Faculdades Integradas PROMOVE de Brasília
IV 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 60 (sessenta) 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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- Marcelo, renomado advogado, foi
convidado para participar de matéria veiculada pela
Internet, por meio de portal de notícias, com a
finalidade de informar os leitores sobre direitos do
consumidor. Ao final da matéria, mediante sua
autorização, foi divulgado o e-mail de Marcelo, bem
como o número de telefone do seu escritório.
Questão 1

Sobre essa situação, de acordo com o Código de Ética
e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta.
a) Marcelo não pode participar de matéria veiculada
pela Internet, pois esse fato, por si só, configura
captação de clientela.
b) Marcelo pode participar de matéria veiculada pela
Internet, mas são vedadas a referência ao e-mail e ao
número de telefone do seu escritório ao final da
matéria.
c) Marcelo pode participar de matéria veiculada pela
Internet e são permitidas a referência ao e-mail e ao
número de telefone do seu escritório ao final da
matéria.
d) Marcelo pode participar de matéria veiculada
pela Internet, mas é vedada a referência ao número
de telefone do seu escritório ao final da matéria,
sendo permitida a referência ao seu e-mail.
Questão 2 - Cláudio, advogado inscrito na Seccional da

OAB do Estado do Rio de Janeiro, praticou infração
disciplinar em território abrangido pela Seccional da
OAB do Estado da São Paulo. Após representação do
interessado, o Conselho de Ética e Disciplina da
Seccional da OAB do Estado do Rio de Janeiro
instaurou processo disciplinar para apuração da
infração.
Sobre o caso, de acordo com o Estatuto da OAB, o
Conselho de Ética e Disciplina da Seccional da OAB
do Estado do Rio de Janeiro
a) não tem competência para punir disciplinarmente
Cláudio, pois a competência é exclusivamente do
Conselho Seccional em cuja base territorial tenha
ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida
perante o Conselho Federal.
b) tem competência para punir disciplinarmente
Cláudio, pois a competência é exclusivamente do
Conselho Seccional em que o advogado se encontra

inscrito, salvo se a falta for cometida perante o
Conselho Federal.
c) tem competência para punir disciplinarmente
Cláudio, pois a competência é concorrente entre o
Conselho Seccional em que o advogado se encontra
inscrito e o Conselho Seccional em cuja base
territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta
for cometida perante o Conselho Federal.
d)
não
tem
competência
para
punir
disciplinarmente Cláudio, pois a competência é
exclusivamente do Conselho Federal, ainda que a
falta não tenha sido cometida perante este, quando
o advogado for inscrito em uma Seccional e a
infração tiver ocorrido na base territorial de outra.
- Juliana, advogada, foi empregada da
sociedade empresária OPQ Cosméticos e, em razão
da sua atuação na área tributária, tomou
conhecimento de informações estratégicas da
empresa.
Questão 3

Muitos anos depois de ter deixado de trabalhar na
empresa, foi procurada por Cristina, consumidora
que pretendia ajuizar ação cível em face da OPQ
Cosméticos por danos causados pelo uso de um de
seus produtos.
Juliana, aceitando a causa, utiliza-se das informações
estratégicas que adquirira como argumento de
reforço, com a finalidade de aumentar a
probabilidade de êxito da demanda.
Considerando essa situação, segundo o Estatuto da
OAB e o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale
a afirmativa correta.
a) Juliana não pode advogar contra a sociedade
empresária OPQ Cosméticos, tampouco se utilizar
das informações estratégicas a que teve acesso
quando foi empregada da empresa.
b) Juliana pode advogar contra a sociedade
empresária OPQ Cosméticos, mas não pode se
utilizar das informações estratégicas a que teve
acesso quando foi empregada da empresa.
c) Juliana pode advogar contra a sociedade
empresária OPQ Cosméticos e pode se utilizar das
informações estratégicas a que teve acesso quando
foi empregada da empresa.
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d) Juliana não pode advogar contra a sociedade
empresária OPQ Cosméticos, mas pode repassar as
informações estratégicas a que teve acesso quando
foi empregada da empresa, a fim de que sejam
utilizadas por terceiro que patrocine a causa de
Cristina.
- Em determinada subseção da OAB,
constatou-se grave violação à disciplina prevista na
Lei nº 8.906/94, no que diz respeito ao exercício de
suas atribuições de representar a OAB perante os
poderes constituídos e de fazer valer as
prerrogativas do advogado.
Questão 4

Considerando a situação hipotética narrada, assinale
a afirmativa correta.
a) Compete ao Conselho Federal da OAB intervir na
aludida subseção mediante voto de dois terços de
seus membros.
b) Compete ao Conselho Federal da OAB intervir na
aludida subseção mediante decisão por maioria do
Órgão Especial do Conselho Pleno.
c) Compete ao Conselho Seccional respectivo da
OAB intervir na aludida subseção mediante decisão
unânime de sua diretoria.
d) Compete ao Conselho Seccional respectivo da
OAB intervir na aludida subseção mediante voto de
dois terços de seus membros.

devem ser exercidas individualmente, ainda que
revertam à sociedade os proveitos.
b) Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades
da pessoa jurídica podem ser praticados por Silva
Advogados; porém, os atos privativos de advogado
devem ser praticados por Raimundo, Severino ou
Juscelino.
c) Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades
da pessoa jurídica e os atos privativos de advogado
podem ser praticados por Silva Advogados.
d) Os atos destinados à satisfação das finalidades da
pessoa jurídica apenas devem ser praticados por
Severino, sendo vedada a prática de atos por Silva
Advogados, uma vez que as atividades necessárias
ao desempenho da advocacia devem ser exercidas
individualmente, ainda que revertam à sociedade os
proveitos. Os atos também não podem ser
praticados pelos demais sócios, já que Severino
figura como sócio-gerente.
- Carolina, Júlia, Bianca e Maria são
advogadas. Carolina é servidora estadual não
enquadrada em hipótese de incompatibilidade; Júlia
está cumprindo suspensão por infração disciplinar;
Bianca está licenciada por requerimento próprio
justificado; e Maria é servidora federal não
enquadrada em hipótese de incompatibilidade. As
quatro peticionam, como advogadas, isoladamente
e em atos distintos, em ação judicial proposta em
face da União.
Questão 6

Questão 5 - Os advogados Raimundo da Silva, Severino

da Silva e Juscelino da Silva constituíram sociedade
simples de prestação de serviços de advocacia,
denominada Silva Advogados, com o registro
aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho
Seccional da OAB pertinente ao local da sede.
Severino figura como sócio-gerente. Além dos três
advogados, não há outros sócios ou associados.

Diante da situação narrada, de acordo com o
Estatuto da OAB, são válidos os atos praticados

Considerando a situação narrada e a disciplina do
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da
OAB, assinale a afirmativa correta.

Questão 7

a) Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades
da pessoa jurídica apenas podem ser praticados por
Raimundo, Severino ou Juscelino, sendo vedada a
prática de atos por Silva Advogados, uma vez que as
atividades necessárias ao desempenho da advocacia

a) por Carolina, apenas.
b) por Carolina e Bianca, apenas.
c) por Carolina, Bianca e Maria, apenas.
d) por Carolina, Julia, Bianca e Maria.
- O Conselho Seccional X da OAB criou dez
subseções e uma Caixa de Assistência dos
Advogados. Dentre as subseções, inclui-se a
Subseção Y, cuja área territorial abrange um
município.
Considerando a hipótese narrada, analise as
afirmativas a seguir e assinale a única correta.
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a) O Conselho Seccional X é dotado de personalidade
jurídica própria; já a Caixa de Assistência dos
Advogados e a Subseção Y não possuem
personalidade jurídica própria, caracterizando-se
como partes autônomas do Conselho Seccional X.
b) O Conselho Seccional X e a Caixa de Assistência
dos Advogados são dotados de personalidade
jurídica própria; já a Subseção Y não possui
personalidade jurídica própria, caracterizando-se
como parte autônoma do Conselho
Seccional X.
c) O Conselho Seccional X, a Caixa de Assistência dos
Advogados e a Subseção Y não possuem
personalidade jurídica própria. Trata-se de órgãos da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a qual é
dotada de personalidade jurídica.
d) O Conselho Seccional X, a Caixa de Assistência dos
Advogados e a Subseção Y possuem, cada qual,
personalidade jurídica própria.

- Viviane, Paula e Milena são advogadas.
Viviane acaba de dar à luz, Paula adotou uma
criança e Milena está em período de
amamentação.
Questão 8

Diante da situação narrada, de acordo com o
Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta.
a) Viviane e Milena têm direito a reserva de vaga
nas garagens dos fóruns dos tribunais.
b) Viviane e Paula têm direito à suspensão de
prazos processuais, em qualquer hipótese, desde
que haja notificação por escrito ao cliente.
c) Viviane, Paula e Milena têm direito de
preferência na ordem das audiências a serem
realizadas a cada dia, mediante comprovação de
sua condição.
d) Paula e Milena têm direito a entrar nos tribunais
sem serem submetidas a detectores de metais e
aparelhos de raio-X.
- A advogada Maria foi procurada por certo
cliente para o patrocínio de uma demanda judicial.
Ela, então, apresentou ao cliente contrato de
prestação de seus serviços profissionais. A cláusula
Questão 9

dez do documento estabelecia que Maria obrigavase apenas a atuar na causa no primeiro grau de
jurisdição. Além disso, a cláusula treze dispunha
sobre a obrigatoriedade de pagamento de
honorários, em caso de ser obtido acordo antes do
oferecimento da petição inicial. Irresignado, o cliente
encaminhou cópia do contrato à OAB, solicitando
providências disciplinares.
Sobre os termos do contrato, assinale a afirmativa
correta.
a) A cláusula dez do contrato viola o disposto no
Código de Ética e Disciplina da OAB, uma vez que é
vedada a limitação do patrocínio a apenas um grau
de jurisdição. Quanto à cláusula treze, não se
vislumbram irregularidades.
b) Não se vislumbram irregularidades quanto às
claúsulas dez e treze do contrato, ambas
consonantes com o disposto no Estatuto da OAB e no
Código de Ética e Disciplina da OAB.
c) A cláusula treze do contrato viola o disposto no
Código de Ética e Disciplina da OAB, uma vez que o
advogado não faz jus ao recebimento de honorários
contratuais em caso de acordo feito entre o cliente e
a parte contrária, anteriormente ao oferecimento da
demanda. Quanto à cláusula dez, não se vislumbram
irregularidades.
d) A cláusula dez do contrato viola o disposto no
Código de Ética e Disciplina da OAB, uma vez que é
vedada a limitação do patrocínio a apenas um grau
de jurisdição. A cláusula treze do contrato também
viola o disposto no Código de Ética e Disciplina da
OAB, uma vez que o advogado não faz jus ao
recebimento de honorários contratuais em caso de
acordo feito entre o cliente e a parte contrária,
anteriormente ao oferecimento da demanda.
- No ano de 2017, deverá se realizar a
Conferência Nacional da Advocacia Brasileira,
órgão consultivo máximo do Conselho Federal, que
se reúne trienalmente.
Questão 10

Cientes do evento, Raul, Francisco e Caetano
decidem participar como membros efetivos da
Conferência. Raul, advogado, é conselheiro de
certo Conselho Seccional da OAB. Francisco é
advogado, regularmente inscrito na OAB, e não
exerce previamente função junto a qualquer órgão
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da instituição. Caetano é estagiário, regularmente
inscrito como tal junto à OAB, e também não
exerce previamente função em nenhum de seus
órgãos.

b) Ambas as normas devem ter procedido da
mesma autoridade legislativa; as duas normas em
conflito não devem dispor sobre uma mesma
matéria.

Considerando o disposto no Regulamento Geral do
Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a
afirmativa correta.

c) Ocorre no âmbito do processo judicial quando há
uma divergência entre a decisão de primeira
instância e a decisão de segunda instância ou
quando um tribunal superior de natureza federal
confirma a decisão de segunda instância.

a) Raul participará como membro efetivo da
Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, caso
em que terá direito a voto. Os demais, mesmo
inscritos na Conferência, poderão participar
apenas como convidados ou ouvintes, sem direito
a voto.
b) Francisco, se inscrito, e Raul participarão como
membros efetivos da Conferência Nacional da
Advocacia Brasileira. Porém, o direito a voto é
conferido apenas a Raul. Caetano, ainda que
inscrito na conferência, somente poderá participar
como ouvinte.
c) Francisco e Caetano, se inscritos na Conferência
Nacional da Advocacia Brasileira, dela participarão
como membros efetivos, mas o direito a voto é
conferido apenas a Francisco. Raul fica impedido
de participar como membro efetivo da
conferência, tendo em vista que já exerce função
em órgão da OAB.
d) Raul participará como membro efetivo da
Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Do
mesmo modo, Francisco e Caetano, se inscritos na
conferência, poderão participar como membros
efetivos, permitindo-se, aos três, o direito a voto.
- Um sério problema com o qual o
advogado pode se deparar ao lidar com o
ordenamento jurídico é o das antinomias. Segundo
Norberto Bobbio, em seu livro Teoria do
Ordenamento Jurídico, são necessárias duas
condições para que uma antinomia ocorra.
Questão 11

d) As duas normas aplicáveis não apresentam uma
solução satisfatória para o caso; as duas normas
não podem ser integradas mediante recurso a
analogia ou costumes.

- A principal tese sustentada pelo
paradigma do positivismo jurídico é a validade da
norma jurídica, independentemente de um juízo
moral que se possa fazer sobre o seu conteúdo. No
entanto, um dos mais influentes filósofos do
direito juspositivista, Herbert Hart, no seu pósescrito ao livro O Conceito de Direito, sustenta a
possibilidade de um positivismo brando,
eventualmente chamado de positivismo inclusivo
ou soft positivismO.
Questão 12

Assinale a opção que apresenta, segundo o autor
na obra em referência, o conceito de positivismo
brando.
a) O reconhecimento da existência de normas de
direito natural e de que tais normas devem
preceder às normas de direito positivo sempre que
houver conflito entre elas.

Assinale a opção que, segundo o autor da obra em
referência, apresenta tais condições.

b) A jurisprudência deve ser considerada como
fonte do direito da mesma forma que a lei, de
maneira a produzir uma equivalência entre o
sistema de common law ou de direito
consuetudinário e sistema de civil law ou de direito
romano-germânico.

a) As duas normas em conflito devem pertencer ao
mesmo ordenamento; as duas normas devem ter o
mesmo âmbito de validade, seja temporal,
espacial, pessoal ou material.

c) O positivismo brando ocorre no campo das
ciências sociais, não possuindo, portanto, o mesmo
rigor científico exigido no campo das ciências da
natureza.
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d) A possibilidade de que a norma de
reconhecimento de um ordenamento jurídico
incorpore, como critério de validade jurídica, a
obediência a princípios morais ou valores
substantivos

consultando sua equipe de assessoramento
jurídico, foi informado de que apenas uma das
propostas era adequada para assegurar
diretamente direitos relativos à seguridade social,
segundo a definição que lhe dá a CRFB/88.

- Carlos pleiteia determinado direito,
que fora regulado de forma mais genérica no corpo
principal da CRFB/88 e de forma mais específica no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –
o ADCT. O problema é que o corpo principal da
Constituição da República e o ADCT estabelecem
soluções jurídicas diversas, sendo que ambas as
normas poderiam incidir na situação concreta.

Dentre as opções a seguir, assinale-a.

Questão 13

Carlos, diante do problema, consulta um(a)
advogado(a) para saber se a solução do seu caso
deve ser regida pela norma genérica oferecida pelo
corpo principal da Constituição da República ou
pela norma específica oferecida pelo ADCT.
Com base na CRFB/88, assinale a opção que
apresenta a proposta correta dada pelo(a)
advogado(a).
a) Como o corpo principal da CRFB/88 possui
hierarquia superior a todas as demais normas do
sistema jurídico, deve ser aplicável, afastada a
aplicação das normas do ADCT.
b) Como o ADCT possui o mesmo status jurídico
das demais normas do corpo principal da CRFB/88,
a norma específica do ADCT deve ser aplicada no
caso concreto.
c) Como o ADCT possui hierarquia legal, não pode
afastar a solução normativa presente na CRFB/88.
d) Como o ADCT possui caráter temporário, não é
possível que venha a reger qualquer caso concreto,
posto que sua eficácia está exaurida.

- O Governador do Estado E, diante da
informação de que poderia dispor de um lastro
orçamentário mais amplo para a execução de
despesas com a seguridade social, convocou seu
secretariado a fim de planejar o encaminhamento
a ser dado a tais recursos. Na reunião foram
apresentadas quatro propostas, mas o governador,
Questão 14

a) Ampliação da rede escolar do ensino
fundamental e do ensino médio.
b) Ampliação da rede hospitalar de atendimento à
população da região.
c) Desenvolvimento de programa de preservação
da diversidade cultural da população.
d) Aprimoramento da atuação da guarda municipal
na segurança do patrimônio público.

- A Constituição de determinado país
veiculou os seguintes artigos:
Questão 15

Art. X. As normas desta Constituição poderão ser
alteradas mediante processo legislativo próprio,
com a aprovação da maioria qualificada de três
quintos dos membros das respectivas Casas
Legislativas, em dois turnos de votação, exceto as
normas constitucionais que não versarem sobre a
estrutura do Estado ou sobre os direitos e garantias
fundamentais, que poderão ser alteradas por
intermédio de lei infraconstitucional.
Art. Y. A presente Constituição, concebida
diretamente pelo Exmo. Sr. Presidente da
República, deverá ser submetida à consulta
popular, por meio de plebiscito, visando à sua
aprovação definitiva.
Art. Z. A ordem econômica será fundada na livre
iniciativa e na valorização do trabalho humano,
devendo seguir os princípios reitores da
democracia liberal e da social democracia, bem
como o respeito aos direitos fundamentais de
primeira dimensão (direitos civis e políticos) e de
segunda dimensão (direitos sociais, econômicos,
culturais e trabalhistas).
Com base no fragmento acima, é certo afirmar que
a
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classificação da Constituição do referido país seria
a) semirrígida, promulgada, heterodoxa.
b) flexível, outorgada, compromissória.
c) rígida, bonapartista e ortodoxa.
d) semiflexível, cesarista e compromissória.

- Finalizadas as Olimpíadas no Brasil,
certo deputado federal pelo Estado Beta, exdesportista conhecido nacionalmente, resolve
elaborar projeto de lei visando a melhorar a
performance do Brasil nos Jogos Olímpicos de
2020. Para realizar esse objetivo, o projeto dispõe
que os recursos públicos devem buscar promover,
prioritariamente, o esporte de alto rendimento.
Submetida a ideia à sua assessoria jurídica, esta
exteriorizou o único posicionamento que se
mostra harmônico com o sistema jurídicoconstitucional brasileiro, afirmando que o projeto
Questão 16

a) é constitucional, contanto que o desporto
educacional também seja contemplado com uma
parcela, mesmo que minoritária, dos recursos.
b) é inconstitucional, pois, segundo a Constituição
da República, a destinação de recursos públicos
deve priorizar o desporto educacional.
c) é constitucional, pois, não havendo tratamento
explícito da questão pela Constituição da
República, o poder público tem discricionariedade
para definir a destinação da verba.

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
Alfa, ao analisar a apelação interposta, reconhece
que assiste razão à recorrente, mais
especificamente no que se refere à
inconstitucionalidade do referido ato normativo X.
Ciente da existência de cláusula de reserva de
plenário, a referida Turma dá provimento ao
recurso sem declarar expressamente a
inconstitucionalidade do ato normativo X, embora
tenha afastado a sua incidência no caso concreto.
De acordo com o sistema jurídico-constitucional
brasileiro, o acórdão proferido pela 3ª Turma Cível
a) está juridicamente perfeito, posto que, nestas
circunstâncias, a solução constitucionalmente
expressa é o afastamento da incidência, no caso
concreto, do ato normativo inconstitucional.
b) não segue os parâmetros constitucionais, pois
deveria ter declarado, expressamente, a
inconstitucionalidade do ato normativo que
fundamentou a sentença proferida pelo juízo a
quo.
c) está correto, posto que a 3ª Turma Cível, como
órgão especial que é, pode arrogar para si a
competência do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça
do Estado Alfa.
d) está incorreto, posto que violou a cláusula de
reserva de plenário, ainda que não tenha
declarado expressamente a inconstitucionalidade
do ato normativo.

- Ricardo é o diretor geral do órgão da
administração direta federal responsável pela
ordenação de despesas. Inconformado com o fato
de o Tribunal de Contas da União (TCU) ter
apreciado e julgado as contas do órgão que dirige
e, por fim, lhe aplicando sanções com fundamento
em irregularidades apontadas por auditoria
realizada pelo próprio TCU, procura um(a)
advogado(a). Seu objetivo é saber se o referido
Tribunal possui, ou não, tais competências.
Questão 18

d) é inconstitucional, pois a Constituição da
República prevê que a destinação de recursos
públicos para o desporto contemplará
exclusivamente o desporto educacional.

- A parte autora em um processo
judicial, inconformada com a sentença de primeiro
grau de jurisdição que se embasou no ato
normativo X, apela da decisão porque, no seu
entender,
esse
ato
normativo
seria
inconstitucional.
Questão 17

Neste sentido, o(a) advogado(a) responde que,
segundo a ordem jurídico-constitucional vigente,
as competências do TCU
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a) abrangem a tarefa referida, já que até mesmo as
contas do Presidente da República estão sujeitas
ao julgamento do referido Tribunal.
b) não abarcam a tarefa de julgar tais contas,
competindo ao Tribunal tão somente apreciá-las,
para que, posteriormente, os Tribunais Federais
venham a julgá-las.
c) abrangem o julgamento das contas, devendo o
TCU aplicar as sanções previstas na ordem jurídica
em conformidade com os ilícitos que venha a
identificar.
d) não abrangem essa atividade, pois o TCU é órgão
responsável pelo controle externo, não podendo,
por força do princípio hierárquico, julgar contas de
órgão da administração direta.
- W, deputado federal pelo Estado Beta,
proferindo discurso no Congresso Nacional, fez
contundentes críticas ao que denominou de
“abuso midiático contra a classe política”. Na
oportunidade, acrescentou estar elaborando um
projeto de lei ordinária que tem por objetivo criar
regras de licenciamento (por autoridades do poder
público), a que deverão se submeter os veículos de
comunicação, principalmente jornais e revistas.
Segundo o referido deputado, a vida privada dos
políticos deve ser preservada, devendo, por isso,
ser estabelecidos limites à mídia jornalística.
Questão 19

Com relação ao projeto de lei ordinária idealizado
pelo deputado federal W, de acordo com a ordem
jurídicoconstitucional brasileira, assinale a
afirmativa correta.

a) É constitucional, pois a preservação da
intimidade e da privacidade não pode estar sujeita
à influência das mídias e deve ser garantida, na
máxima extensão possível, pela ordem jurídica.
b) É inconstitucional, pois matéria referente a
controle de informação somente pode ser objeto
de iniciativa legislativa com o assentimento de dois
terços dos membros de qualquer das Casas
legislativas.

c) É constitucional, pois se trata de aplicação de
tratamento análogo àquele atualmente concedido
às mídias jornalísticas que adotam o sistema de
radiodifusão e de sons e imagens.
d) É inconstitucional, pois a Constituição da
República garante expressamente que a
publicação de veículo impresso de comunicação
independe de licença de autoridade

- Você, na condição de advogado(a)
comprometido com os Direitos Humanos, foi
procurado por José, que é paraplégico e candidato
a vereador. A partir de denúncia feita por ele, você
constatou que um outro candidato e desafeto de
José, tem afirmado, em programa de rádio local,
que não obstante José ser boa pessoa, o fato de ser
deficiente o impede de exercer o mandato de
forma plena, razão pela qual ele nem deveria ter a
candidatura homologada pelo TRE.
Questão 20

Com base na hipótese apresentada, assinale a
opção que apresenta a resposta que,
juridicamente, melhor caracteriza a situação.
a) O problema é político e não jurídico. José deve
ser aconselhado a reforçar sua campanha, a
apresentar suas propostas aos eleitores e mostrar
que sempre foi um cidadão ativo, de maneira a
demonstrar que tem plena condição para o
exercício de um eventual mandato, apesar de sua
deficiência.
b) A análise jurídica revela um problema restrito
ao campo do Direito Civil. O fato é que o desafeto
de José não o impediu de candidatar-se, assim não
houve discriminação. O procedimento deve ser
caracterizado apenas como dano moral, uma vez
que José teve sua dignidade atacada.
c) O fato evidencia crime de incitação à
discriminação de pessoa em razão de deficiência,
com o agravante de ter sido cometido em meio de
comunicação,
independentemente
da
caracterização ou não de dano moral.
d) O caso é típico de colisão de princípios em que,
de um lado, está o princípio da dignidade da pessoa
humana e, do outro, o princípio da liberdade de
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expressão. Mas não há caracterização de ilícito civil
nem de ilícito penal.

- Maria deu entrada em uma
maternidade pública já em trabalho de parto.
Contudo, a falta de pronto atendimento levou a
óbito tanto Maria quanto o bebê. Você foi
contratado(a) pela família de Maria para advogar
neste caso de grave violação de Direitos Humanos.
Após algumas rápidas pesquisas na Internet, o pai
e a mãe de Maria pedem que o caso seja
imediatamente encaminhado para julgamento na
Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Questão 21

posteriormente, o mesmo não lhe dá a
oportunidade de fazer a vista de sua prova para um
eventual pedido de revisão da correção, o que é
um direito previsto no regimento da instituição de
ensino.
Em função do exposto, e com base na Constituição
da
República, assinale a afirmativa correta.

Você, como advogado(a) da família, deve
esclarecer que

a) Maria foi privada de um direito por motivo de
convicção filosófica ou política e, portanto, as
autoridades competentes da instituição de ensino
devem assegurar a ela o direito de ter vista de
prova e, se for o caso, de pedir a revisão da
correção.

a) é uma ótima ideia e vai peticionar para que o
caso seja submetido à decisão da Corte, bem como
tomar todas as providências para que o caso seja
julgado o mais cedo possível.

b) Houve um debate livre e legítimo em sala de aula
e a postura do professor pode ser considerada
''dura'', mas não implicou nenhum tipo de violação
de direito de Maria.

b) apesar de ser uma boa ideia, é necessário
aguardar que hajam sido interpostos e esgotados
os recursos de jurisdição interna para que a família
possa submeter o caso à decisão da Corte.

c) Embora tenha havido um debate acerca de uma
questão que envolve convicção filosófica ou
política, não houve privação de direito já que a
vista de prova e o eventual pedido de revisão da
correção está contido apenas no regimento da
instituição de ensino e não na legislação pátria.

c) não é possível a família encaminhar o caso à
Corte, pois somente os Estados Partes da
Convenção Americana de Direitos Humanos e a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
têm direito de submeter um caso à decisão da
Corte.
d) não é possível que o caso seja encaminhado para
decisão da Corte porque, embora o Brasil seja
signatário da Convenção Americana dos Direitos
Humanos, o país não reconheceu a jurisdição da
Corte.

- Maria é aluna do sexto período do
curso de Direito. Por convicção filosófica e política
se afirma feminista e é reconhecida como militante
de movimentos que denunciam o machismo e
afirmam o feminismo como ideologia de gênero.
Após um confronto de ideias com um professor em
sala de aula e de chamá-lo de machista, Maria é
colocada pelo professor para fora de sala e,
Questão 22

d) A solução do impasse instaurado entre a aluna e
o professor somente pode acontecer mediante o
diálogo entre as duas partes, em que cada um
considere seus eventuais excessos, uma vez que o
que houve foi um mero desentendimento e não
uma violação de direito por convição filosófica ou
política.

- Uma agricultora japonesa residente no
Brasil ingressou com ação perante a autoridade
judiciária do Japão para cobrar indenização de seu
principal fornecedor de pesticidas, a brasileira
Ervas Daninhas S.A., alegando descumprimento
dos termos de um contrato de fornecimento
celebrado entre as partes. A agricultora
recentemente obteve uma decisão interlocutória a
seu favor, reconhecendo a Ervas Daninhas S.A.
como devedora.
Questão 23
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Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta.
a) A decisão da autoridade judiciária japonesa
poderá ser executada no Brasil por meio de carta
rogatória.
b) A decisão interlocutória da autoridade judiciária
japonesa poderá ser executada no Brasil, depois de
homologada pelo Superior Tribunal de Justiça.
c) A decisão proferida pela autoridade judiciária
japonesa não poderá produzir efeitos no Brasil,
visto que apenas a autoridade brasileira poderá
conhecer de ações relativas a bens situados no
Brasil.
d) A agricultora deverá aguardar o trânsito em
julgado da decisão final da autoridade judiciária
japonesa, para então proceder à sua homologação
no Superior Tribunal de Justiça e execução na
Justiça Federal.
- Thomas, nacional dos Estados Unidos,
deseja passar as férias com a esposa Mary,
canadense, no Brasil. Para tanto, o casal obteve visto
de turista, na forma da legislação brasileira aplicável.
Após meses de expectativa, é chegado o tempo de
embarcar para o Brasil.
Questão 24

A respeito da entrada e estada do casal no Brasil,
assinale a afirmativa correta.
a) Caso desejem fixar residência no Brasil, Thomas e
Mary poderão pleitear a conversão de seu visto para
permanente.
b) Caso ultrapassem o prazo de estada no Brasil
previsto em seus vistos, Thomas e Mary poderão ser
expulsos do Brasil.
c) Thomas e Mary poderão solicitar ao Ministério da
Justiça a prorrogação de sua estada no Brasil por até
1 ano.
d) Os vistos de turista concedidos a Thomas e a Mary
configuram mera expectativa de direito, podendo
sua entrada no território nacional ser obstada.
- 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
- A pessoa jurídica XYZ celebra contrato de
locação de automóveis com a pessoa jurídica ABC,
proprietária dos veículos, pelo prazo de 5 (cinco)
anos. Os automóveis serão utilizados pelos diretores
da pessoa jurídica XYZ. Segundo o contrato, a
locatária XYZ é a responsável pelo pagamento do
Imposto
sobre
Propriedade
de
Veículos
Automotores – IPVA de todos os automóveis durante
o prazo contratual.
Questão 26

Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta.
a) O contrato é nulo, uma vez que altera, por meio
de convenção particular, a condição de sujeito ativo
da obrigação tributária.
b) O contrato é válido e eficaz entre as partes, porém
não produzirá efeito contra a Fazenda Pública, que
poderá exigir o IPVA do proprietário dos veículos, a
pessoa jurídica ABC.
c) O contrato é válido e eficaz entre as partes e
poderá ser oposto contra a Fazenda Pública, que
somente poderá exigir o cumprimento da obrigação
tributária pela locatária XYZ, conforme previsão
contratual.
d) O contrato é válido e eficaz entre as partes e
poderá ser oposto contra a Fazenda Pública desde
que seja editada Resolução pelo Secretário Estadual
de Fazenda autorizando a referida transferência de
sujeição passiva tributária.
- XYZ é um estabelecimento empresarial
que foi alienado e cujo adquirente continuou a
explorar a mesma atividade.
Questão 27

Questão 25

Considerando que também o alienante de XYZ
continuou a exercer atividade empresarial no
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mesmo ramo de negócio, assinale a afirmativa
correta.
a) O adquirente é integralmente responsável pelos
tributos devidos até a data da alienação do
estabelecimento,
sem
responsabilidade
do
alienante.
b) O adquirente e o alienante são responsáveis, cada
qual, por 50% dos tributos devidos até a data da
alienação do estabelecimento.
c) A responsabilidade pelos tributos devidos até a
data da alienação é integralmente do alienante, sem
responsabilidade do adquirente.
d) Como o alienante continuou a explorar atividade
empresarial, a responsabilidade do adquirente pelos
tributos devidos até a data da alienação é subsidiária
com o alienante.
- O Chefe do Poder Executivo da União,
acreditando ser esta a melhor estratégia econômica
para estimular o mercado interno brasileiro, decide
reduzir a alíquota do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) sobre alguns produtos. Neste
cenário, você é consultado sobre os parâmetros
constitucionais dirigidos àquele imposto.
Questão 28

Assim, você afirmaria que, a respeito do IPI, o Art.
153, § 3º, da CRFB/88, estabelece que
a) não será seletivo, em função da essencialidade do
produto.
b) será cumulativo.
c) não incidirá sobre produtos industrializados
destinados ao exterior.
d) terá impacto mais gravoso quando incidente
sobre a aquisição de bens de capital pelo
contribuinte do imposto.
- 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.

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.
- Fulano, servidor público federal lotado
em órgão da administração pública federal no Estado
de São Paulo, contesta ordens do seu chefe
imediato, alegando que são proibidas pela
legislação. A chefia, indignada com o que entende
ser um ato de insubordinação, remove Fulano,
contra a sua vontade, para órgão da administração
pública federal no Distrito Federal, para exercer as
mesmas funções, sendo certo que havia insuficiência
de servidores em São Paulo, mas não no Distrito
Federal.
Questão 30

Considerando as normas de Direito Administrativo,
assinale a afirmativa correta.
a) A remoção de Fulano para o Distrito Federal é
válida, porque configura ato arbitrário da
Administração.
b) Não é cabível a remoção do servidor com
finalidades punitivas, por se ter, em tal hipótese,
desvio de finalidade.
c) A remoção pode ser feita, uma vez que Fulano não
pautou sua conduta com base nos princípios e regras
aplicáveis aos servidores públicos.
d) O ato de insubordinação deveria ter sido
constatado por meio de regular processo
administrativo, ao fim do qual poderia ser aplicada a
penalidade de remoção.

Questão 29

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.

- O Estado X e os Municípios A, B e C
subscreveram protocolo de intenções para a
constituição de um consórcio com personalidade
jurídica de direito privado para atuação na coleta,
descarte e reciclagem de lixo produzido no limite
territorial daqueles municípios.
Questão 31

Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa
correta.
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a) Por se tratar de consórcio a ser constituído entre
entes de hierarquias diversas, a saber, Estado e
Municípios, é obrigatória a participação da União.
b) O consórcio de direito privado a ser constituído
pelo Estado e pelos Municípios não está alcançado
pela exigência de prévia licitação para os contratos
que vier a celebrar.
c) O consórcio entre o Estado e os Municípios será
constituído por contrato e adquirirá personalidade
jurídica mediante o atendimento dos requisitos da
legislação civil.
d) Por se tratar de consórcio para atuação em área
de relevante interesse coletivo, não se admite que
seja constituído com personalidade de direito
privado.
- A pretexto de regulamentar a Lei nº
8.987/1995, que dispõe sobre a concessão e a
permissão de serviços públicos, o Presidente da
República editou o Decreto XYZ, que estabelece
diversas hipóteses de gratuidade para os serviços de
transporte de passageiros.
Questão 32

A respeito da possibilidade de controle do Decreto
XYZ, expedido pelo chefe do Poder Executivo,
assinale a afirmativa correta.
a) Como ato de natureza essencialmente política, o
Decreto XYZ não está sujeito a qualquer forma de
controle.
b) Como ato discricionário, o Decreto XYZ não está
sujeito a qualquer forma de controle.
c) Como ato normativo infralegal, o Decreto XYZ está
sujeito apenas ao controle pelo Poder Judiciário.
d) Como ato normativo infralegal, o Decreto XYZ
sujeita-se ao controle judicial e ao controle
legislativo.
- Um paciente de um hospital psiquiátrico
estadual conseguiu fugir da instituição em que
estava internado, ao aproveitar um momento em
que os servidores de plantão largaram seus postos
para acompanhar um jogo de futebol na televisão.
Na fuga, ao pular de um viaduto próximo ao hospital,
sofreu uma queda e, em razão dos ferimentos, veio
a falecer.
Questão 33

Nesse caso,

a) o Estado não responde pela morte do paciente,
uma vez que não configurado o nexo de causalidade
entre a ação ou omissão estatal e o dano.
b) o Estado responde de forma subjetiva, uma vez
que não configurado o nexo de causalidade entre a
ação ou omissão estatal e o dano.
c) o Estado não responde pela morte do paciente,
mas, caso comprovada a negligência dos servidores,
estes respondem de forma subjetiva.
d) o Estado responde pela morte do paciente,
garantido o direito de regresso contra os servidores
no caso de dolo ou culpa.
- A associação de moradores do Município
F solicitou ao Poder Público municipal autorização
para o fechamento da “rua de trás”, por uma noite,
para a realização de uma festa junina aberta ao
público. O Município, entretanto, negou o pedido, ao
fundamento de que aquela rua seria utilizada para
sediar o encontro anual dos produtores de abóbora,
a ser realizado no mesmo dia.
Questão 34

Considerando que tal fundamentação não está
correta, pois, antes da negativa do pedido da
associação de moradores, o encontro dos
produtores de abóbora havia sido transferido para o
mês seguinte, conforme publicado na imprensa
oficial, assinale a afirmativa correta.
a) Mesmo diante do erro na fundamentação, o ato é
válido, pois a autorização pleiteada é ato
discricionário da Administração.
b) Independentemente do erro na fundamentação,
o ato é inválido, pois a autorização pleiteada é ato
vinculado, não podendo a Administração indeferi-lo.
c) Diante do erro na fundamentação, o ato é inválido,
uma vez que, pela teoria dos motivos determinantes,
a validade do ato está ligada aos motivos indicados
como seu fundamento.
d) A despeito do erro na fundamentação, o ato é
válido, pois a autorização pleiteada é ato vinculado,
não tendo a associação de moradores demonstrado
o preenchimento dos requisitos.
- Pedro, em visita a determinado
Município do interior do Estado do Rio de Janeiro,
decide pichar e deteriorar a fachada de uma Igreja
local tombada, por seu valor histórico e cultural, pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico-Cultural –
Questão 35
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INEPAC, autarquia estadual. Considerando o caso em
tela, assinale a afirmativa correta.
a)
Pedro
será
responsabilizado
apenas
administrativamente, com pena de multa, uma vez
que os bens integrantes do patrimônio cultural
brasileiro não se sujeitam, para fins de tutela, ao
regime de responsabilidade civil ambiental, que trata
somente do meio ambiente natural.
b) Pedro será responsabilizado administrativa e
penalmente, não podendo ser responsabilizado
civilmente, pois o dano, além de não poder ser
considerado de natureza ambiental, não pode ser
objeto de simultânea recuperação e indenização.
c) Pedro, por ter causado danos ao meio ambiente
cultural, poderá ser responsabilizado administrativa,
penal e civilmente, sendo admissível o manejo de
ação civil pública pelo Ministério Público,
demandando a condenação em dinheiro e o
cumprimento de obrigação de fazer.
d) Pedro, além de responder administrativa e
penalmente, será solidariamente responsável com o
INEPAC pela recuperação e indenização do dano,
sendo certo que ambos responderão de forma
subjetiva, havendo necessidade de inequívoca
demonstração de dolo ou culpa por parte de Pedro e
dos servidores públicos responsáveis.
- Paulo é proprietário de um grande
terreno no qual pretende instalar um loteamento, já
devidamente aprovado pelo Poder Público.
Questão 36

Contudo, antes que Paulo iniciasse a instalação do
projeto, sua propriedade foi integralmente incluída
nos limites de um Parque Nacional.
Considerando as normas que regem o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, é
correto afirmar que
a) Paulo deverá aguardar a elaboração do plano de
manejo do parque para verificar a viabilidade de seu
empreendimento.
b) Paulo poderá ajuizar ação com o objetivo de ser
indenizado pelo lucro cessante decorrente da
inviabilidade do empreendimento.

1

c) Caso seu terreno não seja desapropriado, Paulo
poderá ajuizar ação de desapropriação indireta em
face da União.
d) Paulo não poderá implementar seu loteamento,
mas poderá explorar o ecoturismo na área com
cobrança de visitação.
Questão 37

Sobre os direitos dos acionistas, é correto afirmar
que1:
a)o direito de voto é garantido a todo acionista,
independente da espécie ou classe de ações de qu
e seja titular.
b)os acionistas deverão receber dividendos obrig
atórios em todos os exercícios sociais.
c)o acionista terá direito de se retirar da companh
ia caso cláusula compromissória venha a ser intr
oduzida no estatuto social.
d) o acionista tem o direito de fiscalizar as atividades
sociais e sendo titular de mais de 5% do capital
poderá requerer judicialmente a exibição dos livros
da companhia, caso haja suspeita de irregularidades
dos administradores
- João Henrique residia com sua
companheira Natália em imóvel alugado a ele por
Frederico pelo prazo certo de trinta meses, tendo
como fiador Waldemar, pai de João Henrique. A
união do casal, porém, chegou ao fim, de forma que
João Henrique deixou o lar quando faltavam seis
meses para o fim do prazo da locação. O locador e o
fiador foram comunicados a respeito da saída de
João Henrique do imóvel.
Questão 38

Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa
correta.
a) Como o locatário era João Henrique, sua saída do
imóvel implica a extinção do contrato de locação,
podendo Frederico exigir, imediatamente, que
Natália o desocupe.
b) Como João Henrique era o locatário, sua saída
permite que Natália continue residindo no imóvel
apenas até o término do prazo contratual, momento
em que o contrato se extingue, sem possibilidade de
renovação, salvo nova convenção entre Natália e
Frederico.
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c) Com a saída do locatário do imóvel, a locação
prossegue automaticamente tendo Natália como
locatária, porém a fiança prestada por Waldemar
caduca, permitindo a Frederico exigir de Natália o
oferecimento de nova garantia, sob pena de
resolução do contrato.
d) Com a saída do locatário, a locação prossegue com
Natália, permitido a Waldemar exonerar-se da fiança
em até trinta dias da data em que for cientificado da
saída do seu filho do imóvel; ainda assim, a
exoneração só produzirá efeitos cento e vinte dias
depois de notificado o locador.
- Vitor e Paula celebram entre si, por
escritura particular levada a registro em cartório de
títulos e documentos, contrato de mútuo por meio
do qual Vitor toma emprestada de Paula a quantia
de R$ 10.000,00, obrigando-se a restituir o montante
no prazo de três meses. Em garantia da dívida, Vitor
constitui em favor de Paula, por meio de
instrumento particular, direito real de penhor sobre
uma joia de que é proprietário. Vencido o prazo
estabelecido para o pagamento da dívida, Vitor
procura Paula e explica que não dispõe de dinheiro
para quitar o débito. Propõe então que, em vez da
quantia devida, Paula receba, em pagamento da
dívida, a propriedade da coisa empenhada.
Questão 39

Assinale a opção que indica a orientação correta a
ser transmitida a Paula.
a) Para ter validade, o acordo sugerido por Vitor deve
ser celebrado mediante escritura pública.
b) O acordo sugerido por Vitor não tem validade,
uma vez que constitui espécie de pacto proibido pela
lei.
c) Para ter validade, o acordo sugerido deve ser
homologado em juízo.
d) O acordo sugerido por Vitor é válido, uma vez que
constitui espécie de pacto cuja licitude é
expressamente reconhecida pela lei.
- Roberto e Ana casaram-se, em 2005, pelo
regime da comunhão parcial de bens. Em 2008,
Roberto ganhou na loteria e, com os recursos
auferidos, adquiriu um imóvel no Recreio dos
Bandeirantes. Em 2014, Roberto foi agraciado com
uma casa em Santa Teresa, fruto da herança de sua
tia.
Questão 40

Em 2015, Roberto e Ana se separaram.
Tendo em vista o regime de bens do casamento,
assinale a afirmativa correta.
a) Os imóveis situados no Recreio dos Bandeirantes
e em Santa Teresa são bens comuns e, por isso,
deverão ser partilhados em virtude da separação do
casal.
b) Apenas o imóvel situado no Recreio dos
Bandeirantes deve ser partilhado, sendo o imóvel
situado em Santa Teresa bem particular de Roberto.
c) Apenas o imóvel situado em Santa Teresa deve ser
partilhado, sendo o imóvel situado no Recreio dos
Bandeirantes excluído da comunhão, por ter sido
adquirido com o produto de bem advindo de fato
eventual.
d) Nenhum dos dois imóveis deverá ser partilhado,
tendo em vista que ambos são bens particulares de
Roberto.
- Renato é proprietário de um imóvel e o
coloca à venda, atraindo o interesse de Mário.
Depois de algumas visitas ao imóvel e conversas
sobre o seu valor, Renato e Mário, acompanhados de
corretor, realizam negócio por preço certo, que
deveria ser pago em três parcelas: a primeira, paga
naquele ato a título de sinal e princípio de
pagamento, mediante recibo que dava o negócio por
concluído de forma irretratável; a segunda deveria
ser paga em até trinta dias, contra a exibição das
certidões negativas do vendedor; a terceira seria
paga na data da lavratura da escritura definitiva, em
até noventa dias a contar do fechamento do negócio.
Antes do pagamento da segunda parcela, Mário
celebra, com terceiros, contratos de promessa de
locação do imóvel por temporada, recebendo a
metade de cada aluguel antecipadamente. Renato,
ao tomar conhecimento de que Mário havia
celebrado as promessas de locação por temporada,
percebeu que o imóvel possuía esse potencial de
exploração. Em virtude disso, Renato arrependeu-se
do negócio e, antes do vencimento da segunda
parcela do preço, notificou o comprador e o corretor,
dando o negócio por desfeito.
Questão 41

Com base na hipótese formulada, assinale a
afirmativa correta.
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a) O vendedor perde o sinal pago para o comprador,
porém nada mais lhe pode ser exigido, não sendo
devida a comissão do corretor, já que o negócio foi
desfeito antes de aperfeiçoar-se.
b) O vendedor perde o sinal pago para o comprador,
porém nada mais lhe pode ser exigido pelo
comprador. Contudo, é devida a comissão do
corretor, não obstante o desfazimento do negócio
antes de aperfeiçoar-se.
c) O vendedor perde o sinal pago e o comprador
pode exigir uma indenização pelos prejuízos a que a
desistência deu causa, se o seu valor superar o do
sinal dado, não sendo devida a comissão do corretor,
já que o negócio foi desfeito antes de aperfeiçoar-se.
d) O vendedor perde o sinal pago e o comprador
pode exigir uma indenização pelos prejuízos a que a
desistência deu causa, se o seu valor superar o do
sinal dado, sendo devida a comissão do corretor, não
obstante o desfazimento do negócio antes de
aperfeiçoar-se.
- Por meio de contrato verbal, João alugou
sua bicicleta a José, que se comprometeu a pagar o
aluguel mensal de R$ 100,00 (cem reais), bem como
a restituir a coisa alugada ao final do sexto mês de
locação. Antes de esgotado o prazo do contrato de
locação, João deseja celebrar contrato de compra e
venda com Otávio, de modo a transmitir
imediatamente a propriedade da bicicleta.
Questão 42

Não obstante a coisa permanecer na posse direta de
José, entende-se que
a) o adquirente Otávio, caso venda a bicicleta antes
de encerrado o prazo da locação, deve
obrigatoriamente depositar o preço em favor do
locatário José.
b) João não pode celebrar contrato de compra e
venda da bicicleta antes de encerrado o prazo da
locação celebrada com José.
c) é possível transmitir imediatamente a propriedade
para Otávio, por meio da estipulação, no contrato de
compra e venda, da cessão do direito à restituição da
coisa em favor de Otávio.
d) é possível transmitir imediatamente a
propriedade para Otávio, por meio da estipulação,
no contrato de compra e venda, do constituto
possessório em favor de Otávio.

- Fabiana e Mauro são casados pelo
regime da separação convencional de bens e
possuem dois filhos: Amanda e Pedro, de 19 e 16
anos, respectivamente. Mauro é filho de José, que se
encontra com 65 anos. Mauro sofreu um acidente
automobilístico e, em razão da violência do acidente,
está em estado de coma, impossibilitado de exercer
os atos da vida civil, razão pela qual sua interdição
tornou-se necessária.
Questão 43

Diante dos fatos narrados, assinale a afirmativa
correta.
a) Fabiana, em razão do regime de bens que rege o
casamento, não poderá ser nomeada curadora de
Mauro.
b) Como Mauro possui ascendente vivo e capaz, este
será nomeado seu curador, na forma da lei.
c) A filha de Mauro, por ser maior e capaz, será
nomeada sua curadora, na forma da lei.
d) Fabiana será nomeada curadora de Mauro, na
forma da lei.
- Isabela e Matheus pretendem ingressar
com ação judicial própria a fim de adotar a criança
P., hoje com 4 anos, que está sob guarda de fato do
casal desde quando tinha 1 ano de idade. Os pais
biológicos do infante são conhecidos e não se opõem
à referida adoção, até porque as famílias mantêm
convívio em datas festivas, uma vez que Isabela e
Matheus consideram importante que P. conheça sua
matriz biológica e mantenha convivência com os
membros de sua família originária.
Questão 44

Partindo das diretrizes impostas pelo ECA e sua
interpretação à luz da norma civilista aplicáveis à
situação narrada, assinale a afirmativa correta.
a) Durante o processo de adoção, Isabela, que reside
fora do país, pode, mediante procuração, constituir
Matheus como seu mandatário com poderes
especiais para representar sua esposa e ajuizar a
ação como adoção conjunta.
b) Dispensável a oitiva dos pais biológicos em
audiência, desde que eles manifestem concordância
com o pedido de adoção por escritura pública ou
declaração de anuência com firma reconhecida.
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c) Concluído o processo de adoção com observância
aos critérios de regularidade e legalidade, caso
ocorra o evento da morte de Isabela e Matheus
antes de P. atingir a maioridade civil, ainda assim não
se reestabelecerá o poder familiar dos pais
biológicos.
d) A adoção é medida excepcional, que decorre de
incompatibilidade de os pais biológicos cumprirem
os deveres inerentes ao poder familiar, motivo pelo
qual, mesmo os pais de P. sendo conhecidos, a oitiva
deles no curso do processo é mera faculdade e pode
ser dispensada.
- J., com 11 anos, L., com 12 anos, e M.,
com 13 anos de idade, são alunos do 8º ano do
ensino fundamental de uma conceituada escola
particular. Os três, desde que foram estudar na
mesma turma, passaram a causar diversos
problemas para o transcurso normal das aulas, tais
como: escutar música; conversar; dormir; colocar os
pés nas mesas e não desligar o aparelho celular. O
professor de matemática, inconformado com a
conduta desrespeitosa dos alunos, repreende-os,
avisando que os encaminhará para a direção da
escola. Ato contínuo, os alunos reagem da seguinte
forma: J. chama o professor de “velho idiota”; L.
levanta e sai da sala no meio da aula; e M. ameaça
matá-lo.
Questão 45

Diante dos atos de indisciplina dos três alunos, a
direção da escola entra em contato com o seu
departamento jurídico para, com base no Estatuto
da Criança e do Adolescente, receber a orientação de
como proceder.
Com base na hipótese apresentada, assinale a opção
que apresenta a orientação recebida pela direção
escolar.
a) Os atos de indisciplina praticados por J., L. e M.
deverão ser coibidos pela própria direção escolar.
b) J. e M. praticaram atos infracionais. J. deverá ser
encaminhado ao Conselho Tutelar e M. para a
autoridade policial. A indisciplina de L. deverá ser
coibida pela própria direção escolar.
c) J., L. e M. praticaram atos infracionais e deverão
ser encaminhados para a autoridade policial.
d) J. e M. praticaram atos infracionais. Ambos
deverão ser encaminhados para a autoridade

policial. A indisciplina de L. deverá ser coibida pela
própria direção escolar.
- Saulo e Bianca são casados há quinze
anos e, há dez, decidiram ingressar no ramo das
festas de casamento, produzindo os chamados
"bem-casados", deliciosos doces recheados
oferecidos aos convidados ao final da festa. Saulo e
Bianca não possuem registro da atividade
empresarial desenvolvida, sendo essa a fonte única
de renda da família. No mês passado, os noivos Carla
e Jair encomendaram ao casal uma centena de
"bem-casados" no sabor doce de leite. A encomenda
foi entregue conforme contratado, no dia do
casamento. Contudo, diversos convidados que
ingeriram os quitutes sofreram infecção
gastrointestinal, já que o produto estava estragado.
A impropriedade do produto para o consumo foi
comprovada por perícia técnica.
Questão 46

Com base no caso narrado, assinale a alternativa
correta.
a) O casal Saulo e Bianca se enquadra no conceito de
fornecedor do Código do Consumidor, pois fornecem
produtos com habitualidade e onerosidade, sendo
que apenas Carla e Jair, na qualidade de
consumidores
indiretos,
poderão
pleitear
indenização.
b) Embora a empresa do casal Saulo e Bianca não
esteja devidamente registrada na Junta Comercial,
pode ser considerada fornecedora à luz do Código do
Consumidor, e os convidados do casamento, na
qualidade de consumidores por equiparação,
poderão pedir indenização diretamente àqueles.
c) O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao
caso, sendo certo que tanto Carla e Jair quanto seus
convidados intoxicados são consumidores por
equiparação e poderão pedir indenização, porém a
inversão do ônus da prova só se aplica em favor de
Carla e Jair, contratantes diretos.
d) A atividade desenvolvida pelo casal Saulo e Bianca
não está oficialmente registrada na Junta Comercial
e, portanto, por ser ente despersonalizado, não se
enquadra no conceito legal de fornecedor da lei do
consumidor, aplicando-se ao caso as regras
atinentes aos vícios redibitórios do Código Civil.
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Jean, valendo-se de sua conta no
Twitter, publicou declaração de natureza
discriminatória em relação aos homossexuais, de
forma genérica. Tal ação configura:
Questão 47

-

2

a) conduta atípica;
b) crime de injúria;
c) crime de injúria racial;
d) crime de preconceito de raça, cor, etnia ou
religião.
- 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 48

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.

b) Empresa é qualquer atividade econômica
destinada à produção de bens; empresário é a
pessoa natural que exerce profissionalmente a
empresa e tenha receita bruta anual de até R$
100.000,00 (cem mil reais).
c) Empresa é a atividade econômica organizada para
a produção e/ou a circulação de bens e de serviços;
empresário é o titular da empresa, quem a exerce
em caráter profissional.
d) Empresa é a repetição profissional dos atos de
comércio ou mercancia; empresário é a pessoa
natural ou jurídica que pratica de modo habitual tais
atos de comércio.
- José adquiriu dois refrigeradores a
prazo numa das filiais de Comércio de
Eletrodomésticos Ltda., tendo efetuado pagamento
de entrada no valor de 50% do preço. Foi decretada
a falência da vendedora e esta não entregou a
mercadoria. Interpelado o administrador judicial,
este resolveu não executar o contrato.
Questão

De acordo com as informações do enunciado e as
disposições da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências e
Recuperação de Empresas), assinale a afirmativa
correta.
a) O comprador poderá pedir ao juiz da falência a
reserva do valor de seu crédito.
b) O comprador poderá pedir a restituição em
dinheiro do valor pago a título de entrada.
c) O comprador poderá ajuizar ação em face da
massa para o cumprimento compulsório do
contrato.
d) O comprador terá seu crédito relativo ao valor
pago habilitado como quirografário na falência.
- Perseu, em 2012, ingressa numa
sociedade simples, constituída em 2008, formada
por cinco pessoas naturais e com sede na cidade de
Primeira Cruz.
Questão

- Assinale a alternativa correta em
relação aos conceitos de empresa e empresário no
Direito Empresarial.
Questão 499

a) Empresa é a sociedade com ou sem personalidade
jurídica; empresário é o sócio da empresa, pessoa
natural ou jurídica com responsabilidade limitada ao
valor das quotas integralizadas.

2

509

519

De acordo com as disposições do Código Civil sobre
a sociedade simples, assinale a afirmativa correta.
a) Perseu é responsável por todas as dívidas sociais
anteriores à admissão.
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b) Perseu responde apenas pelas dívidas sociais
posteriores à admissão.
c) Perseu responde apenas pelas dívidas sociais
contraídas no ano anterior à admissão.
d) Perseu não responde pelas dívidas sociais
anteriores e posteriores à admissão.
Questão 529 - Lauro emitiu uma nota promissória com

vencimento a dia certo em favor da sociedade
empresária W Corretora de Imóveis Ltda. Embora o
título esteja assinado pelo emitente, nele não
constam a data e o lugar de emissão. Há cláusula de
juros remuneratórios, com fixação de taxa anual de
12%. Antes do vencimento, o título recebeu aval em
branco prestado por Pedro, irmão de Lauro.

Nessa circunstância, o advogado de Maria deve
a) impetrar Mandado de Segurança contra a decisão
que reputa ilegal, tendo como autoridade coatora o
juízo sentenciante.
b) interpor Agravo de Instrumento, impugnando o
deferimento da tutela provisória, pois ausentes seus
requisitos.
c) interpor Apelação, impugnando o deferimento da
tutela provisória e a condenação final à obrigação de
fazer.
d) interpor Agravo de Instrumento, impugnando a
tutela provisória e a condenação final à obrigação de
fazer.
Questão 549 - Antônia contratou os arquitetos Nivaldo

Sendo certo que os dados omitidos na nota
promissória não foram preenchidos pela sociedade
empresária antes da cobrança judicial, assinale a
afirmativa correta.
a) Por se tratar de nota promissória com vencimento
a dia certo, é válida a cláusula de juros
remuneratórios.
b) O avalista em branco poderá alegar vício de forma
como exceção ao pagamento perante a sociedade
empresária.
c) A ausência do lugar de emissão na nota
promissória acarreta sua nulidade, em razão da
autonomia das obrigações cambiais.
d) Todos os dados omitidos na nota promissória
deveriam ter sido preenchidos pela sociedade
empresária até o dia do vencimento. Portanto, a
ação de cobrança deverá observar o procedimento
da ação monitória.
- Jorge ajuizou demanda contra Maria,
requerendo sua condenação à realização de
obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa.
Fez requerimento de tutela provisória de urgência
em relação à obrigação de fazer. Após o transcurso
da fase postulatória e probatória sem a análise do
mencionado requerimento, sobreveio sentença de
procedência de ambos os pedidos autorais, em que
o juízo determina o imediato cumprimento da
obrigação de fazer. Diante de tal situação, Maria
instruiu seu advogado a recorrer apenas da parte da
sentença relativa à obrigação de fazer.
Questão 539

e Amanda para realizar o projeto de reforma de seu
apartamento. No contrato celebrado entre os três,
foi fixado o prazo de trinta dias para a prestação do
serviço de arquitetura, o que não foi cumprido,
embora tenha sido feito o pagamento dos valores
devidos pela contratante.
Com o objetivo de rescindir o contrato celebrado e
ser ressarcida do montante pago, Antônia procura
um advogado, mas lhe informa que não gostaria de
processar Amanda, por serem amigas de infância.
Sobre a hipótese apresentada, assinale a opção que
indica o procedimento correto a ser adotado.
a) Será possível o ajuizamento da ação unicamente
em face de Nivaldo, na medida em que a hipótese
tratada é de litisconsórcio simples. A sentença
proferida contra Nivaldo será ineficaz em relação a
Amanda.
b) Não será possível o ajuizamento da ação
unicamente em face de Nivaldo, uma vez que a
hipótese tratada é de litisconsórcio necessário. Caso
a ação não seja ajuizada em face de Amanda, o juiz
deverá determinar que seja requerida sua citação,
sob pena de extinção do processo.
c) Será possível o ajuizamento da ação unicamente
em face de Nivaldo, na medida em que a hipótese
tratada é de litisconsórcio facultativo. A sentença
proferida contra Nivaldo será eficaz em relação a
Amanda, pois entre eles há comunhão de direitos ou
de obrigações.
18

d) Não será possível o ajuizamento da ação
unicamente em face de Nivaldo, uma vez que a
hipótese tratada é de litisconsórcio simples. A
sentença proferida contra Nivaldo será ineficaz.
- João ajuizou ação indenizatória contra
Maria, postulando a condenação ao pagamento de
R$ 100.000,00 a título de reparação por danos
materiais e R$ 50.000,00 por indenização de danos
morais, em razão do descumprimento de um
contrato firmado entre eles, referente à compra e
venda de dois imóveis, cujos valores eram R$
500.000,00 e R$ 200.000,00.

revisar o contrato e limitar a cobrança de tais
juros.
Sobre a posição do Banco Sucesso, assinale a
afirmativa correta.

Questão 559

Maria, citada, apresentou contestação e
reconvenção, pedindo a declaração de invalidade
parcial do contrato relativo ao imóvel de R$
200.000,00, bem como a condenação de João ao
pagamento de indenização por danos morais, no
valor de R$ 20.000,00.
Diante de tal situação, assinale a opção que
apresenta o valor da causa da reconvenção.

a) Ele deve interpor recurso de agravo de
instrumento contra a decisão que indeferiu a
produção de prova. Não o tendo feito, a questão
está preclusa e não admite rediscussão.
b) Ele deve apresentar petição de protesto contra
a decisão que indeferiu a produção de prova,
evitando-se a preclusão, com o objetivo de
rediscuti-la em apelação.
c) Ele deve permanecer inerte em relação à
decisão de indeferimento de produção de prova,
mas poderá rediscutir a questão em preliminar de
apelação.
d) Ele deve interpor recurso de agravo retido
contra a decisão que indeferiu a produção de
prova, evitando-se a preclusão, com o objetivo de
rediscuti-la em apelação.
- Gláucia ajuizou, em abril de 2016, ação
de alimentos em face de Miguel com fundamento na
paternidade. O réu, na contestação, alegou não ser
pai de Gláucia.
Questão 579

a) O valor deve ser o mesmo da ação principal, qual
seja, R$ 150.000,00, por ser ação acessória.
b) Não é necessário dar valor à causa na
reconvenção.
c) O valor deve ser de R$ 220.000,00, referente à
soma do pedido de declaração de invalidade parcial
do contrato e do pleito de indenização por danos
morais.
d) O valor deve ser de R$ 200.000,00, referente ao
pedido de declaração de invalidade parcial do
contrato, sendo o pleito de indenização por danos
morais meramente estimado, dispensando a
indicação como valor da causa.
- Carlos ajuizou, em 18/03/2016, ação
contra o Banco Sucesso, pelo procedimento
comum, pretendendo a revisão de determinadas
cláusulas de um contrato de abertura de crédito.
Questão 569

Após a apresentação de contestação e réplica,
iniciou-se a fase de produção de provas, tendo o
Banco Sucesso requerido a produção de prova
pericial para demonstrar a ausência de
abusividade dos juros remuneratórios. A prova foi
indeferida e o pedido foi julgado procedente para

Após a produção de provas e o efetivo contraditório,
o magistrado decidiu favoravelmente ao réu.
Inconformada com a sentença de improcedência que
teve por base o exame de DNA negativo, Gláucia
resolve agora propor ação de investigação de
paternidade em face de Miguel.
Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa
correta.
a) O magistrado deve rejeitar a nova demanda com
base na perempção.
b) A demanda de paternidade deve ser admitida, já
que apenas a questão relativa aos alimentos é que
transitou em julgado no processo anterior.
c) A questão prejudicial, relativa à paternidade, não
é alcançada pela coisa julgada, pois a cognição
judicial foi restrita a provas documentais e
testemunhais.
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d) A questão prejudicial, relativa à paternidade, é
atingida pela coisa julgada, e o novo processo deve
ser extinto sem resolução do mérito.
- Jair promove ação em face de Carlos
para cobrar uma dívida proveniente de contrato (não
escrito) de prestação de serviços celebrado pelas
partes. Com o trânsito em julgado da sentença que
condenou Carlos a pagar o valor devido, Jair requer
o cumprimento de sentença.
Questão 589

O executado foi intimado regularmente na pessoa do
seu advogado. No prazo da impugnação, deposita o
correspondente a 30% do valor devido e requer o
parcelamento do remanescente em até 6 (seis)
prestações. O juiz defere o pedido do executado,
fundamentando sua decisão no princípio da menor
onerosidade, mas o exequente se insurge por
intermédio de agravo de instrumento, alegando que
o parcelamento legal não se aplica ao cumprimento
de sentença.
Diante da situação hipotética, a decisão do juiz está
a) correta, pois o parcelamento legal pode ser
aplicado no caso de cumprimento de sentença.
b) equivocada, tendo em vista que só poderia deferir
se fosse feito depósito de 50%.
c) equivocada, pois há vedação expressa para a
concessão do parcelamento legal no caso de
cumprimento de sentença.
d) correta, pois sempre se deve encontrar a forma
mais efetiva para a execução.
Reconhecida a prática de um injusto
culpável, o juiz realiza o processo de individualização
da pena, de acordo com o Art. 68 do Código Penal.

c) Nada impede que a pena intermediária, na
segunda fase do critério trifásico, fique acomodada
abaixo do mínimo legal.
d) O aumento da pena na terceira fase no roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta,
sendo insuficiente a simples menção ao número de
majorantes.
Questão 609-

Marcus foi definitivamente condenado
pela prática de um crime de roubo simples à pena
privativa de liberdade de quatro anos de reclusão e
multa de dez dias. Apesar de reincidente, em razão
de condenação definitiva pretérita pelo delito de
furto, Marcus confessou a prática do delito, razão
pela qual sua pena foi fixada no mínimo legal. Após
cumprimento de determinado período de sanção
penal, pretende o apenado obter o benefício do
livramento condicional.
Considerando o crime praticado e a hipótese
narrada, é correto afirmar que
a) Marcus não faz jus ao livramento condicional, pois
condenado por crime doloso praticado com violência
ou grave ameaça à pessoa.
b) O livramento condicional pode ser concedido pelo
juiz da condenação logo quando proferida sentença
condenatória.
c) Não é cabível livramento condicional para Marcus,
tendo em vista que é condenado reincidente em
crime doloso.
d) Ainda que praticada falta grave, Marcus não terá
o seu prazo de contagem para concessão do
livramento condicional interrompido.

Questão 599-

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, assinale a afirmativa correta.
a) A condenação com trânsito em julgado por crime
praticado em data posterior ao delito pelo qual o
agente está sendo julgado pode funcionar como
maus antecedentes.
b) Não se mostra possível a compensação da
agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea.

Questão 619-

Paulo pretende adquirir um automóvel
por meio de sistema de financiamento junto a uma
instituição bancária. Para tanto, dirige-se ao
estabelecimento comercial para verificar as
condições de financiamento e é informado que,
quanto maior a renda bruta familiar, maior a dilação
do prazo para pagamento e menores os juros.
Decide, então, fazer falsa declaração de parentesco
ao preencher a ficha cadastral, a fim de aumentar a
renda familiar informada, vindo, assim, a obter o
financiamento nas condições pretendidas.
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Considerando a situação narrada e os crimes contra
a fé pública, é correto afirmar que Paulo cometeu o
delito de
a) falsificação material de documento público.
b) falsidade ideológica.
c) falsificação material de documento particular.
d) falsa identidade.
Questão 629-

Marcondes, necessitando de dinheiro
para comparecer a uma festa no bairro em que
residia, decide subtrair R$ 1.000,00 do caixa do
açougue de propriedade de seu pai. Para isso,
aproveita-se da ausência de seu genitor, que,
naquele dia, comemorava seu aniversário de 63
anos, para arrombar a porta do estabelecimento e
subtrair a quantia em espécie necessária.
Analisando a situação fática, é correto afirmar que
a) Marcondes não será condenado pela prática de
crime, pois é isento de pena, em razão da escusa
absolutória.
b) Marcondes deverá responder pelo crime de furto
de coisa comum, por ser herdeiro de seu pai.
c) Marcondes deverá responder pelo crime de furto
qualificado.
d) Marcondes deverá responder pelos crimes de
dano e furto simples em concurso formal.
Questão 639-

Durante um assalto a uma instituição
bancária, Antônio e Francisco, gerentes do
estabelecimento, são feitos reféns. Tendo ciência da
condição deles de gerentes e da necessidade de que
suas digitais fossem inseridas em determinado
sistema para abertura do cofre, os criminosos
colocam, à força, o dedo de Antônio no local
necessário, abrindo, com isso, o cofre e subtraindo
determinada quantia em dinheiro. Além disso, sob a
ameaça de morte da esposa de Francisco, exigem
que este saia do banco, levando a sacola de dinheiro
juntamente com eles, enquanto apontam uma arma
de fogo para os policiais que tentavam efetuar a
prisão dos agentes.
Analisando as condutas de Antônio e Francisco, com
base no conceito tripartido de crime, é correto
afirmar que

a) Antônio não responderá pelo crime por ausência
de tipicidade, enquanto Francisco não responderá
por ausência de ilicitude em sua conduta.
b) Antônio não responderá pelo crime por ausência
de ilicitude, enquanto Francisco não responderá por
ausência de culpabilidade em sua conduta.
c) Antônio não responderá pelo crime por ausência
de tipicidade, enquanto Francisco não responderá
por ausência de culpabilidade em sua conduta.
d) Ambos não responderão pelo crime por ausência
de culpabilidade em suas condutas.
Questão 649-

Cristiane, revoltada com a traição de
seu marido, Pedro, decide matá-lo. Para tanto,
resolve esperar que ele adormeça para, durante a
madrugada, acabar com sua vida. Por volta das
22h, Pedro deita para ver futebol na sala da
residência do casal. Quando chega à sala, Cristiane
percebe que Pedro estava deitado sem se mexer
no sofá. Acreditando estar dormindo, desfere 10
facadas em seu peito. Nervosa e arrependida, liga
para o hospital e, com a chegada dos médicos, é
informada que o marido faleceu. O laudo de
exame cadavérico, porém, constatou que Pedro
havia falecido momentos antes das facadas em
razão de um infarto fulminante. Cristiane, então,
foi denunciada por tentativa de homicídio.
Você, advogado(a) de Cristiane, deverá alegar em
seu favor a ocorrência de
a) crime impossível por absoluta impropriedade
do objeto.
b) desistência voluntária.
c) arrependimento eficaz.
d) crime impossível por ineficácia do meio.
Questão 659-

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,
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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 669- Após regular instrução processual, Flávio

foi condenado pela prática do crime de tráfico ilícito
de entorpecentes a uma pena privativa de liberdade
de cinco anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial fechado, e 500 dias-multa. Intimado da
sentença, sem assistência da defesa técnica, Flávio
renunciou ao direito de recorrer, pois havia
confessado a prática delitiva. Rafael, advogado de
Flávio, porém, interpôs recurso de apelação dentro
do prazo legal, buscando a mudança do regime de
pena.
Neste caso, é correto dizer que o recurso
apresentado por Rafael
a) não poderá ser conhecido, pois houve renúncia
por parte de Flávio, mas nada impede que o Tribunal,
de ofício, melhore a situação do acusado.
b) deverá ser conhecido, pois não é admissível a
renúncia ao direito de recorrer, no âmbito do
processo penal.
c) não poderá ser conhecido, pois a renúncia
expressa de Flávio não pode ser retratada, não

podendo o Tribunal, de ofício, alterar a decisão do
magistrado.
d) deverá ser conhecido, pois a renúncia foi
manifestada sem assistência do defensor.
Questão 679-

Durante 35 anos, Ricardo exerceu a
função de juiz de direito junto ao Tribunal de Justiça
de Minas Gerais. Contudo, no ano de 2012, decidiu
se aposentar e passou a morar em Florianópolis,
Santa Catarina. No dia 22/01/2015, travou uma
discussão com seu vizinho e acabou por ser autor de
um crime de lesão corporal seguida de morte,
consumado na cidade em que reside.
Oferecida a denúncia, de acordo com a
jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores,
será competente para julgar Ricardo
a) o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
b) uma das Varas Criminais de Florianópolis.
c) o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
d) o Tribunal do Júri de Florianópolis.
Questão 689-

Carlos foi indiciado pela prática de um
crime de lesão corporal grave, que teria como vítima
Jorge. Após o prazo de 30 dias, a autoridade policial
elaborou relatório conclusivo e encaminhou o
procedimento para o Ministério Público. O promotor
com atribuição concluiu que não existiam indícios de
autoria e materialidade, razão pela qual requereu o
arquivamento. Inconformado com a manifestação,
Jorge contratou advogado e propôs ação penal
privada subsidiária da pública.
Nesse caso, é correto afirmar que
a) caso a queixa seja recebida, o Ministério Público
não poderá aditá-la ou interpor recurso no curso do
processo.
b) caso a queixa seja recebida, havendo negligência
do querelante, deverá ser reconhecida a perempção.
c) a queixa proposta deve ser rejeitada pelo
magistrado, pois não houve inércia do Ministério
Público.
d) a queixa proposta deve ser rejeitada pelo
magistrado, tendo em vista que o instituto da ação
penal privada subsidiária da pública não foi
recepcionado pela Constituição Federal.
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Questão 699-

Marcelo foi denunciado pela prática de
um crime de furto. Entendendo que não haveria
justa causa, antes mesmo de citar o acusado, o
magistrado não recebeu a denúncia. Diante disso, o
Ministério Público interpôs o recurso adequado.
Analisando a hipótese, é correto afirmar que
a) o recurso apresentado pelo Ministério Público foi
de apelação.
b) apesar de ainda não ter sido citado, Marcelo deve
ser intimado para apresentar contrarrazões ao
recurso, sob pena de nulidade.
c) mantida a decisão do magistrado pelo Tribunal,
não poderá o Ministério Público oferecer nova
denúncia pelo mesmo fato, ainda que surjam provas
novas.
d) antes da rejeição da denúncia, deveria o
magistrado ter citado o réu para apresentar resposta
à acusação.
Questão 709-

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.
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.
d) a situação retratada é ilegal, tratando-se de desvio
de função, vedado pelo ordenamento jurídico.

para a alimentação, Luiz pega carona com José no
transporte de inflamáveis, cujo trajeto dura cerca de
dois minutos.
Diante dessa situação, assinale a afirmativa correta.
a)
Como Hugo, José e Luiz têm contato com
inflamáveis, os três têm direito ao adicional de
periculosidade.
b)
Apenas Hugo, que lida diretamente com os
inflamáveis em toda a jornada, tem direito ao
adicional de periculosidade.
c)
Hugo faz jus ao adicional de periculosidade
integral; José, ao proporcional ao tempo de
exposição ao inflamável; e Luiz não tem direito ao
adicional, sendo certo que a empresa não exerce
qualquer atividade na área de eletricidade.
d)
Hugo e José têm direito ao adicional de
periculosidade. Luiz não faz jus ao direito respectivo.
Patrícia recebeu a comunicação de sua
dispensa em 05/05/2013, e na carta constava que o
aviso prévio seria trabalhado. Após 15 (quinze) dias
do curso do aviso prévio, Patrícia adoeceu
gravemente, entrando em gozo de benefício
previdenciário de auxílio-doença por 60 (sessenta)
dias. Entretanto, ao que seria o prazo final do aviso
prévio, Patrícia foi dispensada e a empresa
consignou as verbas rescisórias, não pagando o
reajuste da data-base da categoria, ocorrida no curso
do aviso prévio.
Questão 729-

Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa
correta.

Questão 719- Hugo, José e Luiz são colegas de trabalho

a)
Os efeitos da dispensa, no caso de concessão
de auxíliodoença no curso do aviso prévio, só se
concretizam depois de expirado o benefício
previdenciário. Portanto, a empresa só poderia
dispensar Patrícia depois disso, devendo pagar a
diferença salarial decorrente do reajuste da database, com reflexos nas verbas rescisórias.

na mesma empresa. Hugo trabalha diretamente com
o transporte de material inflamável, de modo
permanente, nas dependências da empresa. José faz
a rendição de Hugo durante o intervalo para
alimentação e, no restante do tempo, exerce a
função de teleoperador. Luiz também exerce a
função de teleoperador. Acontece que, no intervalo

b)
A empresa errou apenas com relação a não
pagar as diferenças salariais do reajuste da database, pois ocorreu no curso do contrato de emprego,
dada a projeção do aviso prévio. No mais, não há
efeitos, já que o auxíliodoença não tem o condão de
prorrogar o contrato de trabalho já terminado.
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c)
A empresa está correta, já que a
manifestação de vontade da dispensa se deu antes
do auxílio-doença e antes da data-base da categoria,
logo configurado ato jurídico perfeito.

A partir do caso narrado, assinale a afirmativa
correta.

d)
A dispensa fica prorrogada, mas não há
alteração pecuniária, pois a comunicação da
dispensa já havia ocorrido e a projeção do aviso
prévio é mera ficção jurídica.

a)
Os valores relativos à habitação, à energia
elétrica e ao veículo integram a remuneração de
João, por serem salário-utilidade, mas não o cigarro,
por ser nocivo à saúde.

Questão 739-

Determinado empregado foi contratado
para criar e desenvolver programas de software,
criando novas soluções para as demandas dos
clientes do seu empregador. Em sua atividade
normal, esse empregado inventou um programa
original, muito útil e prático, para que os
empresários controlassem à distância seus estoques,
o que possibilitou um aumento nas vendas.
Diante da situação retratada, assinale a afirmativa
correta.
a)
O empregado terá direito, conforme a Lei, a
uma participação sobre o lucro obtido nessas
vendas.
b)
A Lei é omissa a esse respeito, de modo que,
caso não haja consenso entre as partes, será
necessário o ajuizamento de ação trabalhista para
resolver o impasse.
c)
Todo o lucro obtido pelo invento será do
empregado.
d)
O empregado terá direito apenas ao seu
salário normal, exceto se o seu contrato de trabalho
tiver previsão de participação no lucro do seu
invento.

b)
Os valores de habitação e veículo integram a
remuneração de João. A energia elétrica e o
combustível,
não,
pois
já
incorporados,
respectivamente, na habitação e no veículo. O valor
do cigarro não é integrado, face à nocividade à
saúde.
c)
Nenhum dos valores da utilidade integram a
remuneração de João.
d)
Tratando-se de salário in natura, todos os
valores integram a remuneração de João, pois são
dados com a ideia de contraprestação aos serviços.
Questão 759- As sociedades empresárias ALFA e BETA,

que atuam no ramo hoteleiro, foram fiscalizadas
pela autoridade competente e multadas porque
concediam intervalo de 30 minutos para refeição aos
empregados que tinham carga horária de trabalho
superior a 6 horas diárias. Ambas recorreram
administrativamente da multa aplicada, sendo que a
sociedade empresária ALFA alegou e comprovou que
a redução da pausa alimentar havia sido acertada em
acordo individual feito diretamente com todos os
empregados, e a sociedade empresária BETA alegou
e comprovou que a redução havia sido autorizada
pela Superintendência Regional do Trabalho.

Questão 749- João trabalha na área de vendas em uma

empresa de cigarros. Recebe do empregador, em
razão do seu cargo, moradia e pagamento da conta
de luz do apartamento, além de ter veículo cedido
com combustível. Tal se dá em razão da necessidade
do trabalho, dado que João trabalha em local
distante de grande centro, sendo responsável pela
distribuição e venda dos produtos na região. Além
disso, João recebe uma quota mensal de 10 pacotes
de cigarro por mês, independentemente de sua
remuneração, não sendo necessário prestar contas
do que faz com os cigarros.

De acordo com a Constituição, a CLT e o
entendimento sumulado pelo TST, assinale a
afirmativa correta.
a)
As duas sociedades empresárias estão
erradas, pois o intervalo mínimo a ser respeitado
seria de uma hora para refeição e descanso.
b)
A sociedade empresária BETA não deveria ser
multada, pois a autoridade administrativa autorizou
no seu caso a redução do intervalo.
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c)
As duas sociedades empresárias estão
corretas, pois a diminuição da pausa alimentar tem
justificativa jurídica e deve ser respeitada.
d)
A sociedade empresária ALFA não deveria ser
multada, pois a Constituição Federal reconhece os
acordos individuais em razão da autonomia privada.

b)
Poderá ajuizar a ação, pois o trânsito em
julgado da sentença normativa é dispensável.
c)
Não juntada a certidão de trânsito em julgado
da sentença normativa, o feito será extinto sem
resolução de mérito.
d)
Incabível a ação de cumprimento, no caso.

Questão 769-

Questão 789- O Desembargador Relator de um recurso

Antônio é assistente administrativo na
sociedade empresária Setler Conservação Ltda., que
presta serviços terceirizados à União. Ele está com o
seu contrato em vigor, mas não recebeu o ticket
refeição dos últimos doze meses, o que alcança o
valor de R$ 2.400,00 (R$ 200,00 em cada mês). Em
razão dessa irregularidade, estimulada pela ausência
de fiscalização por parte da União, Antônio pretende
cobrar o ticket por meio de reclamação trabalhista
contra a empregadora e o tomador dos serviços,
objetivando garantir deste a responsabilidade
subsidiária, na forma da Súmula 331 do TST.
Diante da hipótese, assinale a afirmativa correta.
a)
A ação deverá seguir o procedimento
ordinário, vez que há litisconsórcio passivo, sendo,
em razão disso, obrigatório o rito comum.
b)
A ação deverá seguir o procedimento
sumaríssimo, uma vez que o valor do pedido é
inferior a 40 salários mínimos.
c)
A ação tramitará pelo rito ordinário porque
um dos réus é ente público.
d)
O autor poderá optar pelo procedimento que
lhe seja mais vantajoso.

Questão 779-

Julgado dissídio coletivo entre uma
categoria profissional e a patronal, em que foram
concedidas algumas vantagens econômicas à
categoria dos empregados, estas não foram
cumpridas de imediato pela empresa Alfa Ltda..
Diante disso, o sindicato profissional decidiu ajuizar
ação de cumprimento em face da empresa.
Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa
correta.
a)
Deverá aguardar o trânsito em julgado da
decisão, para ajuizar a referida ação.

ordinário, ao verificar que a matéria posta em
debate já era sumulada pelo TRT do qual é
integrante, resolveu julgar, monocraticamente, o
recurso.
Diante do caso e da jurisprudência consolidada do
TST, assinale a afirmativa correta.
a)
A atitude está equivocada, pois, na Justiça do
Trabalho, não cabe julgamento monocrático pelo
TRT.
b)
O julgamento monocrático está correto e
dessa decisão não caberá recurso, com o objetivo de
abreviar o trânsito em julgado.
c)
É possível o uso subsidiário do Art. 557 do
CPC, de modo que a decisão monocrática é válida na
hipótese, e caberá recurso contra a decisão.
d)
A única possibilidade de julgamento
monocrático válido é aquele feito pelo TST.
799Jairo requereu adicional de
periculosidade em ação trabalhista movida em face
de seu empregador. A gratuidade de justiça foi
deferida e o perito realizou o laudo para receber ao
final da demanda, tudo nos termos e nas limitações
de valores fixados pelo Conselho Superior da Justiça
do Trabalho.
Questão

Contudo, não foi constatada atividade em situação
que ensejasse o pagamento do adicional pretendido.
Diante disso, assinale a afirmativa correta.
a)
A União fica responsável pelo pagamento dos
honorários periciais.
b)
Como Jairo é beneficiário da gratuidade de
justiça, está isento do pagamento de custas; logo,
não poderá custear os honorários do perito, que
ficam dispensados.
c)
A parte ré fica responsável pelo custeio da
perícia, face à inversão do ônus da prova pela hip
empregado.
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d)
Jairo deverá custear os honorários
parceladamente ou compensá-los com o que vier a
receber no restante da demanda.
Questão 809-

No momento em que a sociedade
empresária estava fazendo o recolhimento do
preparo relativo ao recurso de revista que iria
interpor em face de um acórdão, houve um lapso do
departamento financeiro e o depósito recursal foi
feito com uma diferença a menor, de R$ 5,00, o que
somente foi verificado após o término do prazo.
Diante da situação retratada e de acordo com o
entendimento consolidado do TST, assinale a
afirmativa correta.
a)
A diferença é ínfima e deve ser desprezada,
não prejudicando a apreciação imediata do recurso.
b)
Apesar de pequena, a diferença existe,
cabendo, então, ao Ministro Relator, no TST, intimar
a parte complementação do preparo, sob pena de
deserção.
c)
O recurso não será conhecido por deserto,
mesmo que a diferença seja de pequeno valor.
d)
Não havendo nenhuma disciplina a respeito,
caberá a cada magistrado, valendo-se do seu poder
diretivo do processo, determinar o que deve ser
feito.
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