriedade de intervenção, uma
vez que, nesse caso, cabe ao parquet avaliar a
presença do interesse público ou social, decidindo
ou não pela intervenção.
c)
Não há nulidade na situação narrada, pois a
obrigatoriedade de intervenção do Ministério
Público se limita às ações em que haja interesse de
incapaz ou participação da Fazenda Pública.
d)
A alegação de nulidade está correta, de modo
que o juiz deverá invalidar todo o processo, desde a
distribuição.
- Magno ajuizou ação de execução em
face de Maria, alegando ser credor da quantia de R$
28.000,00. A obrigação está vencida há 50 dias, não
foi paga e está representada por contrato particular
de mútuo, regularmente originado em país
estrangeiro, assinado pelos contratantes e por duas
testemunhas, estando indicada, para cumprimento
da obrigação, a cidade de Salinas/MG.
Questão 559

Após despacho positivo proferido pelo Juiz da Vara
Cível de Salinas/MG, Maria foi citada, bem como
houve penhora eletrônica de quantia existente em
caderneta de poupança de titularidade da
devevedora, sendo a quantia suficiente para
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suportar 80% da dívida executada. A quantia
penhorada foi depositada na caderneta de poupança
10 dias antes do ajuizamento da execução, sendo
que Maria possui dois veículos que poderiam ter sido
penhorados.

d)
É
cabível
apelação
versando
exclusivamente sobre a majoração dos honorários
fixados pela sentença, sendo dispensável o
pagamento do preparo em razão da concessão do
direito de gratuidade da justiça a Gerusa.

A partir dos elementos do enunciado, considerando
as regras do CPC/15, assinale a afirmativa correta.

Questão 579

a)
Antes do ajuizamento da ação de execução,
exige-se que Magno proceda à homologação do
título executivo originado em país estrangeiro.
b)
Maria poderá alegar a inexistência de título
executivo extrajudicial apto a instruir a ação de
execução.
c)
A
penhora
recaiu
sobre
quantia
impenhorável.
d)
O juiz deve manter a penhora sobre a quantia
depositada e seus rendimentos
- Gerusa ajuizou ação de cobrança em
face de Vicente, que, ao final da instrução
probatória, culminou em sentença de procedência
de seu pedido condenatório, tendo o magistrado
fixado honorários advocatícios de sucumbência
em quantia irrisória. O êxito obtido decorreu do
trabalho desenvolvido pelo Dr. Alonso, advogado
particular constituído por Gerusa em razão de
renúncia ao mandato apresentada por seu antigo
advogado, logo após a distribuição da ação. Assim
que assumiu o patrocínio da causa, o Dr. Alonso
identificou que Gerusa não possuía recursos
suficientes para custear o processo, razão pela
qual requereu e obteve o direito de gratuidade da
justiça para sua cliente.
Questão 569

A partir dos elementos do enunciado, com base no
CPC/15, assinale a afirmativa correta.
a)
O pedido de gratuidade da justiça deveria
ter sido formulado por meio de incidente
processual em apenso.
b)
É
cabível
apelação
versando
exclusivamente sobre a majoração do valor dos
honorários fixados pela sentença, mediante
pagamento do preparo pelo Dr. Alonso.
c)
A gratuidade da justiça não poderia ter sido
deferida pelo juiz, pois Gerusa está assistida pelo
advogado particular Dr. Alonso.

- Em uma ação que tramita em
determinada vara cível, a parte ré alegou falsidade
de diversos documentos apresentados pelo autor,
que, por sua vez, afirmava serem autênticos. Não
sendo possível verificar a autenticidade dos
documentos pela simples análise superficial, o
magistrado determinou que se procedesse à perícia
dos documentos por profissional qualificado.
Com base no CPC/15, assinale a afirmativa correta.
a)
O custo pelos serviços prestados pelo perito
deverão ser rateados por ambas as partes.
b)
O custo da perícia será adiantado pelo réu,
uma vez afirmada por ele a falsidade do documento.
c)
O custo do serviço é da Fazenda Pública,
porque a perícia foi determinada de ofício pelo
magistrado e não por qualquer das partes.
d)
O pagamento do perito será custeado pelo
fundo de custeio da Defensoria Pública, caso uma
das partes seja assistida pela Defensoria Pública e
beneficiária da Justiça Gratuita.
- Alessandra é fiadora no contrato de
locação do apartamento de Mariana. Diante do
inadimplemento de vários meses de aluguel, Marcos
(locador) decide ajuizar ação de cobrança em face da
fiadora. Alessandra, em sua defesa, alegou que
Mariana também deveria ser chamada ao processo.
Com base no CPC/15, assinale a afirmativa correta.
Questão 589

a) O fiador se compromete com a dívida do
afiançado, de modo que não pode exigir a sua
participação na ação de cobrança promovida.
b) sendo certo que Alessandra não participou da
relação jurídica existente entre Mariana e Marcos,
permite-se o chamamento ao processo do locatário
a qualquer tempo.
c) incorreta a atitude de Alessandra, pois o instituto
apto a informar ao juízo o real devedor da relação é
a nomeação à autoria.
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d) Alessandra deve viabilizar a citação de Mariana no
prazo de 30 dias, sob pena de o chamamento ao
processo ficar sem efeito.
Questão 599-

No dia 29/04/2011, Júlia, jovem de
apenas 20 anos de idade, praticou um crime de lesão
corporal leve (pena: de 03 meses a 01 ano) em face
de sua rival na disputa pelo amor de Thiago. A
representação foi devidamente ofertada pela vítima
dentro do prazo de 06 meses, contudo a denúncia
somente foi oferecida em 25/04/2014. Em
29/04/2014 foi recebida a denúncia em face de Júlia,
pois não houve composição civil, transação penal ou
suspensão condicional do processo.
Nesta hipótese,
a) poderá ser requerido pelo advogado de Júlia o
reconhecimento da prescrição pela pena ideal, pois
entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia
foram ultrapassados mais de 03 anos.
b) deverá, caso aplicada ao final do processo a pena
mínima prevista em lei, ser reconhecida a prescrição
da pretensão punitiva retroativa, pois entre a data
dos fatos e o recebimento da denúncia foram
ultrapassados mais de 03 anos.
c) não foram ultrapassados 03 anos entre a data dos
fatos e do recebimento da denúncia, pois o prazo
prescricional
tem
natureza
essencialmente
processual e não material.
d) deverá ser reconhecida, de imediato, a prescrição
da pretensão punitiva pela pena em abstrato.
Questão 609-

Guilherme, funcionário público de
determinada repartição pública do Estado do
Paraná, enquanto organizava os arquivos de sua
repartição, acabou, por desatenção, jogando ao lixo,
juntamente com materiais inúteis, um importante
livro oficial, que veio a se perder.
Considerando apenas as informações narradas, é
correto afirmar que a conduta de Guilherme
a) configura crime de prevaricação.
b) configura situação atípica.
c) configura crime de condescendência criminosa.
d) configura crime de extravio, sonegação ou
inutilização de livro ou documento.

Questão 619-

Durante uma discussão, Theodoro,
inimigo declarado de Valentim, seu cunhado,
golpeou a barriga de seu rival com uma faca, com
intenção de matá-lo. Ocorre que, após o primeiro
golpe, pensando em seus sobrinhos, Theodoro
percebeu a incorreção de seus atos e optou por não
mais continuar golpeando Valentim, apesar de saber
que aquela única facada não seria suficiente para
matá-lo.
Neste caso, Theodoro
a) não responderá por crime algum, diante de seu
arrependimento.
b) responderá pelo crime de lesão corporal, em
virtude de sua desistência voluntária.
c) responderá pelo crime de lesão corporal, em
virtude de seu arrependimento eficaz.
d) responderá por tentativa de homicídio.
Questão 629-

Mário subtraiu uma TV do seu local de
trabalho. Ao chegar em casa com a coisa subtraída, é
convencido pela esposa a devolvê-la, o que
efetivamente vem a fazer no dia seguinte, quando o
fato já havia sido registrado na delegacia.
O comportamento de Mário, de acordo com a teoria
do delito, configura
a) desistência voluntária, não podendo responder
por furto.
b) arrependimento eficaz, não podendo responder
por furto.
c) arrependimento posterior, com reflexo
exclusivamente no processo dosimétrico da pena.
d) furto, sendo totalmente irrelevante a devolução
do bem a partir de convencimento da esposa.
Questão 639-

Maria Joaquina, empregada doméstica
de uma residência, profundamente apaixonada pelo
vizinho Fernando, sem que este soubesse, escuta sua
conversa com uma terceira pessoa acordando o
furto da casa em que ela trabalha durante os dias de
semana à tarde. Para facilitar o sucesso da operação
de seu amado, ela deixa a porta aberta ao sair do
trabalho. Durante a empreitada criminosa, sem
saber que a porta da frente se encontrava
destrancada, Fernando e seu comparsa arrombam a
porta dos fundos, ingressam na residência e
subtraem diversos objetos.
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Diante desse quadro fático, assinale a opção que
apresenta a correta responsabilidade penal de Maria
Joaquina.
a) deverá responder pelo mesmo crime de Fernando,
na qualidade de partícipe, eis que contribuiu de
alguma forma para o sucesso da empreitada
criminosa ao não denunciar o plano.
b) deverá responder pelo crime de furto qualificado
pelo concurso de agentes, afastada a qualificadora
do rompimento de obstáculo, por esta não se
encontrar na linha de seu conhecimento.
c) não deverá responder por qualquer infração
penal, sendo a sua participação irrelevante para o
sucesso da empreitada criminosa.
d) deverá responder pelo crime de omissão de
socorro.
Questão 649-

Numerosos cidadãos, sem qualquer
combinação prévia, revoltados com os sucessivos
escândalos e as notícias de corrupção envolvendo
as autoridades locais, vestiram-se totalmente de
preto e foram para as escadarias da Câmara
Municipal, após terem escutado do prefeito,
durante uma entrevista ao vivo, que os
professores municipais eram marajás. Lá
chegando, alguns manifestantes, também sem
qualquer combinação ou liame subjetivo,
começaram a atirar pedras em direção ao referido
prédio público e, com isso, três vidraças foram
quebradas. A polícia, com o auxílio das imagens
gravadas e transmitidas pela imprensa, conseguiu
identificar todas as pessoas que atiraram pedras e
danificaram o patrimônio público.
Nesse sentido, tendo por base as informações
apresentadas no fragmento acima, assinale a
afirmativa correta.
a) os cidadãos devem responder pelos crimes de
associação criminosa (Art. 288, do CP) e dano
qualificado (Art. 163, § único, inciso III, do CP).
b) descabe falar-se em crime de associação
criminosa (Art. 288, do CP), pois, dentre outras
circunstâncias, a reunião das pessoas, naquele
momento, foi apenas eventual.
c) deve incidir, para o crime de dano qualificado
(Art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP), a
circunstância agravante do concurso de pessoas.

d) não houve a prática de nenhum ato criminoso,
pois as condutas descritas não encontram
adequação típica e, mais ainda, não havia dolo
específico de deteriorar patrimônio público.
Questão 659-

Fábio, juiz de direito, foi vítima de um
delito de calúnia, pois Jonas afirmou que ele teria
praticado um crime de corrupção passiva. Diante
disso, ingressou com queixa-crime contra o autor
do fato. Jonas, então, opôs exceção da verdade.
Nesta situação, será competente para julgar a
exceção da verdade
a) o Superior Tribunal de Justiça.
b) o Tribunal de Justiça ao qual Fabio esteja
vinculado.
c) a Turma Recursal do Tribunal de Justiça ao qual
Fabio esteja vinculado.
d) o mesmo magistrado competente para julgar a
ação penal pela prática do crime de calúnia.
Questão 669-

José Augusto foi preso em flagrante
delito pela suposta prática do crime de receptação
(Art. 180 do Código Penal – pena: 01 a 04 anos de
reclusão e multa). Em que pese seja tecnicamente
primário e de bons antecedentes e seja civilmente
identificado, possui, em sua Folha de Antecedentes
Criminais, duas anotações pela prática de crimes
patrimoniais, sem que essas ações tenham
resultados definitivos.
Neste caso, de acordo com as previsões expressas do
Código de Processo Penal, assinale a afirmativa
correta.
a) estão preenchidos os requisitos para decretação
da prisão preventiva, pois as ações penais em curso
demonstram a existência de risco para a ordem
pública.
b) A autoridade policial não poderá arbitrar fiança
neste caso, ficando tal medida de responsabilidade
do magistrado.
c) Antes de decidir pela liberdade provisória ou
conversão em preventiva, poderá a prisão em
flagrante do acusado perdurar pelo prazo de 10 dias
úteis, ou seja, até o oferecimento da denúncia.
d) O juiz não poderá converter a prisão em flagrante
em preventiva, mas poderá aplicar as demais
medidas cautelares.
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Questão 679-

Antônio foi denunciado e condenado
pela prática de um crime de roubo simples à pena
privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, a ser
cumprido em regime fechado, e 10 dias-multa.
Publicada a sentença no Diário Oficial, o advogado
do réu se manteve inerte. Antônio, que estava preso,
foi intimado pessoalmente, em momento posterior,
manifestando interesse em recorrer do regime de
pena aplicado. Diante disso, 2 dias após a intimação
pessoal de Antônio, mas apenas 10 dias após a
publicação no Diário Oficial, sua defesa técnica
interpôs recurso de apelação. O juiz de primeira
instância denegou a apelação, afirmando a
intempestividade. Contra essa decisão, o advogado
de Antônio deverá apresentar
a) Recurso de Agravo.
b) Carta Testemunhável.
c) Recurso Ordinário Constitucional.
d) Recurso em Sentido Estrito.
Questão 689-

Bruna foi presa em flagrante e
denunciada pela prática de um crime de falsificação
de documento público. Na ocasião da prisão, foi
apreendida uma mochila que estava dentro do
veículo de Bruna, sendo que em seu interior existiam
algumas joias. Diante da natureza do crime apurado,
não existe mais interesse na mochila apreendida
com as joias para o desenrolar do processo. Cláudia,
colega de trabalho de Bruna, requer a restituição
desses bens, alegando ser proprietária. Existe,
porém, dúvida quanto ao direito da reclamante.
Considerando as informações narradas na hipótese,
é correto afirmar que
a) a restituição poderá ser ordenada pela autoridade
policial ou pelo juiz, sempre ouvido o Ministério
Público.
b) o pedido de restituição não deverá ser autuado
em autos em apartado.
c) havendo dúvida sobre o verdadeiro dono, não
superada no incidente, o juiz remeterá as partes para
o juízo cível, ordenando o depósito das coisas.
d) não caberá produção de provas no incidente de
restituição.
Questão 699-

No dia 01/04/2014, Natália recebeu
cinco facadas em seu abdômen, golpes estes que
foram a causa eficiente de sua morte. Para investigar

a autoria do delito, foi instaurado inquérito policial e
foram realizadas diversas diligências, dentre as quais
se destacam a oitiva dos familiares e amigos da
vítima e exame pericial no local. Mesmo após todas
essas medidas, não foi possível obter indícios
suficientes de autoria, razão pela qual o inquérito
policial foi arquivado pela autoridade judiciária por
falta de justa causa, em 06/10/2014, após
manifestação nesse sentido da autoridade policial e
do Ministério Público. Ocorre que, em 05/01/2015, a
mãe de Natália encontrou, entre os bens da filha que
ainda guardava, uma carta escrita por Bruno, exnamorado de Natália, em 30/03/2014, em que ele
afirmava que ela teria 24 horas para retomar o
relacionamento amoroso ou deveria arcar com as
consequências. A referida carta foi encaminhada
para a autoridade policial.
Nesse caso,
a) nada poderá ser feito, pois o arquivamento do
inquérito policial fez coisa julgada material.
b) a carta escrita por Bruno pode ser considerada
prova nova e justificar o desarquivamento do
inquérito pela autoridade competente.
c) nada poderá ser feito, pois a carta escrita antes do
arquivamento não pode ser considerada prova nova.
d) pela falta de justa causa, o arquivamento poderia
ter sido determinado diretamente pela autoridade
policial, independentemente de manifestação do
Ministério Público ou do juiz.
Questão 709-

Luis é empregado da sociedade
empresária Braço Forte Ltda. Sua jornada é de oito
horas, desfrutando de uma hora de intervalo. Em
determinada semana, por necessidade do
empregador, Luis trabalhou a jornada de oito horas
mas sem desfrutar do intervalo. Em outra semana,
trabalhou sete horas contínuas, sem intervalo.
Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa
correta.
a) em ambos os casos Luis tem direito a hora extra.
b) apenas na primeira semana Luis tem direito a hora
extra.
c) não tendo havido excesso de jornada, Luis não tem
direito a hora extra em ambas as semanas.
d) Independentemente da existência de acordo
individual, a hora da segunda semana compensa a da
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primeira semana e, em ambos os casos, Luis não faz
jus a hora extra.

c) Pode haver a reversão, mas a gratificação de
função não pode ser suprimida.

Questão 719-

d) A alteração contratual é nula, tratando-se na
verdade de rebaixamento.

Joana é empregada da sociedade
empresária XYZ Ltda., que possui diversas filiais em
sua cidade. Como trabalha na filial a 100 m de sua
residência, não optou pelo vale-transporte. Dois
anos depois, por ato unilateral do empregador, foi
transferida para uma filial localizada a 30 km de sua
residência. Para chegar ao local de trabalho
necessita utilizar duas linhas de ônibus que têm
custos distintos.
Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa
correta.
a) Como Joana não optou por receber o valetransporte, deverá custear suas despesas de
transporte ou utilizar meio alternativo.
b) A empresa deverá custear apenas uma tarifa
modal de transporte, de acordo com a lei do valetransporte.
c) Como o local de residência de Joana é o problema,
porque não é servido por transporte público regular,
a empresa está obrigada a pagar apenas a tarifa
modal.
d) Se Joana é transferida por determinação do
empregador para local mais distante, tem direito de
receber o acréscimo que terá na despesa com
transporte.
729- Jonilson trabalhava na sociedade
empresária XYZ Ltda. e atuava como analista
financeiro. Mostrando bom desempenho, o
empregador o promoveu ao cargo de confiança de
gerente financeiro e, dali em diante, passou a lhe
pagar, além do salário, uma gratificação de função
de 50% do salário. Oito anos após, a empresa
resolveu retornar Jonilson ao cargo de origem e
suprimiu a gratificação de função.
Questão

Diante da situação apresentada, nos termos da CLT,
assinale a afirmativa correta.
a) Uma alteração desse vulto necessitaria de ordem
judicial, a ser declarada em ação revisional.
b) A reversão é válida, pois não há estabilidade em
cargos de gerência.

Questão 739-

Em normas coletivas firmadas pela
empresa Montagens Industriais Ltda., há previsão de
multa por descumprimento de cláusulas normativas
que foram efetivamente descumpridas pela
empresa.
Diante disso, assinale a afirmativa correta.
a) O empregado terá de ajuizar tantas ações quantas
forem as lesões, postulando, em cada uma delas, a
multa pelo descumprimento de obrigações previstas
nas respectivas cláusulas.
b) Tratando-se de multa prevista em instrumento
normativo em decorrência de descumprimento de
cláusula que reproduz texto de lei, a multa é
incabível.
c) Tendo em vista a reprodução de textos de lei em
cláusulas de instrumentos normativos diversos,
ficará a critério do juiz definir se pode haver esse
acúmulo.
d) O descumprimento de qualquer cláusula
constante de instrumentos normativos diversos não
submete o empregado a ajuizar várias ações,
pleiteando, em cada uma, o pagamento de multa
referente ao descumprimento de obrigações
previstas nas respectivas cláusulas.
Henrique é técnico de segurança do
trabalho da sociedade empresária ALFA e irá
aproveitar 20 dias de férias, pois decidiu converter
10 dias de férias em dinheiro. No seu lugar,
assumindo de forma plena as tarefas, ficará Vítor,
seu melhor assistente e subordinado.
Questão 749-

Nesse caso, durante o período de férias e de acordo
com o entendimento do TST,
a) Vítor não receberá o mesmo salário, porque a
substituição é eventual, por apenas 20 dias.
b) Vítor terá direito ao mesmo salário de Henrique,
pois a substituição não é eventual.
c) Vítor terá direito ao seu salário e ao de Henrique,
porque há acúmulo de funções.
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d) a situação retratada é ilegal, tratando-se de desvio
de função, vedado pelo ordenamento jurídico.
Questão 759-

Paulo é operador de máquinas de uma
montadora de automóveis. Seu horário de trabalho é
das 7:00 às 16:00, dispondo de uma hora de intervalo.
O aparelho para registro do ponto eletrônico fica
situado ao lado da máquina operada por Paulo e os
controles são marcados no início e no fim da efetiva
jornada de trabalho. Paulo diariamente chega ao
trabalho às 6:15, horário em que sai da condução que
o deixa na porta da empresa. Porém, tem que
caminhar por cerca de trinta minutos até o local de
início efetivo do trabalho. Insatisfeito, Paulo decidiu
mover uma reclamação trabalhista em face de seu
empregador.
Considerando o caso acima, assinale a afirmativa
correta.
a) Paulo não tem direito às horas extras, pois não
havia excesso de jornada.
b) tendo havido extrapolação de 5 (cinco) minutos no
tempo de deslocamento entre o portão e o local de
trabalho, Paulo faz jus a 10 (dez) minutos extras no
início e no fim da jornada.
c) Paulo tem direito às horas extras (minutos) no
início e no fim da jornada, dada a distância entre o
portão da empresa e o local de trabalho, que supera
10 (dez) minutos de deslocamento.
d) Paulo tem direito às horas extras registradas em
seu cartão de ponto.

b) O advogado e o cliente deverão aguardar até que
se completem 30 minutos para, então, se retirar e
consignar o ocorrido em livro próprio.
c) O advogado e o cliente deverão tentar inverter a
pauta de audiências, comunicando ao secretário de
audiências que estarão em outra Vara para posterior
retorno e realização da assentada.
d) O advogado e o cliente deverão se retirar e depois
juntar cópia da ata da audiência da outra Vara com a
justificativa pela ausência.
Questão 779-

Paulo é juridicamente pobre, razão pela
qual teve a gratuidade de justiça deferida em sede
de reclamação trabalhista ajuizada em face de seu
empregador, na qual pleiteava adicional de
periculosidade. No curso do processo, o perito
constatou que o local de trabalho não era perigoso,
uma vez que Paulo não trabalhava em condição que
ensejasse o pagamento do adicional de
periculosidade.
Diante disso, assinale a opção que indica a quem
cabe custear os honorários periciais.
a) Paulo deverá realizar o pagamento, pois
honorários periciais não se incluem na gratuidade de
justiça, que alcança apenas as custas.
b) A sociedade empresária deverá pagar a perícia, já
que Paulo não tem condições de fazê-lo.
c) A União será a responsável pelo pagamento dos
honorários periciais.
d) O perito deverá se habilitar como credor de Paulo
até que esse tenha condição de custear a perícia.
Questão 789-

Questão 769- Em reclamação trabalhista, na qual você

figurava como advogado da ré, seu processo era o
primeiro da pauta de audiências, designado para as
9h00min. Entretanto, já passados 25 minutos do
horário da sua audiência, o juiz ainda não havia
comparecido e você e seu cliente tinham audiência
em outra Vara às 9h40min.
Nesse caso, de acordo com previsão expressa na CLT,
assinale a opção que apresenta o procedimento a ser
adotado.
a) O advogado e o cliente poderão se retirar,
devendo o ocorrido constar do livro de registro de
audiências.

José ajuizou reclamação trabalhista em
face da sociedade empresária ABCD Ltda.,
requerendo horas extras. A sociedade empresária
apresentou contestação negando as horas extras e
juntou os cartões de ponto, os quais continham
horários variados de entrada e saída, marcados por
meio de relógio de ponto. O advogado do autor
impugnou a documentação.
Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa
correta.
a) Na qualidade de advogado do autor, você não
precisará produzir qualquer outra prova, pois já
impugnou a documentação.
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b) Na qualidade de advogado da ré, você deverá
produzir prova testemunhal, já que a documentação
foi impugnada.
c) Na qualidade de advogado do autor, o ônus da
prova será do seu cliente, razão pela qual você
deverá produzir outros meios de prova em razão da
sua impugnação à documentação.
d) dada a variação de horários nos documentos,
presumem-se os mesmos inválidos diante da
impugnação, razão pela qual só caberá o ônus da
prova à empresa ré.
Hudson ajuizou ação na Justiça do
Trabalho na qual postula exclusivamente diferenças
na complementação de sua aposentadoria. Hudson
explica que, durante 35 anos, foi empregado de uma
empresa estatal e contribuiu para o ente de
previdência privada fechada, da qual a exempregadora é instituidora e patrocinadora. Ocorre
que, ao longo do tempo, os empregados da ativa
tiveram reajustes salariais que não foram
observados na complementação da aposentadoria
de Hudson, gerando diferenças, que agora o autor
cobra tanto da ex-empregadora quanto do ente de
previdência privada. Considerando o caso e de
acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta.

comprovou, nas mesmas condições, ter conseguido
a recuperação judicial. As partes estiveram
regularmente representadas e assistidas, nenhuma
delas requereu a sua exclusão da lide e o pedido foi
julgado procedente em parte, com condenação
principal da sociedade empresária Girassol e
responsabilidade
subsidiária
da
sociedade
empresária Passo Fundo.
Diante da situação retratada, da previsão legal e do
entendimento do TST, considerando que as
sociedades empresárias recorrerão, assinale a
afirmativa correta.

Questão 79

a) Diante da situação jurídica das sociedades
empresárias, elas ficam dispensadas do preparo.
b) A sociedade empresária Girassol precisará realizar
preparo, mas a sociedade empresária Passo Fundo,
não.
c) Ambas as sociedades empresárias precisarão
realizar o preparo integralmente.
d) A sociedade empresária Girassol não precisará
realizar preparo, mas a sociedade empresária Passo
Fundo, sim.

a) O processo deverá ser remetido pelo Juiz do
Trabalho para a justiça estadual.
b) A reclamação trabalhista deverá ser extinta sem
resolução do mérito por falta de competência.
c) A ação trabalhista deverá ter curso normal, com
citação e designação de audiência para produção de
provas.
d) O destino do feito dependerá dos termos da
contestação, pois pode haver prorrogação de
competência.
Questão 809-

João foi empregado da sociedade
empresária Girassol Terceirização Ltda. e trabalhou
como vigilante terceirizado na sociedade empresária
Passo Fundo Ltda. durante todo o seu contrato. João
foi dispensado e não recebeu nenhuma verba da
extinção contratual, motivando-o a ajuizar ação
contra ambas as sociedades empresárias.
Em audiência, a sociedade empresária Girassol
Terceirização Ltda. comprovou documentalmente
ter sido decretada a sua falência, ao passo que a
sociedade empresária Passo Fundo Ltda.
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