Faculdades Integradas PROMOVE de Brasília
IX 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.

Questão 1 - Rafaela, advogada, atua como
árbitra em certa lide. Lena, também
regularmente inscrita como advogada perante a
OAB, exerce atualmente a função de mediadora.

Ambas, no exercício de suas atividades, tomaram
conhecimento de fatos relativos às partes
envolvidas. Todavia, apenas foi solicitado a
Rafaela que guardasse sigilo sobre tais fatos.

Considerando o caso narrado, assinale a
afirmativa correta.

a) Apenas Rafaela, no exercício da profissão,
submete-se ao dever de guardar sigilo dos
fatos de que tomou conhecimento. O dever
de sigilo cederá em face de circunstâncias
excepcionais que configurem justa causa,
como nos casos de grave ameaça aos direitos
à vida e à honra, bem como em caso de
defesa própria.
b) Apenas Lena, no exercício da profissão,
submete-se ao dever de guardar sigilo dos
fatos de que tomou conhecimento. O dever
de sigilo cederá em face de circunstâncias
excepcionais que configurem justa causa,
como nos casos de grave ameaça aos direitos
à vida e à honra, bem como em caso de
defesa própria.
c) Ambas as advogadas, no exercício da
profissão, submetem-se ao dever de guardar
sigilo dos fatos de que tomaram
conhecimento. O dever de sigilo cederá em
face de circunstâncias excepcionais que
configurem justa causa, como nos casos de
grave ameaça aos direitos à vida e à honra,
bem como em caso de defesa própria.
d) Apenas Rafaela, no exercício da profissão,
submete-se ao dever de guardar sigilo dos
fatos de que tomou conhecimento. O dever
de sigilo cederá em face de circunstâncias
excepcionais que configurem justa causa,
como nos casos de grave ameaça aos direitos
à vida e à honra. Porém, não se admite a
relativização do dever de sigilo para exercício
de defesa própria.

Questão 2 - O advogado Fabrício foi contratado
por José para seu patrocínio em processo

judicial, por meio de instrumento firmado no dia
14/11/2012. No exercício do mandato, Fabrício
distribuiu, em 23/11/2012, petição inicial em que
José figurava como autor. No dia 06/11/2013,
nos autos do processo, Fabrício foi intimado de
sentença, a qual fixou honorários advocatícios
sucumbenciais, no valor de dez mil reais, em seu
favor. A referida sentença transitou em julgado
em 21/11/2013. Considerando que não houve
causa de suspensão ou interrupção do prazo
prescricional, de acordo com a disciplina do
Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a
afirmativa correta.

a) A pretensão de cobrança dos honorários
sucumbenciais, fixados em favor de Fabrício,
prescreve no prazo de cinco anos, a contar de
14/11/2012.
b) A pretensão de cobrança dos honorários
sucumbenciais, fixados em favor de Fabrício,
prescreve no prazo de cinco anos, a contar de
06/11/2013.
c) A pretensão de cobrança dos honorários
sucumbenciais, fixados em favor de Fabrício,
prescreve no prazo de cinco anos, a contar de
21/11/2013.
d) A pretensão de cobrança dos honorários
sucumbenciais, fixados em favor de Fabrício,
é imprescritível, tendo em vista seu caráter
alimentar.
Questão 3 - O advogado Fabrício foi contratado
por José para seu patrocínio em processo
judicial, por meio de instrumento firmado no dia
14/11/2012. No exercício do mandato, Fabrício
distribuiu, em 23/11/2012, petição inicial em que
José figurava como autor. No dia 06/11/2013,
nos autos do processo, Fabrício foi intimado de
sentença, a qual fixou honorários advocatícios
sucumbenciais, no valor de dez mil reais, em seu

favor. A referida sentença transitou em julgado
em 21/11/2013. Considerando que não houve
causa de suspensão ou interrupção do prazo
prescricional, de acordo com a disciplina do
Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a
afirmativa correta.

a) A pretensão de cobrança dos honorários
sucumbenciais, fixados em favor de Fabrício,
prescreve no prazo de cinco anos, a contar de
14/11/2012.
b) A pretensão de cobrança dos honorários
sucumbenciais, fixados em favor de Fabrício,
prescreve no prazo de cinco anos, a contar de
06/11/2013.
c) A pretensão de cobrança dos honorários
sucumbenciais, fixados em favor de Fabrício,
prescreve no prazo de cinco anos, a contar de
21/11/2013.
d) A pretensão de cobrança dos honorários
sucumbenciais, fixados em favor de Fabrício,
é imprescritível, tendo em vista seu caráter
alimentar.

Questão 4 - O advogado Pasquale integra a
sociedade de advogados X, juntamente com
três sócios. Todavia, as suas funções na
aludida sociedade apenas ocupam parte de
sua carga horária semanal disponível. Por
isso, a fim de ocupar o tempo livre, o
advogado estuda duas propostas: de um
lado, pensa em criar, paralelamente, uma
sociedade unipessoal de advocacia; de outro,
estuda aceitar a oferta, proposta pela
sociedade de advogados Y, de integrar seus
quadros. Considerando que todas as pessoas
jurídicas mencionadas teriam sede na mesma
área territorial de um Conselho Seccional da
OAB, assinale a afirmativa correta.

a) É permitido que Pasquale integre
simultaneamente a sociedade de advogados
X e a sociedade de advogados Y. Todavia, não
é autorizado que integre simultaneamente a
sociedade de advogados X e a sociedade
unipessoal de advocacia.
b) É permitido que Pasquale integre
simultaneamente a sociedade de advogados
X e a sociedade unipessoal de advocacia.
Todavia, não é autorizado que integre
simultaneamente a sociedade de advogados
X e a sociedade de advogados Y.
c) Não é permitido que Pasquale integre
simultaneamente a sociedade de advogados
X e a sociedade de advogados Y. Tampouco é
autorizado que integre simultaneamente a
sociedade de advogados X e a sociedade
unipessoal de advocacia.
d) É permitido que Pasquale integre
simultaneamente a sociedade de advogados
X e a sociedade de advogados Y. Também é
autorizado que integre simultaneamente a
sociedade de advogados X e a sociedade
unipessoal de advocacia.
Questão 5 - Júlio Silva sofreu sanção de censura
por infração disciplinar não resultante da prática
de crime; Tatiana sofreu sanção de suspensão
por infração disciplinar não resultante da prática
de crime; e Rodrigo sofreu sanção de suspensão
por infração disciplinar resultante da prática de
crime ao qual foi condenado. Transcorrido um
ano após a aplicação e o cumprimento das
sanções, os três pretendem obter a reabilitação,
mediante provas efetivas de seu bom
comportamento. De acordo com o EOAB,
assinale a afirmativa correta.

a) Júlio e Tatiana fazem jus à reabilitação, que
pode ser concedida após um ano mediante
provas efetivas de bom comportamento, nos

casos de qualquer sanção disciplinar. O pedido
de Rodrigo, porém, depende também da
reabilitação criminal.
b) Apenas Júlio faz jus à reabilitação, que pode
ser concedida após um ano mediante provas
efetivas de bom comportamento, somente nos
casos de sanção disciplinar de censura.
c) Todos fazem jus à reabilitação, que pode ser
concedida após um ano mediante provas efetivas
de bom comportamento, nos casos de qualquer
sanção disciplinar, independentemente se
resultantes da prática de crime, tendo em vista
que são esferas distintas de responsabilidade.
d) Ninguém faz jus à reabilitação, que só pode ser
concedida após dois anos mediante provas
efetivas de bom comportamento, nos casos de
sanção disciplinar de censura, e após três anos
nos casos de sanção disciplinar de suspensão.

Questão 6 - Juan e Pablo, ambos advogados,
atuaram conjuntamente patrocinando uma
demanda trabalhista em favor de certo
trabalhador empregado. Tiveram bastante
sucesso no exercício dessa função, tendo se
valido de teses jurídicas notórias. Em razão disso,
após o fim desse processo, duas pessoas jurídicas
contrataram, respectivamente, Juan e Pablo,
como integrantes de seus departamentos
jurídicos, em relação empregatícia. A sociedade
que empregou Juan determinou que ele atue de
forma consultiva, emitindo parecer sobre a
mesma questão jurídica tratada naquele
primeiro processo, embora adotando orientação
diversa, desta feita favorável aos empregadores.
A pessoa jurídica que emprega Pablo pretende
que ele realize sua defesa, em juízo, em
processos nos quais ela é ré, sobre a mesma
questão,
também
sustentando
o
posicionamento favorável aos empregadores.
Considerando o caso narrado, assinale a
afirmativa correta.

a) Juan e Pablo podem, de maneira legítima,
recusar a atuação consultiva e o patrocínio das
demandas judiciais, respectivamente, sem que
isso implique violação aos seus deveres
profissionais.
b) Apenas Juan pode, de maneira legítima,
recusar a atuação consultiva sem que isso
implique violação aos seus deveres profissionais.
c) Apenas Pablo pode, de maneira legítima,
recusar o patrocínio das demandas judiciais sem
que isso implique violação aos seus deveres
profissionais.
d) As recusas quanto à atuação consultiva e ao
patrocínio das demandas judiciais, por Juan e
Pablo, respectivamente, implicam violações aos
seus deveres profissionais.
Questão 7 - O advogado José Maria celebrou
contrato de mandato, há muitos anos, com o
cliente
Antônio
para
defendê-lo
extrajudicialmente em certa questão. O
instrumento não previu, de forma expressa, o
prazo de duração do mandato. Considerando a
hipótese descrita, assinale a afirmativa correta.
a) Ausente previsão de prazo no instrumento, o
contrato de mandato extrajudicial é válido e será
extinto pelo decurso do prazo de 15 anos, salvo
renovação expressa.
b) Ausente previsão de prazo no instrumento, o
mandato extrajudicial é válido e não será extinto
pelo decurso de qualquer prazo.
c) Ausente previsão de prazo no instrumento, o
mandato extrajudicial é anulável e não será
extinto pelo decurso de qualquer prazo, mas a
anulabilidade pode ser pronunciada por decisão
judicial, mediante alegação dos interessados.
d) Ausente previsão de prazo no instrumento, o
mandato extrajudicial é válido e será extinto pelo
decurso do prazo de 20 anos, salvo renovação
expressa.

Questão 8 - O Conselho Seccional X pretende criar
a subseção Z, que abrange três municípios. Estimase que, na área territorial pretendida para a
subseção Z, haveria cerca de cinquenta advogados
profissionalmente domiciliados. O mesmo Conselho
Seccional também pretende criar as subseções W e
Y, de modo que W abrangeria a região norte e Y
abrangeria a região sul de um mesmo município.
Considerando o caso narrado, de acordo com o
Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a
afirmativa correta.

a) Não é autorizada, pelo Estatuto da Advocacia e da
OAB, a criação da subseção Z com a área territorial
pretendida. Quanto às subseções W e Y, poderão ser
criadas se contarem, cada qual, com um número
mínimo de cem advogados nela profissionalmente
domiciliados.
b) Não é autorizada, pelo Estatuto da Advocacia e da
OAB, a criação da subseção Z, em razão da área
territorial pretendida. Quanto às subseções W e Y,
poderão ser criadas se contarem, cada qual, com um
número mínimo de quinze advogados nela
profissionalmente domiciliados.
c) A criação da subseção Z, com a área territorial
pretendida, é autorizada pelo Estatuto da Advocacia
e da OAB. Da mesma forma, as subseções W e Y
poderão ser criadas se contarem, cada qual, com um
número mínimo de quinze advogados nelas
profissionalmente domiciliados.
d) A criação da subseção Z, com a área territorial
pretendida, é autorizada pelo Estatuto da Advocacia
e da OAB. Já a criação das subseções W e Y, em razão
da área territorial pretendida, não é autorizada pelo
Estatuto
da
Advocacia
e
da
OAB,
independentemente do número de advogados nela
profissionalmente domiciliados.

Questão 9 - (Exame da Ordem Unificado 2017.2) –
...só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado
de acordo com a finalidade de suas instituições, que

é o bem comum...
Jean-Jacques Rousseau
A ideia de vontade geral, apresentada por Rousseau
em seu livro Do Contrato Social, foi fundamental
para o amadurecimento do conceito moderno de lei
e de democracia.
Assinale a opção que melhor expressa essa ideia
conforme concebida por Rousseau no livro citado.
a) O Interesse em comum ou o abstrato em comum
das diferenças.
b) A vontade de todos.
c) A soma das vontades particulares.
d) O interesse particular do soberano após o
contrato social.
Questão 10 - (Exame da Ordem Unificado 2017.2)
– A igualdade de recursos é uma questão de
igualdade de quaisquer recursos que os indivíduos
possuam privadamente.
Ronald Dworkin
A igualdade é um dos valores supremos presentes
na Constituição da República e, também, objeto de
um debate profundo no âmbito da Filosofia do
Direito.
Assinale a alternativa que apresenta a concepção
de igualdade distributiva, defendida por Ronald
Dworkin em seu livro A Virtude Soberana.
a) Um conjunto de políticas que assegurem a
maximização utilitária do bem-estar em médio a
longo prazo para a maior parte da população.
b) Igual partilha dos poderes políticos e dos direitos
individuais em uma dada sociedade.
c) Possibilidade de que todos os membros de uma
comunidade política devem ter de usufruir o bemestar em condição de igualdade.
d) Circunstâncias segundo as quais as pessoas não
são iguais em bem-estar, mas nos recursos de que
dispõem.

Questão 11 - (Exame da Ordem Unificado 2015.1) O diretor de RH de uma multinacional da área de
telecomunicações, em reunião corporativa, afirmou
que o mundo globalizado vem produzindo grandes
inovações, exigindo o reconhecimento de novas
profissões desconhecidas até então. Feitas essas
considerações, solicitou à diretoria que alterasse o
quadro de cargos e funções da empresa, incluindo as
seguintes profissões: gestor de mídias sociais,
gerente de marketing digital e desenvolvedor de
aplicativos móveis. O presidente da sociedade
empresária, posicionando-se contra o pedido
formulado, alegou que o exercício de qualquer
atividade laborativa pressupõe a sua devida
regulamentação em lei, o que ainda não havia
ocorrido em relação às referidas profissões.
Com base na teoria da eficácia das normas
constitucionais, é correto afirmar que o presidente
da sociedade empresária
a) Argumentou em harmonia com a ordem
constitucional, pois o dispositivo da Constituição
Federal que afirma ser livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer, não
possui nenhuma eficácia, devendo ser objeto de
mandado de injunção para a sua devida
regulamentação.
b) Argumentou em harmonia com a ordem
constitucional, pois o dispositivo da Constituição
Federal que afirma ser livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer,
possui eficácia limitada, exigindo regulamentação
legal para que possa produzir efeitos.
c)
Apresentou argumentos contrários à ordem
constitucional, pois o dispositivo da Constituição
Federal que afirma ser livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer,
possui eficácia contida, de modo que, inexistindo lei
que regulamente o exercício da atividade
profissional, é livre o seu exercício.

d)
Apresentou argumentos contrários à ordem
constitucional, pois o dispositivo da Constituição
Federal que afirma ser livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer,
possui eficácia plena, já que a liberdade do exercício
profissional não pode ser restringida, mas apenas
ampliada.
Questão 12 - (Exame da Ordem Unificado 2011.1) Em relação ao controle de constitucionalidade em
face da Constituição Estadual, assinale a alternativa
correta.
a) Não ofende a Constituição da República norma de
Constituição Estadual que atribui legitimidade para a
propositura
de
representação
de
inconstitucionalidade aos Deputados Estaduais e ao
Procurador-Geral do Estado.
b) A decisão do Tribunal de Justiça que declara a
inconstitucionalidade de lei local em face da
Constituição Estadual é irrecorrível, ressalvada a
oposição de embargos declaratórios.
c) Não é possível o controle de constitucionalidade

no plano estadual, no modo concentrado, se a
norma constitucional estadual tomada como
parâmetro reproduzir idêntico conteúdo de norma
constitucional federal.
d) Compete aos Estados a instituição de
representação de inconstitucionalidade de leis ou
atos normativos estaduais ou municipais em face da
Constituição Estadual, reconhecida a legitimação
para agir aos mesmos órgãos e entidades
legitimados a propositura de ação direta de
inconstitucionalidade.
Questão 13 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1) Jean Oliver, nascido em Paris, na França, naturalizouse brasileiro no ano de 2003. Entretanto, no ano de
2016, foi condenado, na França, por comprovado
envolvimento com tráfico ilícito de drogas (cocaína),
no território francês, entre os anos de 2010 e 2014.
Antes da condenação, em 2015, Jean passou a residir
no Brasil.
A França, com quem o Brasil possui tratado de

extradição, requer a imediata extradição de Jean, a
fim de que cumpra, naquele país, a pena de oito anos
à qual foi condenado.

a) Desde que necessário para a investigação, as
CPI's podem determinar a oitava de testemunhas,
mas sem a possibilidade de condução coercitiva;

Apreensivo, Jean procura um advogado e o
questiona acerca da possibilidade de o Brasil
extraditá-lo. O advogado, então, responde que,
segundo o sistema jurídico-constitucional brasileiro,
a extradição

b) A Comissão Parlamentar de Inquérito ao exercer
a competência investigatória prevista no art. 53, § 3º
da CF, está sujeita às mesmas limitações
constitucionais que incidem sobre as autoridades
judiciárias, devendo fundamentar suas decisões;

a) É possível, pois a Constituição Federal autoriza
que o Brasil extradite qualquer brasileiro quando
comprovado o seu envolvimento na prática de crime
hediondo em outro país.

c) Não pode a Comissão Parlamentar de Inquérito
quebrar o sigilo dos dados ou registros telefônicos de
pessoa que está sendo investigada;

b) Não é possível, já que, a Constituição Federal, por
não fazer distinção entre o brasileiro nato e o
brasileiro naturalizado, não pode autorizar tal
procedimento.
c) É possível, pois a Constituição Federal prevê a
possibilidade de extradição em caso de comprovado
envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ainda que
praticado após a naturalização.
d) Não é possível, pois o Brasil não extradita seus
cidadãos nacionais naturalizados, por crime comum
praticado após a oficialização do processo de
naturalização.
Questão 14 - (Exame da Ordem Unificado 2011.1) Os direitos políticos não podem ser cassados.
Podem, no entanto, sofrer perda ou suspensão à luz
das normas constitucionais pelo seguinte
fundamento:
a) Cancelamento de naturalização por decisão
administrativa.
b)
Incapacidade
judicialmente.

civil

relativa,

declarada

c) Improbidade administrativa.
d) Condenação cível sem trânsito em julgado.
Questão 15 - (Exame da Ordem Unificado 2001.1) Na linha da jurisprudência atual do Supremo Tribunal
Federal, está CORRETO afirmar:

d) As CPI's não têm os poderes cautelares que
possuem as autoridades judiciais durante a instrução
processual penal..
Questão 16 - (Exame da Ordem Unificado 2008.2) Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes
a) Às leis ordinárias.
b) Às leis complementares.
c) Aos decretos legislativos.
d) Às emendas constitucionais.
Questão 17 - (Exame da Ordem Unificado 2008.3) Sobre o Distrito Federal, assinale a alternativa
CORRETA:
a) nos termos da Constituição Federal, a
remuneração do Governador do Distrito Federal e
dos seus Secretários é definida em lei, cuja iniciativa
é reservada ao Chefe do Poder Executivo.
b) cabe ao Governador do Distrito Federal nomear
três Conselheiros do Tribunal de Contas, de sua livre
escolha, sendo os outros seis Conselheiros
nomeados pela Câmara Legislativa;

c) a disciplina legal sobre a remuneração dos
integrantes das polícias civil e militar do Distrito
Federal é competência legislativa concorrente entre
o DF e a União;
d) a estrutura do sistema de controle interno do
Distrito Federal é constituída apenas pelos sistemas
de controle interno dos Poderes Legislativo e
Executivo;
Questão 18 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1) Você foi procurado, como advogado(a), por
representantes de um Centro de Defesa dos Direitos
Humanos, que lhe informaram que o governador do
estado, juntamente com o ministro da justiça do
país, estavam articulando a expulsão coletiva de um
grupo de haitianos, que vive legalmente na sua
cidade.
Na iminência de tal situação e sabendo que o Brasil
é signatário da Convenção Americana sobre os
Direitos Humanos, assinale a opção que indica, em
conformidade com essa convenção, o argumento
jurídico a ser usado.
a) A Convenção Americana sobre os Direitos
Humanos é omissa quanto a esse ponto. Portanto, a
única alternativa é buscar apoio em outros tratados
internacionais, como a Convenção das Nações
Unidas, relativa ao Estatuto dos Refugiados, também
conhecida como Convenção de Genebra, de 1951.
b) Um decreto do governador combinado a uma
portaria do ministro da justiça constituem
fundamento jurídico suficiente para a expulsão
coletiva, segundo a Convenção acima citada.
Portanto, a única solução é política, ou seja, fazer
manifestações para demover as autoridades desse
propósito
c) A pessoa que se ache legalmente no território de
um Estado tem direito de circular nele e de nele
residir em conformidade com as disposições legais.
Além disso, é proibida a expulsão coletiva de
estrangeiros.

d) A expulsão coletiva de estrangeiros é permitida,
segundo a Convenção Americana sobre os Direitos
Humanos, apenas no caso daqueles que tenham tido
condenação penal com trânsito em julgado, o que
não foi o caso dos haitianos visados pelos propósitos
do governador e do ministro, uma vez que eles vivem
legalmente na cidade.
Questão 19 - (Exame da Ordem Unificado 2012.1) O IBGE estima que nos próximos trinta anos a
previsão é de que os idosos ultrapassem cinquenta
milhões de pessoas, o que corresponderá a 28% da
população brasileira. Os Direitos Humanos inerentes
à população idosa no Brasil são amplamente
reconhecidos. A Constituição Federal estabelece que
a família, o Estado e toda a sociedade devem
amparar pessoas idosas, defendendo sua dignidade
e bem‐estar. Em 1994 foi criado o Conselho Nacional
do Idoso, por meio da Lei nº. 8.842 e, atualmente, o
Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741/03) contempla
políticas diversas de proteção aos maiores de
sessenta anos e estabelece, ainda, que os idosos
a) Maiores de sessenta e cinco anos têm direito à
gratuidade dos transportes coletivos públicos
urbanos, mesmo os serviços seletivos e especiais,
quando prestados paralelamente aos serviços
regulares.
b) Devem contar com direito à prioridade, nisso
consistindo, inclusive, prioridade no recebimento da
restituição do imposto de renda.
c) Podem ser admitidos em qualquer trabalho ou
emprego, vedada, em qualquer hipótese,
discriminação e fixação de limite máximo de idade.
d) Têm direito a alimentos, mas a obrigação
alimentar é subsidiária e não cabe ao idoso optar por
quem os prestará, devendo obedecer à ordem
estabelecida na lei civil.
Questão 20 - (XXV Exame Unificado 2018.1) Paulo,
brasileiro, celebra no Brasil um contrato de
prestação de serviços de consultoria no Brasil a uma
empresa pertencente a François, francês residente

em Paris, para a realização de investimentos no
mercado imobiliário brasileiro). O contrato possui
uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa.
Em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma
questão envolvendo a capacidade de François para
assumir e cumprir as obrigações previstas no
contrato.
Com relação a essa questão, a Justiça brasileira
deverá aplicar
a) a lei brasileira, porque o contrato foi celebrado no
Brasil.
b) a lei francesa, porque François é residente da
França.
c) a lei brasileira, país onde os serviços serão
prestados.
d) a lei francesa, escolhida pelas partes mediante
cláusula contratual expressa.
Questão 21 - (XXIV Exame Unificado 2017.3)
Henrique e Ruth se casaram no Brasil e se mudaram
para a Holanda, onde permaneceram por quase 4
anos. Após um período difícil, o casal, que não tem
filhos, nem bens, decide, de comum acordo, se
divorciar e Ruth pretende retornar ao Brasil.
Com relação à dissolução do casamento, assinale a
afirmativa correta.
a) O divórcio só poderá ser requerido no Brasil, eis
que o casamento foi realizado no Brasil.
b) O divórcio, se efetivado na Holanda, precisa ser
reconhecido e homologado perante o STJ para que
tenha validade no Brasil.
c) O divórcio consensual pode ser reconhecido no
Brasil sem que seja necessário proceder à
homologação.

Questão 22 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1) A pessoa jurídica XXX é devedora de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), além de multa de
ofício e de juros moratórios (taxa Selic),
relativamente ao exercício de 2014. O referido
crédito tributário foi devidamente constituído por
meio de lançamento de ofício, e sua exigibilidade se
encontra suspensa por força de recurso
administrativo. No ano de 2015, a pessoa jurídica
XXX foi incorporada pela pessoa jurídica ZZZ.
Sobre a responsabilidade tributária da pessoa
jurídica ZZZ, no tocante ao crédito tributário
constituído contra XXX, assinale a afirmativa correta.
a) A incorporadora ZZZ é integralmente responsável
tanto pelo pagamento da CSLL quanto pelo
pagamento da multa e dos juros moratórios.
b) A incorporadora ZZZ é responsável apenas pela
CSLL e pela multa, não sendo responsável pelo
pagamento dos juros moratórios.
c) A incorporadora ZZZ é responsável apenas pelo
tributo, uma vez que, em razão da suspensão da
exigibilidade, não é responsável pelo pagamento das
multas e dos demais acréscimos legais.
d) A incorporadora ZZZ é responsável apenas pelo
pagamento da CSLL e dos juros moratórios (taxa
Selic).
Questão 23 - (Exame da Ordem Unificado 2012.3)
- Um contribuinte, ao impetrar mandado de
segurança contra ato praticado por determinada
autoridade coatora, obteve medida liminar
deferida pelo competente Juízo no sentido de
autorizá-lo a se abster do pagamento de
determinado tributo, com base em suposta
inconstitucionalidade da lei instituidora da
respectiva exação combatida.
Nesse caso, de acordo com as regras contidas no
Código Tributário Nacional, a hipótese é de
a) Extinção do crédito tributário.

d) Para requerer o divórcio no Brasil, o casal deverá,
primeiramente, voltar a residir no país.

b) Preferência do crédito tributário.

c) Exclusão do crédito tributário.
d) Suspensão do crédito tributário.
Questão 24 - (Exame da Ordem Unificado 2017.3) Determinado contribuinte verificou a existência de
débitos vencidos de Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da taxa de coleta
de lixo com o Município M. Os dois tributos são
relativos ao ano-calendário de 2012 e se referem ao
imóvel onde reside. O contribuinte pagou ao
Município M montante insuficiente para a quitação
de ambos os tributos.
Diante de tais débitos, a autoridade administrativa
municipal que recebeu o pagamento
a) Determinará, primeiramente, a imputação do
pagamento ao imposto e, posteriormente, à taxa.

pelo Código Tributário Nacional, relativas à
obrigação tributária, é CORRETO afirmar que:
a) As penalidades não possuem a natureza jurídica
de crédito tributário, tendo-se em vista que
decorrem da sanção da ato ilícito.
b) O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos
termos da legislação federal vigente, pode formalizar
(sujeito ativo da obrigação tributária) , na presente
data, as contribuições sociais sujeitas al lançamento
por homologação, decorrentes de fatos geradores
ocorridos no exercício fiscal de 1994 e não quitadas
pelo sujeito passivo.
c) A responsabilidade tributária sempre decorre da
transferência da obrigação do contribuinte par o
responsável, em virtude de alguma situação
posterior à ocorrência do fato gerador.

b) Determinará, primeiramente, a imputação do
pagamento à taxa e, posteriormente, ao imposto.

d) A realização do depósito judicial da quantia que o
sujeito passivo entende devida suspende a
exigibilidade do crédito tributário.

c) Determinará o pagamento na ordem decrescente
dos prazos prescricionais.

Questão 27 - (Exame da Ordem Unificado 2004.3) Abuso de poder significa:

d) Determinará o pagamento na ordem crescente
dos montantes.

a) O uso do poder excedendo a competência legal;

Questão 25 - (Exame da Ordem Unificado 2001.3) Assinale a alternativa CORRETA:
a) A isenção pode ser concedida por simples
contrato, independentemente de lei;
b) A isenção pode ser concedida em caráter
regional;
c) Salvo disposição de lei em contrário, a isenção é
extensiva às taxas e aos tributos instituídos
posteriormente à sua concessão;
d) A isenção concedida em caráter geral é efetivada
pela autoridade administrativa.
Questão 26 - (Exame da Ordem Unificado 2003.1) Considerando-se as normas gerais, estabelecidas

b) O uso discricionário do poder;
c) O poder expresso em lei que assegura o exercício
do poder de polícia judiciária discricionário;
d) O poder discricionário que dá base às restrições
da liberdade em nome da Ordem Pública.
Questão 28 - (Exame da Ordem Unificado 2017.2) - Na

execução dos contratos administrativos, a teoria da
imprevisão ocupa-se de eventos extraordinários,
imprevistos e imprevisíveis, onerosos, retardadores
ou impeditivos à conclusão do objeto pactuado.
Quando isso ocorre, a parte atingida fica liberada dos
encargos originários e o contrato há de ser revisto ou
rescindido. No caso dos contratos administrativos,
quando há determinação estatal, positiva ou
negativa, geral, imprevista e imprevisível, que onera

substancialmente a execução do contrato
administrativo, é correto afirmar que houve
a) caso fortuito.
b) força maior.
c) fato do príncipe.
d) fato da administração.
Questão 29 - (Exame da Ordem Unificado 2014.3) Diante das chuvas torrenciais que destruíram o
telhado do prédio de uma Secretaria de Estado, o
administrador entende presentes as condições para
a dispensa de licitação com fundamento no Art. 24,
IV, da Lei nº 8.666/1993 (contratação direta quando
caracterizada urgência de atendimento de situação
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança
de
pessoas,
obras,
serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares).
Submete, então, à Assessoria Jurídica a indagação
sobre a possibilidade de contratação de empresa de
construção civil de renome nacional para a
reconstrução da estrutura afetada do edifício.
Sobre as hipóteses de contratação direta, assinale a
afirmativa correta.
a) A dispensa de licitação não exige justificativa de
preço, pois a própria lei prevê, taxativamente, que
não se faça licitação nas hipóteses elencadas; na
inexigibilidade, a justificativa de preço é inafastável,
diante do caráter exemplificativo do Art. 25 da Lei.
b) As hipóteses de dispensa e inexigibilidade de
licitação não exigem justificativa de preço, porque
são casos em que a própria legislação entende
inconveniente ou inviável a competição pelas
melhores condições de contratação.
c) A dispensa de licitação, assim como a de
inexigibilidade, não prescinde de justificativa de
preço, uma vez que a autorização legal para não
licitar não significa possibilidade de contratação por
preços superiores aos praticados no mercado.

d) Apenas as hipóteses de dispensa de licitação (e
não as situações de inexigibilidade) exigem
justificativa de preço até porque a inexigibilidade
significa que somente uma pessoa pode ser
contratada, o que afasta possibilidade de discussão
quanto ao preço.
Questão 30 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1) A organização religiosa Tenhafé, além dos fins
exclusivamente religiosos, também se dedica a
atividades de interesse público, notadamente à
educação e à socialização de crianças em situação de
risco. Ela não está qualificada como Organização
Social (OS), nem como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP), mas pretende
obter verbas da União para a promoção de projetos
incluídos no plano de Governo Federal, propostos
pela própria Administração Pública.
Sobre a pretensão da organização religiosa Tenhafé,
assinale a afirmativa correta.
a) Uma vez selecionada por meio de chamamento
público, a organização religiosa Tenhafé poderá
obter a transferência de recursos da União por meio
de termo de colaboração.
b) Por ser uma organização religiosa, Tenhafé não
poderá receber verbas da União.
c) A transferência de verbas da União para a
organização religiosa Tenhafé somente poderá ser
formalizada por meio de contrato administrativo,
mediante a realização de licitação na modalidade
concorrência.
d) Para receber verbas da União para a finalidade em
apreço, a organização religiosa Tenhafé deverá
qualificar-se como OS ou OSCIP.
Questão 31 - (Exame da Ordem Unificado 2016.3) João foi aprovado em concurso público para o cargo
de agente administrativo do Estado Alfa. Após
regular investidura, recebeu sua primeira
remuneração. Contudo, os valores apontados na
folha de pagamento causaram estranheza,
considerando que a rubrica de seu vencimento-base
se mostrava inferior ao salário mínimo vigente,
montante que só era alcançado se considerados os

demais valores (adicionais e gratificações) que
compunham a sua remuneração total. Diante dessa
situação hipotética, assinale a afirmativa correta.
a) A remuneração de João é constitucional, porque a
garantia do salário mínimo se refere ao total da
remuneração percebida.
b) A remuneração de João é inconstitucional, pois
todo servidor público deve receber por subsídio,
fixado em parcela única.
c) A remuneração de João é inconstitucional, porque
o seu vencimento-base teria que ser superior ao
salário mínimo.

Questão 33 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1)Configurada a violação aos dispositivos da Lei do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação,
especificamente sobre a restauração e recuperação
de ecossistema degradado, o Estado Z promove ação
civil pública em face de Josemar, causador do dano.
Em sua defesa judicial, Josemar não nega a
degradação, mas alega o direito subjetivo de
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC), com a possibilidade de transacionar sobre o
conteúdo das normas sobre restauração e
recuperação.
Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta.

d) A remuneração de João é constitucional, porque
a garantia do salário mínimo não é aplicável aos
servidores públicos.

a) O TAC não pode ser celebrado, uma vez que a
ação civil pública foi proposta pelo Estado, e não pelo
Ministério Público.

Questão 32 - (Exame da Ordem Unificado 2015.2) O Município W, durante a construção de avenida
importante, ligando a região residencial ao centro
comercial da cidade, verifica a necessidade de
ampliação da área a ser construída, mediante a
incorporação de terrenos contíguos à área já
desapropriada, a fim de permitir o prosseguimento
das obras. Assim, expede novo decreto de
desapropriação, declarando a utilidade pública dos
imóveis indicados, adjacentes ao plano da pista.

b) Josemar possui direito subjetivo a celebrar o TAC,
sob pena de violação ao princípio da isonomia, mas
sem que haja possibilidade de flexibilizar o conteúdo
das normas violadas.

Diante deste caso, assinale a opção correta.
a) Não é válida a desapropriação, durante a
realização da obra, pelo Município W, de novos
imóveis, qualquer que seja a finalidade.
b) Em relação às áreas contíguas à obra, a única
forma de intervenção estatal da qual pode se valer o
Município W é a ocupação temporária.
c) É válida, no curso da obra, a desapropriação, pelo
Município W, de novos imóveis em área contígua
necessária ao desenvolvimento da obra.
d) É válida a desapropriação, pelo Município W, de
imóveis a serem demolidos para a construção da
obra pública, mas não a dos terrenos contíguos à
obra.

c) Josemar possui direito subjetivo a celebrar o TAC
nos termos pretendidos, valendo o termo como
título executivo extrajudicial, apto a extinguir a ação
civil pública por perda de objeto.
d) Josemar não possui direito subjetivo à celebração
do TAC, que, caso celebrado, não pode dispor sobre
o conteúdo da norma violada, mas sobre a forma de
seu cumprimento.
Questão 34 - (Exame da Ordem Unificado 2016.1) A Paulo é proprietário de um grande terreno no qual
pretende instalar um loteamento, já devidamente
aprovado pelo Poder Público.
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 não poderá implementar seu loteamento,
mas poderá explorar o ecoturismo na área com
cobrança de visitação.
b) Paulo deverá aguardar a elaboração do plano de
manejo do parque para verificar a viabilidade de seu
empreendimento.
c) Paulo poderá ajuizar ação com o objetivo de ser
indenizado pelo lucro cessante decorrente da
inviabilidade do empreendimento.
d) Caso seu terreno não seja desapropriado, Paulo
poderá ajuizar ação de desapropriação indireta em
face da União.
Questão 35 - (Exame da Ordem Unificado 2004.1)Assinale a alternativa correta.
a) Na data em que entrou em vigor o Código Civil
Brasileiro de 2002, aquele que já possuía, por dez
anos, sem oposição nem interrupção, um imóvel do
qual não era proprietário, sem ter justo título ou boa
fé, necessitaria, pelo menos, de mais cinco anos,
mantendo a posse nesse período com as mesmas
características, para requerer a aquisição da
propriedade por usucapião, desde que provasse ter
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual;
b) Na data em que entrou em vigor o Código Civil
Brasileiro de 2002, aquele que já possuía, por dez
anos, sem oposição nem interrupção, um imóvel do
qual não era proprietário, sem ter justo título ou boa
fé, mantendo a posse com as mesmas
características, necessitaria de mais dois anos para
poder adquirir a propriedade por usucapião, se
provasse que estabeleceu no imóvel a sua moradia
habitual.
c) Na data em que entrou em vigor o Código Civil
Brasileiro de 2002, aquele que já possuía, por dez
anos, sem oposição nem interrupção, um imóvel do
qual não era proprietário, sem ter justo título ou boa
fé, poderia requerer de imediato a usucapião
extraordinária do imóvel, se provasse que
estabeleceu nele a sua moradia habitual;
d) Na data em que entrou em vigor o Código Civil
Brasileiro de 2002, aquele que já possuía, por dez

anos, sem oposição nem interrupção, um imóvel do
qual não era proprietário, sem ter justo título ou boa
fé, necessitaria mais dez anos para obter a aquisição
da propriedade por usucapião extraordinário,
mantendo a posse, nesse período, com as mesmas
características e desde que provasse que
estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual.
Questão 36 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1)Em 05 de dezembro de 2016, Sérgio, mediante
contrato de compra e venda, adquiriu de Fernando
um computador seminovo (ano 2014) da marca
Massa pelo valor de R$ 5.000,00. O pagamento foi
integralizado à vista, no mesmo dia, e foi previsto no
contrato que o bem seria entregue em até um mês,
devendo Fernando contatar Sérgio, por telefone,
para que este buscasse o computador em sua casa.
No contrato, também foi prevista multa de R$ 500,00
caso o bem não fosse entregue no prazo combinado.
Em 06 de janeiro de 2017, Sérgio, muito ansioso,
ligou para Fernando perguntando pelo computador,
mas teve como resposta que o atraso na entrega se
deu porque a irmã de Fernando, Ana, que iria trazer
um computador novo para ele do exterior, tinha
perdido o voo e só chegaria após uma semana. Por
tal razão, Fernando ainda dependia do computador
antigo para trabalhar e não poderia entregá-lo de
imediato a Sérgio.
Acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa
correta.
a) Sérgio somente poderá exigir de Fernando a
execução específica da obrigação (entrega do bem),
não a multa, pois o atraso foi por culpa de terceiro
(Ana), e não de Fernando.
b) Sérgio poderá exigir de Fernando a execução
específica da obrigação (entrega do bem)
simultaneamente à multa de R$ 500,00, tendo em
vista ser cláusula penal moratória.
c)
Sérgio poderá exigir de Fernando a execução
específica da obrigação (entrega do bem) ou a
cláusula penal de R$ 500,00, não podendo ser
cumulada a multa com a obrigação principal.

d) Sérgio somente poderá exigir de Fernando a
cláusula penal de R$ 500,00, não a execução
específica da obrigação (entrega do bem), que
depende de terceiro (Ana).
Questão 37 - (Exame da Ordem Unificado 2017.2) Em ação judicial na qual Paulo é réu, levantou-se
controvérsia acerca de seu domicílio, relevante para
a determinação do juízo competente. Paulo alega
que seu domicílio é a capital do Estado do Rio de
Janeiro, mas o autor sustenta que não há provas de
manifestação de vontade de Paulo no sentido de
fixar seu domicílio naquela cidade.
Sobre o papel da vontade nesse caso, assinale a
afirmativa correta.
a) Por se tratar de um ato-fato jurídico, a vontade de
Paulo na fixação de domicílio é irrelevante, uma vez
que, embora se leve em consideração a conduta
humana para a determinação dos efeitos jurídicos,
não é exigível manifestação de vontade.
b) Por se tratar de um ato jurídico em sentido
estrito, embora os seus efeitos sejam
predeterminados pela lei, a vontade de Paulo na
fixação de domicílio é relevante, no sentido de
verificar a existência de um ânimo de permanecer
naquele local.
c) Por se tratar de um fato jurídico em sentido
estrito, a vontade de Paulo na fixação de domicílio é
irrelevante, uma vez que não é necessário levar em
consideração a conduta humana para a
determinação dos efeitos jurídicos desse fato.
d) Por se tratar de um negócio jurídico, a vontade de
Paulo na fixação de domicílio é relevante, já que é a
manifestação de vontade que determina quais
efeitos jurídicos o negócio irá produzir.
Questão 38 - (Exame da Ordem Unificado 2016.1)Os pais de Raimundo já haviam falecido e, como ele
não tinha filhos, seu sobrinho Otávio era seu único
parente vivo. Seu melhor amigo era Alfredo.
Em um determinado dia, Raimundo resolveu fazer
sozinho uma trilha perigosa pela Floresta dos
Urucuns e, ao se perder na mata, acidentou-se

gravemente. Ao perceber que podia morrer, redigiu
em um papel, datado e assinado por ele, declarando
a circunstância excepcional em que se encontrava e
que gostaria de deixar toda a sua fortuna para
Alfredo. Em razão do acidente, Raimundo veio a
falecer, sendo encontrado pelas equipes de resgate
quatro dias depois do óbito. Ao seu lado, estava o
papel com sua última declaração escrita em vida, que
foi recolhido pela equipe de resgate e entregue à
Polícia.
Ao saber do ocorrido, Otávio consulta seu advogado
para saber se a declaração escrita por Raimundo
tinha validade. Com base na hipótese narrada,
assinale a afirmativa correta.
a) O testamento deixado por Raimundo poderá ser
confirmado, a critério do juiz, uma vez que a lei
admite o testamento particular sem a presença de
testemunhas quando o testador estiver em
circunstâncias excepcionais.
b) O testamento deixado por Raimundo não tem
validade porque a lei só admite o testamento
público, lavrado na presença de um tabelião.
c) O testamento deixado por Raimundo tem
validade, mas suas disposições terão que ser
reduzidas em 50%, pelo fato de Otávio ser herdeiro
de Raimundo
d) O testamento deixado por Raimundo não tem
validade em virtude da ausência das formalidades
legais para o ato de última vontade, em especial a
presença de testemunhas.
Questão 39 - (Exame da Ordem Unificado 2016.1) No dia 2 de agosto de 2014, Teresa celebrou
contrato de compra e venda com Carla, com quem
se obrigou a entregar 50 computadores ou 50
impressoras, no dia 20 de setembro de 2015. O
contrato foi silente sobre quem deveria realizar a
escolha do bem a ser entregue.
Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa
correta.
a) Como se trata de obrigação alternativa, Teresa
pode se liberar da obrigação entregando 50

computadores ou 50- impressoras, à sua escolha,
uma vez que o contrato não atribuiu a escolha ao
credor.

c) Ricardo deverá ressarcir o valor das pastilhas de
freio, nada tendo a ver com o acidente sofrido por
Juliana.

b) Se a escolha da prestação a ser entregue cabe a
Teresa, ela poderá optar por entregar a Carla 25
computadores e 25- impressoras.

d) Ricardo não tem nenhuma responsabilidade pelo
dano sofrido por Juliana (perda total do carro), tendo
em vista que o carro estava aparentemente
funcionando bem no momento da tradição.

c) Se, por culpa de Teresa, não se puder cumprir
nenhuma das prestações, não competindo a Carla a
escolha, ficará aquela obrigada a pagar somente os
lucros cessantes.
d) Trata-se de obrigação facultativa, uma vez que
Carla tem a faculdade de escolher qual das
prestações entregará a Teresa.
Questão 40 - (Exame da Ordem Unificado 2017.2) Juliana, por meio de contrato de compra e venda,
adquiriu de Ricardo, profissional liberal, um carro
seminovo (30.000km) da marca Y pelo preço de R$
24.000,00. Ficou acertado que Ricardo faria a revisão
de 30.000km no veículo antes de entregá-lo para
Juliana no dia 23 de janeiro de 2017. Ricardo, porém,
não realizou a revisão e omitiu tal fato de Juliana,
pois acreditava que não haveria qualquer problema,
já que, aparentemente, o carro funcionava bem.
No dia 23 de fevereiro de 2017, Juliana sofreu
acidente em razão de defeito no freio do carro, com
a perda total do veículo. A perícia demostrou que a
causa do acidente foi falha na conservação do bem,
tendo em vista que as pastilhas do freio não tinham
sido trocadas na revisão de 30.000km, o que era
essencial para a manutenção do carro.
Considerando os fatos, assinale a afirmativa correta.
a) Ricardo deverá ressarcir o valor da revisão de
30.000km do carro, tendo em vista que ela não foi
realizada conforme previsto no contrato.
b) Ricardo é responsável por todo o dano sofrido por
Juliana, com a perda total do carro, tendo em vista
que o perecimento do bem foi devido a vício oculto
já existente ao tempo da tradição.

Questão 41 - (Exame da Ordem Unificado 2014.3) Augusto, viúvo, pai de Gustavo e Fernanda,
conheceu Rita e com ela manteve, por dez anos, um
relacionamento amoroso contínuo, público,
duradouro e com objetivo de constituir família.
Nesse período, Augusto não se preocupou em fazer
o inventário dos bens adquiridos quando casado e
em realizar a partilha entre os herdeiros Gustavo e
Fernanda. Em meados de setembro do corrente ano,
Augusto resolveu romper o relacionamento com
Rita.
Face aos fatos narrados e considerando as regras de
Direito Civil, assinale a opção correta.
a) A ausência de partilha dos bens de Augusto com
seus herdeiros Gustavo e Fernanda caracteriza causa
suspensiva do casamento, o que obsta o
reconhecimento da união estável entre Rita e
Augusto.
b) Sendo reconhecida a união estável entre Augusto
e Rita, aplicar-se-ão à relação patrimonial as regras
do regime de comunhão universal de bens, salvo se
houver contrato dispondo de forma diversa.
c) Em razão do fim do relacionamento amoroso, Rita
poderá pleitear alimentos em desfavor de Augusto,
devendo, para tanto, comprovar o binômio
necessidade-possibilidade.
d) As dívidas contraídas por Augusto, na constância
do relacionamento com Rita, em proveito da
entidade familiar, serão suportadas por Rita de
forma subsidiária.
Questão 42 - (Exame da Ordem Unificado 2017.1) O Ministério Público moveu ação civil pública em
face do estado A1 e do município A2, e em favor dos
interesses da criança B, que precisava realizar um

procedimento cirúrgico indispensável à manutenção
de sua saúde, ao custo de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), o qual a família não tinha como custear. Os
réus aduziram em contestação que os recursos
públicos
não
poderiam
ser
destinados
individualmente, mas sim, em caráter igualitário e
geral a todos os que dele necessitassem.
Considere a narrativa e assinale a única opção
correta a seguir.
a) A ação civil pública é perfeitamente cabível no
caso e, no mérito, a prioridade legal assiste a criança
B no atendimento a necessidades como vida e saúde,
nisso justificando-se a absoluta prioridade na
efetivação dos seus direitos, conferindo-lhe primazia
de receber socorro e proteção, e a precedência no
atendimento em serviço público.
b) Não é cabível ação civil pública na hipótese, por
se tratar de direito meramente individual, embora
indisponível, e, como no mérito assiste razão aos
interesses da criança B, a ação deverá ser extinta
sem resolução do mérito, a fim de que outra ação
judicial, intentada com o uso da ferramenta jurídica
adequada, possa ser processada sem incorrer em
litispendência.
c) A causa terá seguimento, visto que cabível ação
civil pública na hipótese, mas, no mérito, os
argumentos dos réus merecem acolhimento, já que
conferir tratamento desigual à criança B implica
violação ao princípio da isonomia, o que não
encontra amparo na norma especial do ECA.
d) Não tem cabimento a medida intentada pelo
Ministério Público, uma vez que a ação civil pública
destina-se a interesse difusos ou coletivos, não
sendo ferramenta jurídica hábil a tutelar os
interesses individuais indisponíveis, como os
descritos no enunciado, devendo o processo ser
extinto sem resolução do mérito.
Questão 43 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1) Beatriz, quando solteira, adotou o bebê Théo.
Passados dois anos da adoção, Beatriz começou a
viver em união estável com Leandro. Em razão das
constantes viagens a trabalho de Beatriz, Leandro

era quem diariamente cuidava de Théo, participando
de todas as atividades escolares. Théo reconheceu
Leandro como pai.
Quando Beatriz e Leandro terminaram o
relacionamento, Théo já contava com 15 anos de
idade. Leandro, atendendo a um pedido do
adolescente, decide ingressar com ação de adoção
unilateral do infante. Beatriz discorda do pedido, sob
o argumento de que a união estável está extinta e
que não mantém um bom relacionamento com
Leandro.
Considerando o Princípio do Superior Interesse da
Criança e do Adolescente e a Prioridade Absoluta no
Tratamento de seus Direitos, Théo pode ser adotado
por Leandro?
a) Sim, caso haja, no curso do processo, acordo entre
Beatriz e Leandro, regulamentando a convivência
familiar de Théo.
b) Não, pois somente os pretendentes casados, ou
que vivam em união estável, podem ingressar com
ação de adoção unilateral.
c) Sim, o pedido de adoção unilateral formulado por
Leandro poderá, excepcionalmente, ser deferido e,
ainda que de forma não consensual, regulamentada
a convivência familiar de Théo com os pais.
d) Não, pois, para a adoção unilateral, é
imprescindível que Beatriz concorde com o pedido.
Questão 44 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1) Angélica, criança com 5 anos de idade, reside com a
mãe Teresa, o padrasto Antônio e a tia materna
Joana. A tia suspeita de que sua sobrinha seja vítima
de abuso sexual praticado pelo padrasto. Isso
porque, certa vez, ao tomar banho com Angélica,
esta reclamou de dores na vagina e no ânus, que
aparentavam estar bem vermelhos. Na ocasião, a
sobrinha disse que “o papito coloca o dedo no meu
bumbum e na minha perereca, e dói”. Joana narrou
o caso para a irmã Teresa, que disse não acreditar no
relato da filha, pois ela gostava de inventar histórias,
e que, ainda que fosse verdade, não poderia fazer
nada, pois depende financeiramente de Antônio.
Joana, então, após registrar a ocorrência na

Delegacia de Polícia, que apenas instaurou o
inquérito policial e encaminhou a criança para
exame de corpo de delito, busca orientação jurídica
sobre o que fazer para colocá-la em segurança
imediatamente.
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a fim de resguardar a integridade de
Angélica até que os fatos sejam devidamente
apurados pelo Juízo Criminal competente, assinale a
opção que indica a medida que poderá ser postulada
por um advogado junto ao Juízo da Infância e da
Juventude.
a) Solicitar a suspensão do poder familiar de Antônio.
b) A aplicação da medida protetiva de acolhimento
institucional de Angélica.
c) Solicitar o afastamento de Antônio da moradia
comum.
d) Solicitar a destituição do poder familiar da mãe
Teresa.
Questão 45 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1) Eloá procurou o renomado Estúdio Max para
tratamento de restauração dos fios do cabelo, que
entendia muito danificados pelo uso de químicas
capilares. A proposta do profissional empregado do
estabelecimento foi a aplicação de determinado
produto que acabara de chegar ao mercado, da
marca mundialmente conhecida Ops, que promovia
uma amostragem inaugural do produto em questão
no próprio Estúdio Max.
Eloá ficou satisfeita com o resultado da aplicação
pelo profissional no estabelecimento, mas, nos dias
que se seguiram, observou a queda e a quebra de
muitos fios de cabelo, o que foi aumentando
progressivamente. Retornando ao Estúdio, o
funcionário que a havia atendido informou-lhe que
poderia ter ocorrido reação química com outro
produto utilizado por Eloá anteriormente ao
tratamento, levando aos efeitos descritos pela
consumidora, embora o produto da marca Ops não
apontasse contraindicações.
Eloá procurou você como advogado(a), narrando

essa situação.
Neste caso, assinale a opção que apresenta sua
orientação.
a) Há evidente fato do produto; por esse motivo, a
ação judicial poderá ser proposta apenas em face da
fabricante do produto da marca Ops, não havendo
responsabilidade solidária do comerciante Estúdio
Max.
b) Há evidente fato do serviço executado pelo
profissional, cabendo ao Estúdio Max e ao fabricante
do produto da marca Ops, em responsabilidade
solidária, responderem pelos danos suportados pela
consumidora.
c)
Há evidente vício do produto, sendo a
responsabilidade objetiva decorrente do acidente de
consumo atribuída ao fabricante do produto da
marca Ops e, em caráter subsidiário, ao Estúdio Max
e ao profissional , e não do profissional que aplicou o
produto.
d) Há evidente fato do serviço, o que vincula a
responsabilidade civil subjetiva exclusiva do
profissional que sugeriu e aplicou o produto, com
base na teoria do risco da atividade, excluindo-se a
responsabilidade do Estúdio Max.
Questão 46 - (Exame da Ordem Unificado 2015.2)Saulo e Bianca são casados há quinze anos e, há dez,
decidiram ingressar no ramo das festas de
casamento, produzindo os chamados "bemcasados", 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 "bemcasados" 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.

Com base no caso narrado, assinale a alternativa
correta.
a) 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.
b) 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) Perseu não responde pelas dívidas sociais
anteriores e posteriores à admissão.

Questão 48 - (Exame da Ordem Unificado 2017.3) Um cliente apresenta a você um cheque nominal à
ordem com as assinaturas do emitente no anverso e
do endossante no verso. No verso da cártula,
também consta uma terceira assinatura, identificada
apenas como aval pelo signatário.
Com base nessas informações, assinale a afirmativa
correta.
a) O aval dado no título foi irregular, pois, para a sua
validade, deveria ter sido lançado no anverso.

c) 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) A falta de indicação do avalizado permite concluir
que ele pode ser qualquer dos signatários (emitente
ou endossante).

d) 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.

d) O aval somente é cabível no cheque não à ordem,
sendo considerado não escrito se a emissão for à
ordem.

Questão 47 - (Exame da Ordem Unificado 2015.2) Perseu, em 2012, ingressa numa sociedade simples,
constituída em 2008, formada por cinco pessoas
naturais e com sede na cidade de Primeira Cruz.
De acordo com as disposições do Código Civil sobre
a sociedade simples, assinale a afirmativa correta.
a) Perseu responde apenas pelas dívidas sociais
posteriores à admissão.
b) Perseu é responsável por todas as dívidas sociais
anteriores à admissão.
c) Perseu responde apenas pelas dívidas sociais
contraídas no ano anterior à admissão.

c) O aval dado no título foi na modalidade em
branco, sendo avalizado o emitente.

Questão 49 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1) O empresário individual José de Freitas alienou seu
estabelecimento a outro empresário mediante os
termos de um contrato escrito, averbado à margem
de sua inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, publicado na imprensa oficial, mas não
lhe restaram bens suficientes para solver o seu
passivo.
Em relação à alienação do estabelecimento
empresarial nessas condições, sua eficácia depende
a) da quitação prévia dos créditos trabalhistas e
fiscais vencidos no ano anterior ao da alienação do
estabelecimento.
b) do pagamento a todos os credores, ou do
consentimento destes, de modo expresso ou tácito,
em trinta dias a partir de sua notificação.

c) da quitação ou anuência prévia dos credores com
garantia real e, quanto aos demais credores, da
notificação da transferência com antecedência de,
no mínimo, sessenta dias.
d) do consentimento expresso de todos os credores
quirografários ou da consignação prévia das
importâncias que lhes são devidas.
Questão 50 - (Exame da Ordem Unificado 2016.2) O estatuto de uma sociedade empresária do tipo
anônima estabelece que seu objeto social é a
exploração de serviços aéreos públicos de transporte
regular e não regular. Diante do processamento da
recuperação judicial da referida sociedade
empresária, o exercício dos direitos derivados de
contratos de arrendamento de aeronaves ou de seus
motores pelos credores
a) ficará suspenso pelo prazo improrrogável de 180
(cento e oitenta) dias contado da data do
processamento da recuperação, restabelecendo-se,
após o decurso do prazo, o direito dos arrendadores
de iniciar ou continuar suas ações e execuções,
independentemente de pronunciamento judicial.
b) não ficará suspenso, e os arrendadores podem
continuar suas ações e execuções, mas, durante o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data
do processamento da recuperação, não é permitida
a venda ou a retirada do estabelecimento das
aeronaves, por serem bens de capital essenciais à
empresa.
c) ficará suspenso até a concessão da recuperação
judicial, exceto se o plano de recuperação
estabelecer que as obrigações anteriores à
recuperação judicial observarão as condições
originalmente definidas em lei, inclusive no que diz
respeito aos encargos.
d) não ficará suspenso em nenhuma hipótese e os
créditos
decorrentes
dos
contratos
de
arrendamento não se submeterão aos efeitos da
recuperação judicial, prevalecendo os direitos de
propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais.

Questão 51 - Leilane, autora da ação de
indenização por danos morais, proposta em face
de Carlindo na 5ª Vara Cível da comarca da capital,
informou, em sua petição inicial, que não possuía
interesse na audiência de conciliação prevista no
Art. 334 do CPC/15. Mesmo assim, o magistrado
marcou a audiência de conciliação e ordenou a
citação do réu. O réu, regularmente citado,
manifestou interesse na realização da referida
audiência, na qual apenas o réu compareceu. O
juiz, então, aplicou à autora a multa de 2% sobre
o valor da causa. Sobre o procedimento do
magistrado, a partir do caso apresentado, assinale
a afirmativa correta.
a) O magistrado não deveria ter marcado a audiência
de conciliação, já que a autora informou, em sua
petição inicial, que não possuía interesse.
b) O magistrado agiu corretamente, tendo em vista
que a conduta da autora se caracteriza como um ato
atentatório à dignidade da justiça.
c) O magistrado deveria ter declarado o processo
extinto sem resolução do mérito, e a multa não
possui fundamento legal.
d) A manifestação de interesse do réu na realização
da referida audiência pode ser feita em até 72 horas
antes da sua realização.
Questão 52 - O advogado Jonas interpôs Recurso
Especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado X. Ocorre que, no corrente ano, a VicePresidência/Presidência do referido Tribunal
negou seguimento ao recurso interposto,
afirmando que o acórdão recorrido se encontra no
mesmo sentido de precedente do STJ, julgado sob
o rito dos recursos repetitivos. Nessa hipótese,
caso deseje impugnar a referida decisão, o
advogado deverá interpor
a) Agravo de Instrumento, direcionado ao Ministro
Presidente do STJ.
b) Agravo em Recurso Especial, direcionado ao
Ministro Presidente do STJ.

c) Agravo em Recurso Especial, direcionado ao VicePresidente do Tribunal de Justiça do Estado X.
d) Agravo Interno, direcionado ao órgão colegiado
competente para revisar as decisões do
Presidente/Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Questão 53 - O Sr. João, pessoa idosa e
beneficiária de plano de saúde individual da
sociedade “ABC Saúde Ltda.”, começa a sentir
fortes dores no peito durante a madrugada e,
socorrido por seus familiares, é encaminhado para
a unidade hospitalar mais próxima. O médico
responsável pelo atendimento inicial constata um
quadro clínico grave, com risco de morte, sendo
necessário o imediato encaminhamento do Sr.
João para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do
hospital. Ao ser contatado, o plano de saúde
informa que não autoriza a internação, uma vez
que o Sr. João ainda não havia cumprido o período
de carência exigido em contrato. Imediatamente,
um dos filhos do Sr. João, advogado, elabora a
ação cabível e recorre ao plantão judicial do
Tribunal de Justiça do estado em que reside. A
partir do caso narrado, assinale a alternativa
correta.
a) A tutela de urgência a ser requerida deve ser
deferida, tendo em vista os princípios da cooperação
e da não surpresa que regem a codificação
processual vigente, após a prévia oitiva do
representante legal do plano de saúde “ABC Saúde
Ltda.”, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
b) Uma vez demonstrado o perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo, o magistrado
poderá conceder tutela de evidência em favor do Sr.
João, autorizando sua internação provisória na
Unidade de Terapia Intensiva do hospital.
c) Diante da urgência do caso, contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial redigida
poderia limitar-se ao requerimento da tutela
antecipada e à indicação do pedido final. Concedida
a tutela antecipada, o autor deverá aditar a petição
inicial em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior
que o juiz fixar.

d) Concedida a tutela provisória requerida em favor
do Sr. João, ela conserva sua eficácia na pendência
do processo, apenas podendo vir a ser revogada ou
modificada com a prolação da sentença definitiva de
mérito.
Questão 54 - Maria dirigia seu carro em direção ao
trabalho, quando se envolveu em acidente com
um veículo do Município de São Paulo, afetado à
Secretaria de Saúde. Em razão da gravidade do
acidente, Maria permaneceu 06 (seis) meses
internada, sendo necessária a realização de 03
(três) cirurgias. Quinze dias após a alta médica, a
vítima ingressou com ação de reparação por danos
morais e materiais em face do ente público. Na
sentença, os pedidos foram julgados procedentes,
com condenação do ente público ao pagamento
de 200 (duzentos) salários mínimos, não tendo a
ré interposto recurso. Diante de tais
considerações, assinale a afirmativa correta.
a) Ainda que o Município de São Paulo não
interponha qualquer recurso, a sentença está sujeita
à remessa necessária, pois a condenação é superior
a 100 (cem) salários mínimos, limite aplicável ao
caso, o que impede o cumprimento de sentença pelo
advogado da autora.
b) A sentença está sujeita à remessa necessária em
qualquer condenação que envolva a Fazenda
Pública.
c) A sentença não está sujeita à remessa necessária,
porquanto a sentença condenatória é ilíquida. Maria
poderá, assim, propor a execução contra a Fazenda
Pública tão logo a sentença transite em julgado.
d) A sentença não está sujeita à remessa necessária,
pois a condenação é inferior a 500 (quinhentos)
salários mínimos, limite aplicável ao caso. Após o
trânsito em julgado, Maria poderá promover o
cumprimento de sentença em face do Município de
São Paulo.
Questão 55 – Arthur ajuizou ação perante o
Juizado Especial Cível da Comarca do Rio de
Janeiro, com o objetivo de obter reparação por
danos materiais, em razão de falha na prestação

de serviços pela sociedade empresária Consultex.
A sentença de improcedência dos pedidos iniciais
foi publicada, mas não apreciou juridicamente um
argumento relevante suscitado na inicial,
desconsiderando, em sua fundamentação,
importante prova do nexo de causalidade. Arthur
pretende opor embargos de declaração para ver
sanada tal omissão. Diante de tal cenário, assinale
a afirmativa correta.
a) Arthur poderá opor embargos de declaração,
suspendendo o prazo para interposição de recurso
para a Turma Recursal.
b) Os embargos não interrompem ou suspendem o
prazo para interposição de recurso para a Turma
Recursal, de modo que Arthur deverá optar entre os
embargos ou o recurso, sob pena de preclusão.

c) Marcos pode pedir a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica em face
da seguradora.
d) Marcos pode promover o chamamento ao
processo da seguradora.
Questão 57 – Alice, em razão de descumprimento
contratual por parte de Lucas, constituiu Osvaldo
como seu advogado para ajuizar uma ação de
cobrança com pedido de condenação em R$
300.000,00 (trezentos mil reais), valor atribuído à
causa. A ação foi julgada procedente, mas não houve
a condenação em honorários sucumbenciais.
Interposta apelação por Lucas, veio a ser desprovida,
sendo certificado o trânsito em julgado.
Considerando o exposto, assinale a afirmativa
correta.

c) Eventuais embargos de declaração interpostos por
Arthur interromperão o prazo para interposição de
recurso para a Turma Recursal.

a) Em razão do trânsito em julgado e da preclusão,
não há mais possibilidade de fixação dos honorários
sucumbenciais.

d) Arthur não deverá interpor embargos de
declaração pois estes não são cabíveis no âmbito de
Juizados Especiais.

b) Como não houve condenação, presume-se que há
fixação implícita de honorários sucumbenciais na
média entre o mínimo e o máximo, ou seja, 15% do
valor da condenação.

Questão 56 - Marcos se envolveu em um acidente,
abalroando a motocicleta de Bruno, em razão de
não ter visto que a pista estava interditada. Bruno
ajuizou, em face de Marcos, ação de indenização
por danos materiais, visando receber os valores
necessários ao conserto de sua motocicleta.
Marcos, ao receber a citação da ação, entendeu
que a responsabilidade de pagamento era da
Seguradora Confiança, em virtude de contrato de
seguro que havia pactuado para seu veículo, antes
do acidente. Diante de tal situação, assinale a
afirmativa correta.
a)Marcos pode promover oposição em face de
Bruno e da seguradora.
b) Marcos pode promover denunciação da lide à
seguradora.

c) O trânsito em julgado não impede a discussão no
mesmo processo, podendo ser requerida a fixação
dos honorários sucumbenciais por meio de simples
petição.
d) Deve ser proposta ação autônoma para definição
dos honorários sucumbenciais e de sua cobrança.
Questão 58 - (Exame da Ordem Unificado 2016.2) –
Hugo estava dentro de seu automóvel esperando a
namorada, quando foi abordado por dois policiais
militares. Os policiais exigiram a saída de Hugo do
automóvel e sua identificação, que atendeu à
determinação. Após revista pessoal e no carro, e
nada de ilegal ter sido encontrado, os agentes da lei
afirmaram que Hugo deveria acompanhá-los à
Delegacia para que fosse feita uma averiguação,
inclusive para ver se havia mandado de prisão contra
ele. Após recusa de Hugo, os policiais tentaram
algemá-lo, mas ele não aceitou.

Considerando apenas as informações expostas, é
correto afirmar que a conduta de Hugo
a) configura situação atípica.
b) configura o crime de resistência.
c) configura o crime de desobediência.
d) configura o crime de desobediência.
Questão 59 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1) Em 2014, Túlio foi condenado definitivamente pela
prática de um crime de estupro ao cumprimento de
pena de 6 anos. Após preencher todos os requisitos
legais, foi a ele deferido livramento condicional. No
curso do livramento, Túlio vem novamente a ser
condenado definitivamente por outro crime de
estupro praticado durante o período de prova.
Preocupada com as consequências dessa nova
condenação, a família de Túlio procura o advogado
para esclarecimentos.
Considerando as informações narradas, o advogado
de Túlio deverá esclarecer à família que a nova
condenação funciona, na revogação do livramento,
como causa
a) obrigatória, não sendo possível a obtenção de
livramento condicional em relação ao novo delito.
b) obrigatória, sendo possível a obtenção de
livramento condicional após cumprimento de mais
de 2/3 das penas somadas.
c) facultativa, não sendo possível a obtenção de
livramento condicional em relação ao novo delito.
d) facultativa, sendo possível a obtenção de
livramento condicional após cumprimento de mais
de 2/3 das penas somadas.
Questão 60 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1) Francisco, brasileiro, é funcionário do Banco do
Brasil, sociedade de economia mista, e trabalha na
agência de Lisboa, em Portugal. Passando por
dificuldades financeiras, acaba desviando dinheiro
do banco para uma conta particular, sendo o fato

descoberto e julgado em Portugal. Francisco é
condenado pela infração praticada. Extinta a pena,
ele retorna ao seu país de origem e é surpreendido
ao ser citado, em processo no Brasil, para responder
pelo mesmo fato, razão pela qual procura seu
advogado.
Considerando as informações narradas, o advogado
de Francisco deverá informar que, de acordo com o
previsto no Código Penal,
a) ele não poderá responder no Brasil pelo mesmo
fato, por já ter sido julgado e condenado em
Portugal.
b) ele somente poderia ser julgado no Brasil por
aquele mesmo fato, caso tivesse sido absolvido em
Portugal.
c) ele pode ser julgado também no Brasil por aquele
fato, sendo totalmente indiferente a condenação
sofrida em Portugal.
d) ele poderá ser julgado também no Brasil por
aquele fato, mas a pena cumprida em Portugal
atenua ou será computada naquela imposta no
Brasil, em caso de nova condenação.
Questão 61 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1) Márcia e Plínio se encontraram em um quarto de
hotel e, após discutirem o relacionamento por várias
horas, acabaram por se ofender reciprocamente.
Márcia, então, querendo dar fim à vida de ambos,
ingressa no banheiro do quarto e liga o gás,
aproveitando-se do fato de que Plínio estava
dormindo. Em razão do forte cheiro exalado, quando
ambos já estavam desmaiados, os seguranças do
hotel invadem o quarto e resgatam o casal, que foi
levado para o hospital. Tanto Plínio quanto Márcia
acabaram sofrendo lesões corporais graves.
Registrado o fato na delegacia, Plínio, revoltado com
o comportamento de Márcia, procura seu advogado
e pergunta se a conduta dela configuraria crime.
Considerando as informações narradas, o advogado
de Plínio deverá esclarecer que a conduta de Márcia
configura crime de:

a) lesão corporal grave, apenas.
b) tentativa de homicídio qualificado e tentativa de
suicídio.
c) tentativa de homicídio qualificado, apenas.
d) tentativa de suicídio, por duas vezes.
Questão 62 - (Exame da Ordem Unificado 2017.2) Rafael e Francisca combinam praticar um crime de
furto em uma residência onde ela exercia a função
de passadeira. Decidem, então, subtrair bens do
imóvel em data sobre a qual Francisca tinha
conhecimento de que os proprietários estariam
viajando, pois assim ela tinha certeza de que os
patrões, de quem gostava, não sofreriam qualquer
ameaça ou violência.
No dia do crime, enquanto Francisca aguarda do lado
de fora, Rafael entra no imóvel para subtrair bens.
Ela, porém, percebe que o carro dos patrões está na
garagem e tenta avisar o fato ao comparsa para que
este saísse rápido da casa. Todavia, Rafael, ao
perceber que a casa estava ocupada, decide
empregar violência contra os proprietários para
continuar subtraindo mais bens. Descobertos os
fatos, Francisca e Rafael são denunciados pela
prática do crime de roubo majorado.
Considerando as informações narradas,
advogado(a) de Francisca deverá buscar

Questão 63 - (Exame da Ordem Unificado 2017.2) Caio, Mário e João são denunciados pela prática de
um mesmo crime de estupro (Art. 213 do CP). Caio
possuía uma condenação anterior definitiva pela
prática de crime de deserção, delito militar próprio,
ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Já
Mário possuía uma condenação anterior, com
trânsito em julgado, pela prática de crime comum,
com aplicação exclusiva de pena de multa. Por fim,
João possuía condenação definitiva pela prática de
contravenção penal à pena privativa de liberdade.
No momento da sentença, o juiz reconhece
agravante da reincidência em relação aos três
denunciados.
Considerando apenas as informações narradas, de
acordo com o Código Penal, o advogado dos réus
a) não poderá buscar o afastamento da agravante, já
que todos são reincidentes.
b) poderá buscar o afastamento da agravante em
relação a Mário, já que somente Caio e João são
reincidentes.
c) poderá buscar o afastamento da agravante em
relação a João, já que somente Caio e Mário são
reincidentes.

o(a)

a) sua absolvição, tendo em vista que não desejava
participar do crime efetivamente praticado.
b) o reconhecimento da participação de menor
importância, com aplicação de causa de redução de
pena.
c) o reconhecimento de que o agente quis participar
de crime menos grave, aplicando-se a pena do furto
qualificado
d) o reconhecimento de que o agente quis participar
de crime menos grave, aplicando-se causa de
diminuição de pena sobre a pena do crime de roubo
majorado.

d) poderá buscar o afastamento da agravante em
relação a Caio e João, já que somente Mário é
reincidente.
Questão 64 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1) O Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Matheus, imputando-lhe a prática de um crime de
estelionato. Na cota da denúncia, o Promotor de
Justiça solicitou a realização de exame grafotécnico
para comparar as assinaturas constantes da
documentação falsa, utilizada como instrumento da
prática do estelionato, com as de Matheus. Após ser
citado, Matheus procura seu advogado e esclarece,
em sigilo, que realmente foi autor do crime de
estelionato.
Considerando as informações narradas, sob o ponto

de vista técnico, o advogado deverá esclarecer que
Matheus,
a) deverá realizar o exame grafotécnico, segundo as
determinações que lhe forem realizadas, já que
prevalece no Processo Penal o Princípio da Verdade
Real.
b) poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico
até o momento de seu interrogatório, ocasião em
que deverá fornecer padrão para o exame
grafotécnico, ainda que com assinaturas diferentes
daquelas tradicionalmente utilizadas por ele.
c) deverá realizar o exame grafotécnico, tendo em
vista que, no recebimento da denúncia, prevalece o
princípio do in dubio pro societatis.
d) poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico
durante todo o processo, e essa omissão não pode
ser interpretada como confissão dos fatos narrados
na denúncia.
Questão 65 - (Exame da Ordem Unificado 2018.1) No dia 15 de maio de 2017, Caio, pai de um
adolescente de 14 anos, conduzia um veículo
automotor, em via pública, às 14h, quando foi
solicitada sua parada em uma blitz. Após consultar a
placa do automóvel, os policiais constataram que o
veículo era produto de crime de roubo ocorrido no
dia 13 de maio de 2017, às 09h. Diante da suposta
prática do crime de receptação, realizaram a prisão
e encaminharam Caio para a Delegacia.
Em sede policial, a vítima do crime de roubo foi
convidada a comparecer e, em observância a todas
as formalidades legais, reconheceu Caio como o
autor do crime que sofrera. A autoridade policial
lavrou auto de prisão em flagrante pelo crime de
roubo em detrimento de receptação. O Ministério
Público, em audiência de custódia, manifesta-se pela
conversão da prisão em flagrante em preventiva,
valorizando o fato de Caio ser reincidente, conforme
confirmação constante de sua Folha de
Antecedentes Criminais.
Quando de sua manifestação, o advogado de Caio,
sob o ponto de vista técnico, deverá requerer

a) liberdade provisória, pois, apesar da prisão em
flagrante ser legal, não estão presentes os
pressupostos para prisão preventiva.
b) relaxamento da prisão, em razão da ausência de
situação de flagrante.
c) revogação da prisão preventiva, pois a prisão em
flagrante pelo crime de roubo foi ilegal.
d) substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, pois Caio é responsável pelos cuidados de
adolescente de 14 anos.
Questão 66 - (Exame da Ordem Unificado 2016.1) Em 16/02/2016, Gisele praticou um crime de lesão
corporal culposa simples no trânsito, vitimando
Maria Clara. Gisele, então, procura seu advogado
para saber se faz jus à transação penal, esclarecendo
que já foi condenada definitivamente por uma vez a
pena restritiva de direitos pela prática de furto e que
já se beneficiou do instituto da transação há 7 anos.
Deverá o advogado esclarecer sobre o benefício que:
a) não cabe oferecimento de proposta de transação
penal porque Gisele já possui condenação anterior
com trânsito em julgado.
b) não cabe oferecimento de proposta de transação
penal porque Gisele já foi beneficiada pela transação
em momento anterior.
c) poderá ser oferecida proposta de transação penal
porque só quem já se beneficiou da transação penal
nos 3 anos anteriores não poderá receber
novamente o benefício.
d) a condenação pela prática de furto e a transação
penal obtida há 7 anos não impedem o oferecimento
de proposta de transação penal.
Questão 67 - (Exame da Ordem Unificado 2014.3) Tiago e Andrea agiram em concurso de agentes em
determinado crime. O processo segue seu curso
natural, culminando com sentença condenatória, na
qual os dois são condenados. Quando da
interposição do recurso, apenas Andrea apela. O
recurso é julgado. Na decisão, fundada em motivos

que não são de caráter exclusivamente pessoal, os
julgadores decidem pela absolvição de Andrea.

provisória para fins de determinação do regime
inicial de cumprimento de pena.

Nesse sentido, diante apenas das informações
apresentadas pelo enunciado, assinale a afirmativa
correta.

b) O magistrado sentenciante deverá computar o
tempo de prisão provisória para fins de
determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade.

a) Andrea será absolvida e Tiago continuará
condenado, devido ao fato de a decisão ter sido
fundada em motivos que não são de caráter
exclusivamente pessoal.
b) Andrea e Tiago serão absolvidos, pois os efeitos da
decisão serão estendidos a este, devido ao fato de a
decisão ter sido fundada em motivos que não são de
caráter exclusivamente pessoal.
c) Andrea e Tiago serão absolvidos, porém será
necessário interpor Recurso Especial.
d) Andrea será absolvida e Tiago continuará
condenado, pois não interpôs recurso.
Questão 68 - (Exame da Ordem Unificado 2014.3) João Paulo, primário e de bons antecedentes, foi
denunciado pela prática de homicídio qualificado
por motivo fútil (Art. 121, § 2º, II, do Código Penal).
Logo após o recebimento da denúncia, o magistrado,
acatando o pedido realizado pelo Ministério Público,
decretou a prisão preventiva do acusado, já que
havia documentação comprobatória de que o réu
estava fugindo do país, a fim de se furtar de uma
possível sentença condenatória ao final do processo.
O processo transcorreu normalmente, tendo ao réu
sido assegurados todos os seus direitos legais. Após
cinco anos de prisão provisória, foi marcada a
audiência no Plenário do Júri. Os jurados, por
unanimidade, consideraram o réu culpado pela
prática do homicídio supramencionado. O Juiz
Presidente então passou à aplicação da pena e, ao
término do cálculo no rito tri-fásico, obteve a pena
de 12 anos de prisão em regime inicialmente
fechado.
Sobre a hipótese narrada, assinale a afirmativa
correta.
a) Somente o juiz da Vara de Execuções Penais
poderá realizar o cômputo do tempo de prisão

c) O condenado deverá iniciar seu cumprimento de
pena no regime inicial fechado e, passado o prazo de
1/6, poderá requerer ao juízo de execução a
progressão para o regime mais benéfico, desde que
preencha os demais requisitos legais.
d) O condenado deverá iniciar seu cumprimento de
pena no regime inicial fechado e, passado o prazo de
1/6, poderá requerer ao juízo sentenciante a
progressão para o regime mais benéfico, desde que
preencha os demais requisitos legais.
Questão 69 - (Exame da Ordem Unificado 2010.3) Como se sabe, a prisão processual (provisória ou
cautelar) é a decretada antes do trânsito em julgado
de sentença penal condenatória, nas hipóteses
previstas em lei. A respeito de tal modalidade de
prisão, é correto afirmar que:
a) em nosso ordenamento jurídico, a prisão
processual contempla as seguintes modalidades:
prisão em flagrante, preventiva, temporária, por
pronúncia e em virtude de sentença condenatória
recorrível.
b) a prisão temporária tem como pressupostos a
existência de indícios de autoria e prova da
materialidade, e como fundamentos a necessidade
de garantia da ordem pública, a conveniência da
instrução criminal, a necessidade de garantir a futura
aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.
c) o prazo de duração da prisão temporária é de
cinco dias, prorrogável por mais cinco em caso de
extrema e comprovada necessidade. Em se tratando,
todavia, de crime hediondo, a prisão temporária
poderá ser decretada pelo prazo de trinta dias,
prorrogável por igual período.

d) são requisitos da prisão preventiva a sua
imprescindibilidade para as investigações do
inquérito policial e o fato de o indiciado não ter
residência fixa ou não fornecer elementos
necessários ao esclarecimento de sua identidade.
Questão 70 - (Exame da Ordem Unificado 2018.2)
Jorge era caixa bancário e trabalhava para o Banco
Múltiplo S/A. Recebia salário fixo de R$ 4.000,00
mensais. Além disso, recebia comissão de 3% sobre
cada seguro de carro, vida e previdência oferecido e
aceito pelos clientes do Banco, o que fazia
concomitantemente com suas atividades de caixa,
computando-se o desempenho para suas metas e da
agência. Os produtos em referência não eram do
banco, mas, sim, da Seguradora Múltiplo S/A,
empresa do mesmo grupo econômico do
empregador de Jorge.
Diante disso, observando o entendimento
jurisprudencial consolidado do TST, bem como as
disposições da CLT, assinale a afirmativa correta.
a) Os valores recebidos a título de comissão não
devem integrar a remuneração de Jorge, por se
tratar de liberalidade.

b) Os valores recebidos a título de comissão não
devem integrar a remuneração de Jorge, porque
relacionados a produtos de terceiros.
c) Os valores recebidos a título de comissão devem
integrar a remuneração de Jorge.
d) Os valores recebidos a título de comissão não
devem integrar a remuneração de Jorge, uma vez
que ocorreram dentro do horário normal de
trabalho, para o qual Jorge já é remunerado pelo
banco.
Questão 71 - (Exame da Ordem Unificado 2018.2) Paulo é policial militar da ativa da Brigada Militar do
Rio Grande do Sul. Como policial militar, trabalha em

regime de escala 24h x 72h.Nos dias em que não tem
plantão no quartel, atua como segurança em uma
joalheria de um shopping center, onde tem que
trabalhar três dias por semana, não pode se fazer
substituir por ninguém, recebe remuneração fixa
mensal e tem que cumprir uma rotina de 8 horas a
cada dia laborado. Os comandos do trabalho lhe são
repassados pelo gerente-geral da loja, sendo que
ainda ajuda nas arrumações de estoque, na
conferência de mercadorias e em algumas outras
funções internas. Paulo não teve a CTPS anotada
pela joalheria.
Diante dessa situação, à luz das normas da CLT e da
jurisprudência consolidada do TST, assinale a
afirmativa correta.
a) Estão preenchidos os requisitos da relação de
emprego, razão pela qual Paulo tem vínculo
empregatício com a joalheria, independentemente
do fato de ser policial militar da ativa, e de sofrer
eventual punição disciplinar administrativa prevista
no estatuto do Policial Militar.
b) Estão preenchidos os requisitos da relação de
emprego, mas Paulo não poderá ter vínculo
empregatício com a joalheria, em razão da punição
disciplinar administrativa
c) Não estão presentes os requisitos da relação de
emprego, uma vez que Paulo poderá ser requisitado
pela Brigada Militar e não poderá trabalhar nesse dia
para a joalheria.
d) Estão preenchidos os requisitos da relação de
emprego, sendo indiferente à relação de emprego
uma eventual punição disciplinar administrativa
prevista no estatuto do Policial Militar, mas Paulo
não pode ter vínculo empregatício com a joalheria
tendo em vista que a função pública exige dedicação
exclusiva.
Questão 72 - (Exame da Ordem Unificado 2018.2) Considerando a grave crise financeira que o país

atravessa, a fim de evitar a dispensa de alguns
funcionários, a metalúrgica Multiforte Ltda.
pretende suspender sua produção por um mês.
O Sindicato dos Empregados da indústria
metalúrgica contratou você para, como advogado,
buscar a solução para o caso.
Segundo o texto da CLT, assinale a opção que
apresenta a solução de acordo mais favorável aos
interesses dos empregados.
a) Implementar a suspensão dos contratos de
trabalho dos empregados por 30 dias, por meio de
acordo individual de trabalho.
b) Conceder férias coletivas de 30 dias.
c) Promover o lockout.
d) Implementar a suspensão dos contratos de
trabalho dos empregados por 30 dias, por meio de
acordo coletivo de trabalho.
Questão 73 - (Exame da Ordem Unificado 2018.2)Felisberto foi contratado como técnico pela
sociedade empresária Montagens Rápidas Ltda., em
janeiro de 2018, recebendo salário correspondente
ao mínimo legal. Ele não está muito satisfeito, mas
espera, no futuro, galgar degraus dentro da
empresa.
O empregado em questão trabalha na seguinte
jornada: de segunda a sexta-feira, das 10h às
19h48min com intervalo de uma hora para refeição,
tendo assinado acordo particular por ocasião da
admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar
mais 48 minutos de segunda a sexta-feira.
Com base na situação retratada e na Lei,
considerando que a norma coletiva da categoria de
Felisberto é silente a respeito, assinale a afirmativa
correta.

a) Há direito ao pagamento de horas extras, porque
a compensação de horas teria de ser feita por acordo
coletivo ou convenção coletiva, não se admitindo
acordo particular para tal fim.
b) Não existe direito ao pagamento de sobrejornada,
porque as partes podem estipular qualquer
quantidade de jornada, independentemente de
limites.
c) A Lei é omissa a respeito da forma pela qual a
compensação de horas deva ser realizada, razão pela
qual caberá ao juiz, valendo-se de bom senso e
razoabilidade, julgar por equidade.
d) A situação não gera direito a horas extras, porque
é possível estipular compensação semanal de horas,
inclusive por acordo particular, como foi o caso.
Questão 74 - (Exame da Ordem Unificado 2018.2)Em 2018, um sindicato de empregados acertou, em
acordo coletivo com uma sociedade empresária, a
redução geral dos salários de seus empregados em
15% durante 1 ano.
Nesse caso, conforme dispõe a CLT,
a) Uma contrapartida de qualquer natureza será
obrigatória e deverá ser acertada com a sociedade
empresária.
b) a contrapartida será a garantia no emprego a
todos os empregados envolvidos durante a vigência
do acordo coletivo.
c) a existência de alguma vantagem para os
trabalhadores para validar o acordo coletivo será
desnecessária.
d) a norma em questão será nula, porque a redução
geral de salário somente pode ser acertada por
convenção coletiva de trabalho.

Questão 75 - (Exame da Ordem Unificado 2018.2) Lucas trabalhava em uma empresa estatal, cuja

norma interna regulamentar previa a necessidade de
sindicância administrativa para apuração de falta e
aplicação de suspensão. Após quatro anos de
contrato sem qualquer intercorrência, em
determinada semana, Lucas faltou sem qualquer
comunicação ou justificativa por dois dias
consecutivos. Diante disso, logo após o seu retorno
ao trabalho, seu superior hierárquico aplicou a pena
de suspensão por três dias.

a) Presume-se recebida a notificação 48h após ser
postada, sendo o não recebimento ônus de prova do
destinatário.

Na qualidade de advogado de Lucas, que tem
interesse em manter o emprego, você deverá
requerer:

d) O recebimento da notificação é presunção
absoluta; logo, são cabíveis de plano a revelia e a
confissão.

a) a rescisão indireta do contrato por punição
excessiva.

Questão 77 - (Exame da Ordem Unificado 2018.2) Vando ajuizou reclamação trabalhista em desfavor
da sociedade empresária Cetro Dourado Ltda., na
qual trabalhou por 5 anos e 3 meses, na condição de
vigia noturno.
A sociedade empresária não compareceu à
audiência, daí porque o pedido foi julgado
procedente à sua revelia. Contudo, a sociedade
empresária interpôs recurso ordinário no prazo legal
e efetuou o recolhimento das custas e do depósito
recursal, mas com valor inferior ao devido (R$ 10,00
a menos nas custas e R$ 500,00 a menos no depósito
recursal).

b) a nulidade da punição, pois não foi observada a
norma regulamentar da empresa.
c) a conversão da suspensão em advertência.
d) a ausência de nexo de causalidade e o decurso de
tempo entre a punição e a falta.
Questão 76 - (Exame da Ordem Unificado 2018.2) Em sede de reclamação trabalhista, o autor forneceu
o endereço da ré na inicial, para o qual foi expedida
notificação citatória.
Decorridos cinco dias da expedição da citação, não
tendo havido qualquer comunicado ao juízo, houve
a realização da audiência, à qual apenas compareceu
o autor e seu advogado, o qual requereu a aplicação
da revelia e confissão da sociedade empresária-ré.
O juiz indagou ao advogado do autor o fundamento
para o requerimento, já que não havia nenhuma
referência à citação no processo, além da expedição
da notificação.
Diante disso, na qualidade de advogado do autor, à
luz do texto legal da CLT, assinale a opção correta.

b) A mera ausência do réu, independentemente de
citado ou não, enseja revelia e confissão.
c) Descabe o requerimento de revelia e confissão se
não há confirmação no processo do recebimento da
notificação citatória.

Com base na situação retratada, na lei e no
entendimento consolidado do TST, assinale a
afirmativa correta.
a) O recurso não pode ser conhecido, porque houve
revelia; assim, a sociedade empresária fica
juridicamente impedida de recorrer.
b) Na Justiça do Trabalho, não existe possibilidade de
se sanar vício referente à diferença no preparo,
motivo pelo qual o recurso será considerado
deserto.
c) O juiz deverá assinalar prazo de 5 dias para que a
sociedade empresária efetue o recolhimento da

diferença das custas e do depósito recursal, sob pena
de deserção.
d) Em tese, seria possível que a sociedade
empresária recolhesse a diferença das custas, mas
não há previsão jurisprudencial de prazo para
complementar o depósito recursal.
Questão 78 - (Exame da Ordem Unificado 2018.2) Uma entidade filantrópica foi condenada em
reclamação trabalhista movida por uma exempregada, em fevereiro de 2018. A sentença
transitou em julgado e agora se encontra na fase de
execução. Apresentados os cálculos e conferida vista
à executada, o juiz homologou a conta apresentada
pela exequente.
Em relação à pretensão da entidade de ajuizar
embargos de devedor para questionar a decisão
homologatória, assinale a afirmativa correta.

nem se justificou, estando presente o exempregado.
Indique, de acordo com a CLT, o instituto jurídico que
ocorrerá em relação ao processo.
a) Revelia.
b) Remarcação da audiência.
c) Arquivamento.
d) Confissão ficta.

a) Não há necessidade de garantia do juízo, no caso
apresentado, para o ajuizamento de embargos de
devedor.

Questão 80 - (Exame da Ordem Unificado 2018.2) Gustavo foi empregado da empresa Pizzaria Massa
Deliciosa. Após a extinção do seu contrato, ocorrida
em julho de 2018, as partes dialogaram e
confeccionaram um termo de acordo extrajudicial,
que
levaram
à
Justiça
do
Trabalho
para homologação. O acordo em questão foi
assinado pelas partes e por um advogado, que era
comum às partes.
Considerando o caso narrado, segundo os ditames
da CLT, assinale a afirmativa correta.

b) Se a executada deseja questionar os cálculos,
deverá garantir o juízo com dinheiro ou bens e,
então, ajuizar embargos de devedor.

a) Viável a homologação do acordo extrajudicial,
porque fruto de manifestação de vontade das partes
envolvidas.

c) A executada, por ser filantrópica, poderá ajuizar
embargos à execução, desde que garanta a dívida em
50%.

b) Não será possível a homologação, porque
empregado e empregador não podem ter advogado
comum.

d) A entidade filantrópica não tem finalidade
lucrativa, daí por que não pode ser empregadora, de
modo que a execução contra ela não se justifica, e
ela poderá ajuizar embargos a qualquer momento.

c) Impossível a pretensão, porque, na Justiça do
Trabalho, não existe procedimento especial de
jurisdição voluntária, mas apenas contenciosa.

Questão 79 - (Exame da Ordem Unificado 2018.2)Uma sociedade empresária ajuizou ação de
consignação em pagamento em face do seu exempregado, com o objetivo de realizar o depósito
das verbas resilitórias devidas ao trabalhador e obter
quitação judicial da obrigação. No dia designado
para a audiência una, a empresa não compareceu

d) Para a validade do acordo proposto, seria
necessário que o empregado ganhasse mais de duas
vezes o teto da Previdência Social.
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