Faculdades Integradas PROMOVE de Brasília
V SIMULADO DO EXAME DE ORDEM

TIPO 1 – BRANCA

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

Informações gerais



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



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




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




Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.



Somente no decorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos do período da prova você poderá retirar-se da
sala levando o caderno de questões.



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



O tempo disponível para esta prova será de 5 (cinco) horas, já incluído o tempo para marcação da folha
de respostas.
Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de
respostas.
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- Marcelo, renomado advogado, foi
convidado para participar de matéria veiculada pela
Internet, por meio de portal de notícias, com a
finalidade de informar os leitores sobre direitos do
consumidor. Ao final da matéria, mediante sua
autorização, foi divulgado o e-mail de Marcelo, bem
como o número de telefone do seu escritório.
Questão 1

Sobre essa situação, de acordo com o Código de Ética
e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta.1
a) Marcelo não pode participar de matéria veiculada
pela Internet, pois esse fato, por si só, configura
captação de clientela.
b) Marcelo pode participar de matéria veiculada pela
Internet, mas são vedadas a referência ao e-mail e ao
número de telefone do seu escritório ao final da
matéria.
c) Marcelo pode participar de matéria veiculada pela
Internet e são permitidas a referência ao e-mail e ao
número de telefone do seu escritório ao final da
matéria.
d) Marcelo pode participar de matéria veiculada pela
Internet, mas é vedada a referência ao número de
telefone do seu escritório ao final da matéria, sendo
permitida a referência ao seu e-mail.
Questão 2 - Cláudio, advogado inscrito na Seccional da

OAB do Estado do Rio de Janeiro, praticou infração
disciplinar em território abrangido pela Seccional da
OAB do Estado da São Paulo. Após representação do
interessado, o Conselho de Ética e Disciplina da
Seccional da OAB do Estado do Rio de Janeiro
instaurou processo disciplinar para apuração da
infração.
Sobre o caso, de acordo com o Estatuto da OAB, o
Conselho de Ética e Disciplina da Seccional da OAB
do Estado do Rio de Janeiro2

b) tem competência para punir disciplinarmente
Cláudio, pois a competência é exclusivamente do
Conselho Seccional em que o advogado se encontra
inscrito, salvo se a falta for cometida perante o
Conselho Federal.
c) tem competência para punir disciplinarmente
Cláudio, pois a competência é concorrente entre o
Conselho Seccional em que o advogado se encontra
inscrito e o Conselho Seccional em cuja base
territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta
for cometida perante o Conselho Federal.
d) não tem competência para punir disciplinarmente
Cláudio, pois a competência é exclusivamente do
Conselho Federal, ainda que a falta não tenha sido
cometida perante este, quando o advogado for
inscrito em uma Seccional e a infração tiver ocorrido
na base territorial de outra.
Questão 3-

Juliana, advogada, foi empregada da
sociedade empresária OPQ Cosméticos e, em razão
da sua atuação na área tributária, tomou
conhecimento de informações estratégicas da
empresa.
Muitos anos depois de ter deixado de trabalhar na
empresa, foi procurada por Cristina, consumidora
que pretendia ajuizar ação cível em face da OPQ
Cosméticos por danos causados pelo uso de um de
seus produtos.
Juliana, aceitando a causa, utiliza-se das informações
estratégicas que adquirira como argumento de
reforço, com a finalidade de aumentar a
probabilidade de êxito da demanda.
Considerando essa situação, segundo o Estatuto da
OAB e o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale
a afirmativa correta.3

a) não tem competência para punir disciplinarmente
Cláudio, pois a competência é exclusivamente do
Conselho Seccional em cuja base territorial tenha
ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida
perante o Conselho Federal.

a) Juliana não pode advogar contra a sociedade
empresária OPQ Cosméticos, tampouco se utilizar
das informações estratégicas a que teve acesso
quando foi empregada da empresa.
b) Juliana pode advogar contra a sociedade
empresária OPQ Cosméticos, mas não pode se

1

FGV – 2017 – OAB – Exame de Ordem Unificado – XXIII – PRIMEIRA FASE

3

2

FGV – 2017 – OAB – Exame de Ordem Unificado – XXIII – PRIMEIRA FASE

FGV – 2017 – OAB – Exame de Ordem Unificado – XXIII – PRIMEIRA FASE

2

utilizar das informações estratégicas a que teve
acesso quando foi empregada da empresa.
c) Juliana pode advogar contra a sociedade
empresária OPQ Cosméticos e pode se utilizar das
informações estratégicas a que teve acesso quando
foi empregada da empresa.
d) Juliana não pode advogar contra a sociedade
empresária OPQ Cosméticos, mas pode repassar as
informações estratégicas a que teve acesso quando
foi empregada da empresa, a fim de que sejam
utilizadas por terceiro que patrocine a causa de
Cristina.
Questão 4-

Em determinada subseção da OAB,
constatou-se grave violação à disciplina prevista na
Lei nº 8.906/94, no que diz respeito ao exercício de
suas atribuições de representar a OAB perante os
poderes constituídos e de fazer valer as
prerrogativas do advogado.
Considerando a situação hipotética narrada, assinale
a afirmativa correta.4
a) Compete ao Conselho Federal da OAB intervir na
aludida subseção mediante voto de dois terços de
seus membros.
b) Compete ao Conselho Federal da OAB intervir na
aludida subseção mediante decisão por maioria do
Órgão Especial do Conselho Pleno.
c) Compete ao Conselho Seccional respectivo da OAB
intervir na aludida subseção mediante decisão
unânime de sua diretoria.
d) Compete ao Conselho Seccional respectivo da
OAB intervir na aludida subseção mediante voto de
dois terços de seus membros.
Questão 5- Os advogados Raimundo da Silva, Severino

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

4

FGV – 2017 – OAB – Exame de Ordem Unificado – XXIII – PRIMEIRA FASE

5

FGV – 2017 – OAB – Exame de Ordem Unificado – XXIII – PRIMEIRA FASE

Considerando a situação narrada e a disciplina do
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da
OAB, assinale a afirmativa correta.5
a) Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades
da pessoa jurídica apenas podem ser praticados por
Raimundo, Severino ou Juscelino, sendo vedada a
prática de atos por Silva Advogados, uma vez que as
atividades necessárias ao desempenho da advocacia
devem ser exercidas individualmente, ainda que
revertam à sociedade os proveitos.
b) Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades
da pessoa jurídica podem ser praticados por Silva
Advogados; porém, os atos privativos de advogado
devem ser praticados por Raimundo, Severino ou
Juscelino.
c) Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades
da pessoa jurídica e os atos privativos de advogado
podem ser praticados por Silva Advogados.
d) Os atos destinados à satisfação das finalidades da
pessoa jurídica apenas devem ser praticados por
Severino, sendo vedada a prática de atos por Silva
Advogados, uma vez que as atividades necessárias
ao desempenho da advocacia devem ser exercidas
individualmente, ainda que revertam à sociedade os
proveitos. Os atos também não podem ser
praticados pelos demais sócios, já que Severino
figura como sócio-gerente.
- Carolina, Júlia, Bianca e Maria são
advogadas. Carolina é servidora estadual não
enquadrada em hipótese de incompatibilidade; Júlia
está cumprindo suspensão por infração disciplinar;
Bianca está licenciada por requerimento próprio
justificado; e Maria é servidora federal não
enquadrada em hipótese de incompatibilidade. As
quatro peticionam, como advogadas, isoladamente
e em atos distintos, em ação judicial proposta em
face da União.
Questão 6

Diante da situação narrada, de acordo com o
Estatuto da OAB, são válidos os atos praticados6
a) por Carolina, apenas.
b) por Carolina e Bianca, apenas.
6
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c) por Carolina, Bianca e Maria, apenas.
d) por Carolina, Julia, Bianca e Maria.
- O Conselho Seccional X da OAB criou dez
subseções e uma Caixa de Assistência dos
Advogados. Dentre as subseções, inclui-se a
Subseção Y, cuja área territorial abrange um
município.
Questão 7

Considerando a hipótese narrada, analise as
afirmativas a seguir e assinale a única correta.7

b) Viviane e Paula têm direito à suspensão de
prazos processuais, em qualquer hipótese, desde
que haja notificação por escrito ao cliente.
c) Viviane, Paula e Milena têm direito de
preferência na ordem das audiências a serem
realizadas a cada dia, mediante comprovação de
sua condição.
d) Paula e Milena têm direito a entrar nos tribunais
sem serem submetidas a detectores de metais e
aparelhos de raio-X.
- A advogada Maria foi procurada por certo
cliente para o patrocínio de uma demanda judicial.
Ela, então, apresentou ao cliente contrato de
prestação de seus serviços profissionais. A cláusula
dez do documento estabelecia que Maria obrigavase apenas a atuar na causa no primeiro grau de
jurisdição. Além disso, a cláusula treze dispunha
sobre a obrigatoriedade de pagamento de
honorários, em caso de ser obtido acordo antes do
oferecimento da petição inicial. Irresignado, o cliente
encaminhou cópia do contrato à OAB, solicitando
providências disciplinares.
Questão 9

a) O Conselho Seccional X é dotado de personalidade
jurídica própria; já a Caixa de Assistência dos
Advogados e a Subseção Y não possuem
personalidade jurídica própria, caracterizando-se
como partes autônomas do Conselho Seccional X.
b) O Conselho Seccional X e a Caixa de Assistência
dos Advogados são dotados de personalidade
jurídica própria; já a Subseção Y não possui
personalidade jurídica própria, caracterizando-se
como parte autônoma do Conselho
Seccional X.
c) O Conselho Seccional X, a Caixa de Assistência dos
Advogados e a Subseção Y não possuem
personalidade jurídica própria. Trata-se de órgãos da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a qual é
dotada de personalidade jurídica.
d) O Conselho Seccional X, a Caixa de Assistência dos
Advogados e a Subseção Y possuem, cada qual,
personalidade jurídica própria.

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

Diante da situação narrada, de acordo com o
Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta.8
a) Viviane e Milena têm direito a reserva de vaga
nas garagens dos fóruns dos tribunais.

7
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Sobre os termos do contrato, assinale a afirmativa
correta.9
a) A cláusula dez do contrato viola o disposto no
Código de Ética e Disciplina da OAB, uma vez que é
vedada a limitação do patrocínio a apenas um grau
de jurisdição. Quanto à cláusula treze, não se
vislumbram irregularidades.
b) Não se vislumbram irregularidades quanto às
claúsulas dez e treze do contrato, ambas
consonantes com o disposto no Estatuto da OAB e no
Código de Ética e Disciplina da OAB.
c) A cláusula treze do contrato viola o disposto no
Código de Ética e Disciplina da OAB, uma vez que o
advogado não faz jus ao recebimento de honorários
contratuais em caso de acordo feito entre o cliente e
a parte contrária, anteriormente ao oferecimento da
demanda. Quanto à cláusula dez, não se vislumbram
irregularidades.
d) A cláusula dez do contrato viola o disposto no
Código de Ética e Disciplina da OAB, uma vez que é
9
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vedada a limitação do patrocínio a apenas um grau
de jurisdição. A cláusula treze do contrato também
viola o disposto no Código de Ética e Disciplina da
OAB, uma vez que o advogado não faz jus ao
recebimento de honorários contratuais em caso de
acordo feito entre o cliente e a parte contrária,
anteriormente ao oferecimento da demanda.
- No ano de 2017, deverá se realizar a
Conferência Nacional da Advocacia Brasileira,
órgão consultivo máximo do Conselho Federal, que
se reúne trienalmente.
Questão 10

Cientes do evento, Raul, Francisco e Caetano
decidem participar como membros efetivos da
Conferência. Raul, advogado, é conselheiro de
certo Conselho Seccional da OAB. Francisco é
advogado, regularmente inscrito na OAB, e não
exerce previamente função junto a qualquer órgão
da instituição. Caetano é estagiário, regularmente
inscrito como tal junto à OAB, e também não
exerce previamente função em nenhum de seus
órgãos.
Considerando o disposto no Regulamento Geral do
Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a
afirmativa correta.10
a) Raul participará como membro efetivo da
Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, caso
em que terá direito a voto. Os demais, mesmo
inscritos na Conferência, poderão participar
apenas como convidados ou ouvintes, sem direito
a voto.
b) Francisco, se inscrito, e Raul participarão como
membros efetivos da Conferência Nacional da
Advocacia Brasileira. Porém, o direito a voto é
conferido apenas a Raul. Caetano, ainda que
inscrito na conferência, somente poderá participar
como ouvinte.
c) Francisco e Caetano, se inscritos na Conferência
Nacional da Advocacia Brasileira, dela participarão
como membros efetivos, mas o direito a voto é
conferido apenas a Francisco. Raul fica impedido
de participar como membro efetivo da
conferência, tendo em vista que já exerce função
em órgão da OAB.
10
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d) Raul participará como membro efetivo da
Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Do
mesmo modo, Francisco e Caetano, se inscritos na
conferência, poderão participar como membros
efetivos, permitindo-se, aos três, o direito a voto.
- Um sério problema com o qual o
advogado pode se deparar ao lidar com o
ordenamento jurídico é o das antinomias. Segundo
Norberto Bobbio, em seu livro Teoria do
Ordenamento Jurídico, são necessárias duas
condições para que uma antinomia ocorra.11
Questão 11

Assinale a opção que, segundo o autor da obra em
referência, apresenta tais condições.
a) As duas normas em conflito devem pertencer ao
mesmo ordenamento; as duas normas devem ter o
mesmo âmbito de validade, seja temporal,
espacial, pessoal ou material.
b) Ambas as normas devem ter procedido da
mesma autoridade legislativa; as duas normas em
conflito não devem dispor sobre uma mesma
matéria.
c) Ocorre no âmbito do processo judicial quando
há uma divergência entre a decisão de primeira
instância e a decisão de segunda instância ou
quando um tribunal superior de natureza federal
confirma a decisão de segunda instância.
d) As duas normas aplicáveis não apresentam uma
solução satisfatória para o caso; as duas normas
não podem ser integradas mediante recurso a
analogia ou costumes.
- A principal tese sustentada pelo
paradigma do positivismo jurídico é a validade da
norma jurídica, independentemente de um juízo
moral que se possa fazer sobre o seu conteúdo. No
entanto, um dos mais influentes filósofos do
direito juspositivista, Herbert Hart, no seu pósescrito ao livro O Conceito de Direito, sustenta a
possibilidade de um positivismo brando,
Questão 12

11
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eventualmente chamado de positivismo inclusivo
ou soft positivism.12
Assinale a opção que apresenta, segundo o autor
na obra em referência, o conceito de positivismo
brando.
a) O reconhecimento da existência de normas de
direito natural e de que tais normas devem
preceder às normas de direito positivo sempre que
houver conflito entre elas.
b) A jurisprudência deve ser considerada como
fonte do direito da mesma forma que a lei, de
maneira a produzir uma equivalência entre o
sistema de common law ou de direito
consuetudinário e sistema de civil law ou de direito
romano-germânico.
c) O positivismo brando ocorre no campo das
ciências sociais, não possuindo, portanto, o mesmo
rigor científico exigido no campo das ciências da
natureza.
d) A possibilidade de que a norma de
reconhecimento de um ordenamento jurídico
incorpore, como critério de validade jurídica, a
obediência a princípios morais ou valores
substantivos.
- Carlos pleiteia determinado direito,
que fora regulado de forma mais genérica no corpo
principal da CRFB/88 e de forma mais específica no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –
o ADCT. O problema é que o corpo principal da
Constituição da República e o ADCT estabelecem
soluções jurídicas diversas, sendo que ambas as
normas poderiam incidir na situação concreta.
Questão 13

Carlos, diante do problema, consulta um(a)
advogado(a) para saber se a solução do seu caso
deve ser regida pela norma genérica oferecida pelo
corpo principal da Constituição da República ou
pela norma específica oferecida pelo ADCT.13

Com base na CRFB/88, assinale a opção que
apresenta a proposta correta dada pelo(a)
advogado(a).
a) Como o corpo principal da CRFB/88 possui
hierarquia superior a todas as demais normas do
sistema jurídico, deve ser aplicável, afastada a
aplicação das normas do ADCT.
b) Como o ADCT possui o mesmo status jurídico
das demais normas do corpo principal da CRFB/88,
a norma específica do ADCT deve ser aplicada no
caso concreto.
c) Como o ADCT possui hierarquia legal, não pode
afastar a solução normativa presente na CRFB/88.
d) Como o ADCT possui caráter temporário, não é
possível que venha a reger qualquer caso concreto,
posto que sua eficácia está exaurida.
- O Governador do Estado E, diante da
informação de que poderia dispor de um lastro
orçamentário mais amplo para a execução de
despesas com a seguridade social, convocou seu
secretariado a fim de planejar o encaminhamento
a ser dado a tais recursos. Na reunião foram
apresentadas quatro propostas, mas o governador,
consultando sua equipe de assessoramento
jurídico, foi informado de que apenas uma das
propostas era adequada para assegurar
diretamente direitos relativos à seguridade social,
segundo a definição que lhe dá a CRFB/88.14
Questão 14

Dentre as opções a seguir, assinale-a.
a) Ampliação da rede escolar do ensino
fundamental e do ensino médio.
b) Ampliação da rede hospitalar de atendimento à
população da região.
c) Desenvolvimento de programa de preservação
da diversidade cultural da população.
d) Aprimoramento da atuação da guarda municipal
na segurança do patrimônio público.
- A Constituição de determinado país
veiculou os seguintes artigos:
Questão 15

12

FGV – 2017 – OAB – Exame de Ordem Unificado – XXII – PRIMEIRA FASE

13

FGV - 2016 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XXI - Primeira Fase

14

FGV - 2016 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XXI - Primeira Fase

6

Art. X. As normas desta Constituição poderão ser
alteradas mediante processo legislativo próprio,
com a aprovação da maioria qualificada de três
quintos dos membros das respectivas Casas
Legislativas, em dois turnos de votação, exceto as
normas constitucionais que não versarem sobre a
estrutura do Estado ou sobre os direitos e garantias
fundamentais, que poderão ser alteradas por
intermédio de lei infraconstitucional.
Art. Y. A presente Constituição, concebida
diretamente pelo Exmo. Sr. Presidente da
República, deverá ser submetida à consulta
popular, por meio de plebiscito, visando à sua
aprovação definitiva.
Art. Z. A ordem econômica será fundada na livre
iniciativa e na valorização do trabalho humano,
devendo seguir os princípios reitores da
democracia liberal e da social democracia, bem
como o respeito aos direitos fundamentais de
primeira dimensão (direitos civis e políticos) e de
segunda dimensão (direitos sociais, econômicos,
culturais e trabalhistas).
Com base no fragmento acima, é certo afirmar que
a classificação da Constituição do referido país
seria15
a) semirrígida, promulgada, heterodoxa.
b) flexível, outorgada, compromissória.
c) rígida, bonapartista e ortodoxa.
d) semiflexível, cesarista e compromissória.
- Finalizadas as Olimpíadas no Brasil,
certo deputado federal pelo Estado Beta, exdesportista conhecido nacionalmente, resolve
elaborar projeto de lei visando a melhorar a
performance do Brasil nos Jogos Olímpicos de
2020. Para realizar esse objetivo, o projeto dispõe
que os recursos públicos devem buscar promover,
prioritariamente, o esporte de alto rendimento.
Submetida a ideia à sua assessoria jurídica, esta
exteriorizou o único posicionamento que se
mostra harmônico com o sistema jurídicoQuestão 16

15
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constitucional
projeto16

brasileiro,

afirmando

que

o

a) é constitucional, contanto que o desporto
educacional também seja contemplado com uma
parcela, mesmo que minoritária, dos recursos.
b) é inconstitucional, pois, segundo a Constituição
da República, a destinação de recursos públicos
deve priorizar o desporto educacional.
c) é constitucional, pois, não havendo tratamento
explícito da questão pela Constituição da
República, o poder público tem discricionariedade
para definir a destinação da verba.
d) é inconstitucional, pois a Constituição da
República prevê que a destinação de recursos
públicos para o desporto contemplará
exclusivamente o desporto educacional.
- A parte autora em um processo
judicial, inconformada com a sentença de primeiro
grau de jurisdição que se embasou no ato
normativo X, apela da decisão porque, no seu
entender,
esse
ato
normativo
seria
inconstitucional.
Questão 17

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
Alfa, ao analisar a apelação interposta, reconhece
que assiste razão à recorrente, mais
especificamente no que se refere à
inconstitucionalidade do referido ato normativo X.
Ciente da existência de cláusula de reserva de
plenário, a referida Turma dá provimento ao
recurso sem declarar expressamente a
inconstitucionalidade do ato normativo X, embora
tenha afastado a sua incidência no caso concreto.
De acordo com o sistema jurídico-constitucional
brasileiro, o acórdão proferido pela 3ª Turma
Cível17
a) está juridicamente perfeito, posto que, nestas
circunstâncias, a solução constitucionalmente
expressa é o afastamento da incidência, no caso
concreto, do ato normativo inconstitucional.

17
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b) não segue os parâmetros constitucionais, pois
deveria ter declarado, expressamente, a
inconstitucionalidade do ato normativo que
fundamentou a sentença proferida pelo juízo a
quo.
c) está correto, posto que a 3ª Turma Cível, como
órgão especial que é, pode arrogar para si a
competência do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça
do Estado Alfa.
d) está incorreto, posto que violou a cláusula de
reserva de plenário, ainda que não tenha
declarado expressamente a inconstitucionalidade
do ato normativo.
- Ricardo é o diretor geral do órgão da
administração direta federal responsável pela
ordenação de despesas. Inconformado com o fato
de o Tribunal de Contas da União (TCU) ter
apreciado e julgado as contas do órgão que dirige
e, por fim, lhe aplicando sanções com fundamento
em irregularidades apontadas por auditoria
realizada pelo próprio TCU, procura um(a)
advogado(a). Seu objetivo é saber se o referido
Tribunal possui, ou não, tais competências.
Questão 18

Neste sentido, o(a) advogado(a) responde que,
segundo a ordem jurídico-constitucional vigente,
as competências do TCU18
a) abrangem a tarefa referida, já que até mesmo as
contas do Presidente da República estão sujeitas
ao julgamento do referido Tribunal.
b) não abarcam a tarefa de julgar tais contas,
competindo ao Tribunal tão somente apreciá-las,
para que, posteriormente, os Tribunais Federais
venham a julgá-las.
c) abrangem o julgamento das contas, devendo o
TCU aplicar as sanções previstas na ordem jurídica
em conformidade com os ilícitos que venha a
identificar.
d) não abrangem essa atividade, pois o TCU é órgão
responsável pelo controle externo, não podendo,
por força do princípio hierárquico, julgar contas de
órgão da administração direta.

contundentes críticas ao que denominou de
“abuso midiático contra a classe política”. Na
oportunidade, acrescentou estar elaborando um
projeto de lei ordinária que tem por objetivo criar
regras de licenciamento (por autoridades do poder
público), a que deverão se submeter os veículos de
comunicação, principalmente jornais e revistas.
Segundo o referido deputado, a vida privada dos
políticos deve ser preservada, devendo, por isso,
ser estabelecidos limites à mídia jornalística.
Com relação ao projeto de lei ordinária idealizado
pelo deputado federal W, de acordo com a ordem
jurídico constitucional brasileira, assinale a
afirmativa correta.19
a) É constitucional, pois a preservação da
intimidade e da privacidade não pode estar sujeita
à influência das mídias e deve ser garantida, na
máxima extensão possível, pela ordem jurídica.
b) É inconstitucional, pois matéria referente a
controle de informação somente pode ser objeto
de iniciativa legislativa com o assentimento de dois
terços dos membros de qualquer das Casas
legislativas.
c) É constitucional, pois se trata de aplicação de
tratamento análogo àquele atualmente concedido
às mídias jornalísticas que adotam o sistema de
radiodifusão e de sons e imagens.
d) É inconstitucional, pois a Constituição da
República garante expressamente que a
publicação de veículo impresso de comunicação
independe de licença de autoridade.
- Você, advogado, patrocinou uma
importante causa na jurisdição interna do Brasil e,
diante da demora injustificada na decisão,
apresentou o caso na Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, onde o Brasil foi condenado a
reparar seu cliente. Diante da inadimplência do
Estado brasileiro, a Comissão enviou o caso à Corte
Interamericana de Direitos Humanos, onde o Brasil
Questão 20

- W, deputado federal pelo Estado Beta,
proferindo discurso no Congresso Nacional, fez
Questão 19

18
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foi condenado, sem, contudo, efetuar a reparação
exigida pela sentença da Corte.20

Assinale a opção que caracteriza o parecer mais
adequado para o caso.21

Diante desse fato e de acordo com a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, você deve

a) O PIDESC faz uma previsão genérica de garantia
da educação e prevê expressamente o ensino
fundamental, mas não faz qualquer menção ao
ensino técnico e profissional como sendo um
direito que deve ser assegurado pelos estadospartes. Por isso o Programa não pode ser
implementado.
b) O Programa proposto não pode ser
implementado pois de acordo com o Protocolo ao
PIDESC apenas o indivíduo que for a vítima pode
submeter diretamente a comunicação. Em
nenhuma hipótese o autor da comunicação pode
ser alguém que não seja a vítima.
c) Embora a proposta seja interessante e adequada
tanto ao escopo do PIDESC quanto ao Protocolo
Facultativo, ela não pode ser realizada pois o Brasil,
até a presente data, não ratificou o Protocolo
Facultativo e, portanto, o Comitê não está
autorizado a receber comunicações individuais em
face do Estado brasileiro.
d) O Programa proposto pelas organizações de
defesa dos direitos humanos atende tanto uma
demanda da realidade brasileira quanto às
disposições previstas no PIDESC e no Protocolo
Facultativo ao PIDESC, de forma que pode ser
plenamente implementado.

a) instar a Corte para, no ano seguinte, submeter o
fato do descumprimento da decisão pelo Estado
brasileiro à consideração da Assembleia Geral da
Organização dos Estados Americanos, por meio de
relatório sobre as atividades da Corte.
b) recorrer à Corte Internacional de Justiça de Haia,
nos termos do que dispõe a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, uma vez que os sistemas
regionais e o sistema global de proteção dos
direitos humanos são complementares.
c) conformar-se, pois não há mais nenhuma
medida que possa ser feita pela Corte para buscar
o cumprimento de sua decisão pelo estado
brasileiro condenado após o devido processo legal.
d) ingressar com a competente ação de obrigação
de fazer em face do Estado brasileiro no Superior
Tribunal de Justiça, conforme o procedimento
previsto na Convenção Americana sobre Direitos
Humanos ratificado pelo Estado brasileiro.
- Você, advogado, foi contratado por um
grupo de organizações de defesa dos Direitos
Humanos para emitir um parecer jurídico quanto à
viabilidade técnica da seguinte proposta: tendo em
vista que em 2013 entrou em vigor o Protocolo
Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), as
organizações pretendem criar um programa
conjunto que envie comunicações individuais ao
comitê do PIDESC no caso de jovens que tentaram
por todos os meios, mas não conseguiram
matrícula em escolas de ensino médio com ensino
técnico ou profissionalizante. Dessa forma o
Comitê ao receber a comunicação, sendo esta
admissível, poderá fazer recomendações ao
Estado-parte que deverá implantá-las em seis
meses.
Questão 21

20

FGV - 2016 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XX - Primeira Fase

21

FGV - 2016 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XX - Primeira Fase

- Há bastante tempo você tem atuado
tanto administrativamente como judicialmente
para conseguir um tratamento de saúde
especializado para o seu cliente. Diante da
morosidade injustificada enfrentada, seja na
administração pública seja no processo judicial,
você está avaliando a possibilidade de ingressar
com petição individual de seu cliente na Comissão
Interamericana de Direitos Humanos.
Questão 22

Assinale a opção que melhor expressa suas
possibilidades, tendo em vista a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos e o Protocolo
de São Salvador.22

22
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a) Você não pode entrar com a petição individual
de seu cliente na Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, até que sejam esgotados todos
os recursos da jurisdição interna do Brasil.
b) Você pode entrar com a petição individual de
seu cliente na Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, desde que demonstre que está havendo
uma demora injustificada na prestação dos
recursos da jurisdição interna.
c) Você pode entrar com a petição individual de seu
cliente na Comissão Interamericana de Direitos,
desde que atendidos os requisitos de
admissibilidade previstos na Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, pois embora o direito à
saúde não esteja previsto na própria Convenção, o
Protocolo de São Salvador torna possível o uso
deste meio de proteção mesmo no caso do direito
à saúde.
d) Você, para encaminhar uma petição individual
para a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, deve respeitar os requisitos de
admissibilidade e que o direito violado esteja
previsto
na
própria
Convenção
ou,
alternativamente, que seja um meio de proteção
autorizado pelo Protocolo de São Salvador, o que
não é o caso do direito à saúde.

brasileira, pois um juiz brasileiro não pode ser
obrigado a aplicar leis estrangeiras.
b) O Poder Judiciário brasileiro não é competente
para conhecer e julgar a lide, pois o foro para
dirimir questões em matéria contratual é
necessariamente o do local em que o contrato foi
assinado.
c) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide,
mas deverá basear sua decisão na legislação do
Reino Unido, pois os contratos se regem pela lei do
local de sua assinatura.
d) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide,
mas deverá se basear na legislação brasileira, pois,
a litígios envolvendo brasileiros e estrangeiros,
aplica-se a lex fori.

- Em 2013, uma empresa de consultoria
brasileira assina, na cidade de Londres, Reino
Unido, contrato de prestação de serviços com uma
empresa local. As contratantes elegem o foro da
comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais
dúvidas, com a exclusão de qualquer outro.

Com relação à ação de divórcio, assinale a afirmativa
correta.24

Questão 23

Dois anos depois, as partes se desentendem
quanto aos critérios técnicos previstos no contrato
e não conseguem chegar a uma solução amigável.
A empresa de consultoria brasileira decide, então,
ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro para rescindir o contrato.
Com relação ao caso narrado acima, assinale a
afirmativa correta.23

- Lúcia, brasileira, casou-se com Mauro,
argentino, há 10 anos, em elegante cerimônia
realizada no Nordeste brasileiro. O casal vive
atualmente em Buenos Aires com seus três filhos
menores. Por diferenças inconciliáveis, Lúcia
pretende se divorciar de Mauro, ajuizando, para
tanto, a competente ação de divórcio, a fim de
partilhar os bens do casal: um apartamento em
Buenos Aires/Argentina e uma casa de praia em
Trancoso/Bahia. Mauro não se opõe à ação.
Questão 24

a) Ação de divórcio só poderá ser ajuizada no Brasil,
eis que o casamento foi realizado em território
brasileiro.
b) Caso Lúcia ingresse com a ação perante a Justiça
argentina, não poderá partilhar a casa de praia.
c) Eventual sentença argentina de divórcio, para
produzir efeitos no Brasil, deverá ser primeiramente
homologada pelo Superior Tribunal de Justiça.
d) Ação de divórcio, se consensual, poderá ser
ajuizada tanto no Brasil quanto na Argentina, sendo
ambos os países competentes para decidir acerca da
guarda das crianças e da partilha dos bens.
Questão 25 - João foi citado, em execução fiscal, para

a) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide,
mas deverá basear sua decisão na legislação

pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana (“IPTU”) relativo ao imóvel em
que reside e do qual é proprietário. Ocorre que o

23

24

FGV - 2016 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XX - Primeira Fase

FGV - 2016 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XX - Primeira Fase

10

contribuinte pretende impugnar tal cobrança por
meio de embargos à execução.
Tendo em vista a disciplina da Lei nº 6.830/80, tais
embargos poderão ser apresentados no prazo de 30
dias, contados a partir25

c) A União tem de respeitar a preferência dos
credores hipotecários, no limite do valor dos bens
gravados.
d) A União tem de respeitar a preferência dos
credores hipotecários, no limite do valor das dívidas
garantidas pelas hipotecas.

a) da juntada aos autos do mandado de penhora
devidamente cumprido.
b) da sua citação.
c) da data da intimação da penhora.
d) da propositura da execução fiscal.

Questão 28

- A pessoa jurídica Verdes Campos Ltda.
realiza transporte de cargas entre os estados “X” e
“Y” por meio de sua frota de 30- caminhões. Sobre a
referida prestação de serviço de transporte, assinale
a opção correta.26

a) O Estado X pode instituir imposto, mediante lei
complementar, desde que previsto na Constituição
Estadual.
b) Para exercer a competência residual do Estado X,
é necessária lei de iniciativa do Governador do
Estado.
c) O Estado X não pode instituir o imposto novo,
tendo em vista que a competência residual para a
instituição de novos impostos é somente da União.
d) É vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, a instituição de impostos não
previstos na Constituição Federal.

Questão 26

a) Incide o ISS, de competência dos Municípios.
b) Não incide qualquer imposto.
c) Incide o ICMS, de competência dos Estados.
d) Incide o IPVA, de competência dos Estados.
- A falência da sociedade XYZ Ltda. foi
decretada em 5/6/2014. Nessa data, a pessoa
jurídica já possuía dois imóveis hipotecados para
garantia de dívidas diversas. A União tem créditos
tributários a receber da sociedade, inscritos em
dívida ativa em abril de 2013.27
Questão 27

Baseado nos fatos narrados, assinale a afirmativa
correta.
a) A União tem direito de preferência sobre todo e
qualquer credor, porque o crédito tributário foi
inscrito em dívida ativa antes da decretação da
falência.
b) A União tem direito de preferência sobre os
credores com garantia real, pois o crédito tributário
prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza
ou o tempo de sua constituição.

- O Estado X, visando aumentar a sua
arrecadação, instituiu novo imposto, não previsto na
Constituição Federal.
Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta.28

- O Ministério Público do Estado W ajuizou
ação de improbidade administrativa contra um exgovernador, com fundamento no Art. 9º da Lei nº
8.429/1992 (ato de improbidade administrativa que
importe enriquecimento ilícito), mesmo passados
quase 3 (três) anos do término do mandato e 6 (seis)
anos desde a suposta prática do ato de improbidade
que lhe é atribuída.29
Questão 29

Nesse caso,
a) o ex-governador está sujeito, dentre outras
sanções, à perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ao ressarcimento
integral do dano e à suspensão dos direitos políticos
pelo período de oito a dez anos.
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b) a ação de improbidade está fadada ao insucesso,
tendo em vista que não podem ser réus de tal
demanda aqueles que já não ocupam mandato
eletivo e nem cargo, emprego ou função na
Administração.
c) a ação de improbidade está fadada ao insucesso,
tendo em vista que já transcorreram mais de 3 (três)
anos desde o término do exercício do mandado
eletivo.
d) é imprescritível a ação de improbidade destinada
à aplicação das sanções previstas na Lei nº
8.429/1992, e, por essa razão, o ex-governador pode
sofrer as cominações legais, mesmo após o término
do seu mandato.
- O Estado XYZ pretende criar uma nova
universidade estadual sob a forma de fundação
pública. Considerando que é intenção do Estado
atribuir personalidade jurídica de direito público a tal
fundação, assinale a afirmativa correta.30

a) Marcos Paulo, servidor público estável, só pode
ser demitido após decisão judicial transitada em
julgado.
b) Marcos Paulo, servidor público estável, pode ser
demitido pela sua inassiduidade após decisão em
processo administrativo em que lhe seja assegurada
ampla defesa.
c) Marcos Paulo, servidor público estável que nunca
sofrera qualquer punição na esfera administrativa,
não pode ser demitido em razão de sua
inassiduidade.
d) Marcos Paulo, servidor público estável, não pode
ser demitido em razão de sua inassiduidade, pois
esta somente autoriza a aplicação das sanções de
advertência e suspensão.

Questão 30

a) Tal fundação há de ser criada com o registro de
seus atos constitutivos, após a edição de lei ordinária
autorizando sua instituição.
b) Tal fundação há de ser criada por lei ordinária
específica.
c) Não é possível a criação de uma fundação pública
com personalidade jurídica de direito público.
d) Tal fundação há de ser criada por lei
complementar específica.
- Marcos Paulo é servidor público federal
há mais de 5 (cinco) anos e, durante todo esse
tempo,
nunca
sofreu
qualquer
sanção
administrativa, apesar de serem frequentes suas
faltas e seus atrasos ao serviço. No último mês,
entretanto, as constantes ausências chamaram a
atenção de seu chefe, que, ao buscar a ficha de
frequência do servidor, descobriu que Marcos Paulo
faltara mais de 90 (noventa) dias no último ano.
Questão 31

A respeito do caso apresentado, assinale a afirmativa
correta.31

- O Município C está elaborando edital de
licitação para a contratação de serviço de limpeza
predial.
Questão 32

A respeito do prazo de duração desse contrato,
assinale a afirmativa correta.32
a) O prazo de duração do contrato está adstrito à
vigência do respectivo crédito orçamentário, sem
possibilidade de prorrogação.
b) O contrato de prestação de serviços pode ser
celebrado pelo prazo de até 48 meses.
c) O contrato pode ser celebrado por prazo
indeterminado, mantendo-se vigente enquanto não
houver melhor preço do que o da proposta
vencedora da licitação.
d) O contrato poderá ter a sua duração prorrogada
por iguais e sucessivos períodos com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a administração, limitada a sessenta meses.
- Após celebrar contrato de gestão com
uma organização social, a União pretende celebrar,
com a mesma organização, contrato de prestação de
serviços para a realização de atividades
contempladas no contrato de gestão.
Questão 33

Com base na hipótese apresentada, assinale a
afirmativa correta.33
30
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a) É obrigatória a realização de licitação para a
celebração do contrato de prestação de serviços.
b) É dispensável a realização de licitação para a
celebração do contrato de prestação de serviços.
c) É inexigível a realização de licitação para a
celebração do contrato de prestação de serviços.
d) Não é possível celebrar contrato de prestação de
serviços com entidade qualificada como organização
social.
- Após dezenas de reclamações dos
usuários do serviço de transporte metroviário, o
Estado Y determinou a abertura de processo
administrativo para verificar a prestação inadequada
e ineficiente do serviço por parte da empresa
concessionária.
Questão 34

Caso se demonstre a inadimplência, como deverá
proceder o poder público concedente?34
a) Declarar, por decreto, a caducidade da concessão.
b) Declarar, por decreto, a encampação do serviço.
c) Declarar, por decreto, após lei autorizativa, a
revogação da concessão.
d) Declarar, por lei, a anulação do contrato de
concessão.
- O Município Z deseja implementar
política pública ambiental, no sentido de combater a
poluição das vias públicas.35
Questão 35

Sobre as competências ambientais distribuídas pela
Constituição, assinale a afirmativa correta.
a) União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm
competência material ambiental comum, devendo
leis complementares fixar normas de cooperação
entre os entes.

c) O Município só pode exercer sua competência
material ambiental nos limites das normas estaduais
sobre o tema.
d) O Município não tem competência material em
direito ambiental, por falta de previsão
constitucional, podendo, porém, praticar atos por
delegação da União ou do Estado.
- Determinado Município, por intermédio
de lei que contemplou questões como potencial
construtivo, zoneamento de bairros e complexos
esportivos, reduziu os limites de uma determinada
Unidade de Conservação.36
Questão 36

Considerando o caso hipotético em tela, assinale a
opção que se harmoniza com a legislação ambiental.
a) A lei municipal em questão será considerada
válida e eficaz, pois a redução dos limites de uma
Unidade de Conservação pode ser feita até mesmo
por Decreto.
b) A redução de limites, assim como a desafetação
de uma Unidade de Conservação, não demanda lei
específica, exigindo apenas a necessária e prévia
aprovação de Estudo de Impacto Ambiental e
respectivo relatório (EIA-RIMA).
c) A redução operada pela lei, para produzir efeitos,
dependerá da aprovação do Conselho Gestor da
Unidade de Conservação impactada, garantindo-se a
participação
pública
direta
no
referido
procedimento de deliberação e aprovação.
d) A redução dos limites da Unidade de Conservação,
conquanto possa evidenciar os efeitos concretos da
lei, somente pode ser feita mediante lei específica,
regra esta que também se aplica à desafetação.
- Os tutores de José consideram que o
rapaz, aos 16 anos, tem maturidade e discernimento
necessários para praticar os atos da vida civil. Por
isso, decidem conferir ao rapaz a sua emancipação.
Questão 37

b) Em relação à competência material ambiental, em
não sendo exercida pela União e nem pelo Estado, o
Município pode exercê-la plenamente.

Consultam, para tanto, um advogado, que lhes
aconselha corretamente no seguinte sentido:37
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a) José poderá ser emancipado em procedimento
judicial, com a oitiva do tutor sobre as condições do
tutelado.
b) José poderá ser emancipado via instrumento
público, sendo desnecessária a homologação
judicial.
c) José poderá ser emancipado via instrumento
público
ou
particular,
sendo
necessário
procedimento judicial.
d) José poderá ser emancipado por instrumento
público, com averbação no registro de pessoas
naturais.
- Márcia era viúva e tinha três filhos: Hugo,
Aurora e Fiona. Aurora, divorciada, vivia sozinha e
tinha dois filhos, Rui e Júlia. Márcia faleceu e Aurora
renunciou à herança da mãe. Sobre a divisão da
herança de Márcia, assinale a afirmativa correta.38
Questão 38

a) O veículo pode ser objeto de penhora pelos
credores da JL Veículos Usados, mesmo que não
pago integralmente o preço.
b) A sociedade empresária JL Veículos Usados
suportará a perda ou deterioração do veículo, não se
eximindo da obrigação de pagar o preço ajustado,
ainda que a restituição se impossibilite sem sua
culpa.
c) Ainda que não pago integralmente o preço a
Maria, o veículo consignado poderá ser objeto de
penhora, caso a sociedade empresária JL Veículos
Usados seja acionada judicialmente por seus
credores.
d) Maria poderá dispor do veículo enquanto
perdurar o contrato estimatório, com fundamento
na manutenção da reserva do domínio e da posse
indireta da coisa.
- Mediante o emprego de violência,
Mélvio esbulhou a posse da Fazenda Vila Feliz. A
vítima do esbulho, Cassandra, ajuizou ação de
reintegração de posse em face de Mélvio após um
ano e meio, o que impediu a concessão de medida
liminar em seu favor. Passados dois anos desde a
invasão, Mélvio teve que trocar o telhado da casa
situada na fazenda, pois estava danificado. Passados
cinco anos desde a referida obra, a ação de
reintegração de posse transitou em julgado e, na
ocasião, o telhado colocado por Mélvio já se
encontrava severamente danificado. Diante de sua
derrota, Mélvio argumentou que faria jus ao direito
de retenção pelas benfeitorias erigidas, exigindo que
Cassandra o reembolsasse.
Questão 40

a) Diante da renúncia de Aurora, a herança de Márcia
deve ser dividida entre Hugo e Fiona, cabendo a cada
um metade da herança.
b) Diante da renúncia de Aurora, a herança de
Márcia deve ser dividida entre Hugo, Fiona, Rui e
Júlia, em partes iguais, cabendo a cada um 1/4 da
herança.
c) Diante da renúncia de Aurora, a herança de Márcia
deve ser dividida entre Hugo, Fiona, Rui e Júlia,
cabendo a Hugo e Fiona 1/3 da herança, e a Rui e
Júlia 1/6 da herança para cada um.
d) Aurora não pode renunciar à herança de sua mãe,
uma vez que tal faculdade não é admitida quando se
tem descendentes de primeiro grau.
- Maria entregou à sociedade empresária
JL Veículos Usados um veículo Vectra, ano 2008, de
sua propriedade, para ser vendido pelo valor de R$
18.000,00. Restou acordado que o veículo ficaria
exposto na loja pelo prazo máximo de 30 dias.39
Questão 39

A respeito do pleito de Mélvio, assinale a afirmativa
correta.40

Considerando a hipótese acima e as regras do
contrato estimatório, assinale a afirmativa correta.

a) Mélvio não faz jus ao direito de retenção por
benfeitorias, pois sua posse é de má-fé e as
benfeitorias, ainda que necessárias, não devem ser
indenizadas, porque não mais existiam quando a
ação de reintegração de posse transitou em julgado.
b) Mélvio é possuidor de boa-fé, fazendo jus ao
direito de retenção por benfeitorias e devendo ser
indenizado por Cassandra com base no valor delas.
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c) Mélvio é possuidor de má-fé, não fazendo jus ao
direito de retenção por benfeitorias, mas deve ser
indenizado por Cassandra com base no valor delas.
d) Mélvio é possuidor de má-fé, fazendo jus ao
direito de retenção por benfeitorias e devendo ser
indenizado pelo valor atual delas.

d) Há responsabilidade valorada pelo critério
subjetivo e contratual apenas de Daniel em relação
aos danos sofridos por Diana; subjetiva, em razão da
evidente culpa na custódia do animal; e contratual,
por serem ambos moradores do Condomínio Raio de
Luz.

- Daniel, morador do Condomínio Raio de
Luz, após consultar a convenção do condomínio e
constatar a permissão de animais de estimação,
realizou um sonho antigo e adquiriu um cachorro da
raça Beagle. Ocorre que o animal, muito travesso,
precisou dos serviços de um adestrador, pois estava
destruindo móveis e sapatos do dono. Assim, Daniel
contratou Cleber, adestrador renomado, para um
pacote de seis meses de sessões. Findo o período do
treinamento, Daniel, satisfeito com o resultado,
resolve levar o cachorro para se exercitar na área de
lazer do condomínio e, encontrando-a vazia, solta a
coleira e a guia para que o Beagle possa correr
livremente. Minutos depois, a moradora Diana, com
80 (oitenta) anos de idade, chega à área de lazer com
seu neto Theo. Ao perceber a presença da
octogenária, o cachorro pula em suas pernas, Diana
perde o equilíbrio, cai e fratura o fêmur. Diana
pretende ser indenizada pelos danos materiais e
compensada pelos danos estéticos.41

Questão 42

Questão 41

- Joana deu seu carro a Lúcia, em
comodato, pelo prazo de 5 dias, findo o qual Lúcia
não devolveu o veículo. Dois dias depois, forte
tempestade danificou a lanterna e o para-choque
dianteiro do carro de Joana. Inconformada com o
ocorrido, Joana exigiu que Lúcia a indenizasse pelos
danos causados ao veículo.42
Diante do fato narrado, assinale a afirmativa correta.
a) Lúcia incorreu em inadimplemento absoluto, pois
não cumpriu sua prestação no termo ajustado, o que
inutilizou a prestação para Joana.
b) Lúcia não está em mora, pois Joana não a
interpelou, judicial ou extrajudicialmente.
c) Lúcia deve indenizar Joana pelos danos causados
ao veículo, salvo se provar que os mesmos
ocorreriam ainda que tivesse adimplido sua
prestação no termo ajustado.
d) Lúcia não responde pelos danos causados ao
veículo, pois foram decorrentes de força maior.

Com base no caso narrado, assinale a opção correta.
a) Há responsabilidade civil valorada pelo critério
subjetivo e solidária de Daniel e Cleber, aquele por
culpa na vigilância do animal e este por imperícia no
adestramento do Beagle, pelo fato de não evitarem
que o cachorro avançasse em terceiros.
b) Há responsabilidade civil valorada pelo critério
objetivo e extracontratual de Daniel, havendo
obrigação de indenizar e compensar os danos
causados, haja vista a ausência de prova de alguma
das causas legais excludentes do nexo causal, quais
sejam, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
c) Não há responsabilidade civil de Daniel valorada
pelo critério subjetivo, em razão da ocorrência de
força maior, isto é, da chegada inesperada da
moradora Diana, caracterizando a inevitabilidade do
ocorrido, com rompimento do nexo de causalidade.

- A Companhia GAMA e o Banco RENDA
celebraram entre si contrato de mútuo, por meio do
qual a companhia recebeu do banco a quantia de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), obrigando-se a
restituí-la, acrescida dos juros convencionados, no
prazo de três anos, contados da entrega do
numerário. Em garantia do pagamento do débito, a
Companhia GAMA constituiu, em favor do Banco
RENDA, por meio de escritura pública levada ao
cartório do registro de imóveis, direito real de
hipoteca sobre determinado imóvel de sua
propriedade. A Companhia GAMA, dois meses
depois, celebrou outro contrato de mútuo com o
Banco BETA, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), obrigando-se a restituir a quantia, acrescida
dos juros convencionados, no prazo de dois anos,
contados da entrega do numerário.
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Em garantia do pagamento do débito, a Companhia
GAMA constituiu, em favor do Banco BETA, por meio
de escritura pública levada ao cartório do registro de
imóveis, uma segunda hipoteca sobre o mesmo
imóvel gravado pela hipoteca do Banco RENDA.
Chegado o dia do vencimento do mútuo celebrado
com o Banco BETA, a Companhia GAMA não
reembolsou a quantia devida ao banco, muito
embora tivesse bens suficientes para honrar todas as
suas dívidas.43
Nesse caso, é correto afirmar que
a) o Banco BETA tem direito a promover
imediatamente a execução judicial da hipoteca que
lhe foi conferida.
b) a hipoteca constituída pela companhia GAMA em
favor do Banco BETA é nula, uma vez que o bem
objeto da garantia já se encontrava gravado por
outra hipoteca.
c) a hipoteca constituída pela GAMA em favor do
Banco BETA é nula, uma vez que tal hipoteca garante
dívida cujo vencimento é inferior ao da dívida
garantida pela primeira hipoteca, constituída em
favor do Banco RENDA.
d) o Banco BETA não poderá promover a execução
judicial da hipoteca que lhe foi conferida antes de
vencida a dívida contraída pela Companhia GAMA
junto ao Banco RENDA.

a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) 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.

- 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.44

- José, tutor da criança Z, soube que Juarez
vem oferecendo recompensa àqueles que lhe
entregam crianças ou adolescentes em caráter
definitivo. Entusiasmado com a quantia oferecida,
José promete entregar a criança exatamente dez dias
após o início da negociação. José contou aos seus
vizinhos que não queria mais “ter trabalho com o
menino”. Indignada, Marieta, vizinha de José,
comunicou imediatamente o fato à autoridade
policial, que conseguiu impedir a entrega da criança
Z a Juarez.

Considere a narrativa e assinale a única opção
correta a seguir.

Nesse caso, à luz do Estatuto da Criança e do
Adolescente, assinale a afirmativa correta.45
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a) A promessa de entrega de Z, por si só, já configura
infração penal, do mesmo modo que o seria em caso
de efetiva entrega da criança.
b) Somente a efetiva entrega da criança mediante
paga ou recompensa configuraria a prática de
infração penal tanto para quem entrega quanto para
quem oferece o valor pecuniário.
c) Tratar-se-ia de infração penal somente se a criança
Z fosse filho de José, sendo a figura do tutor atípica
para esse tipo de infração penal, não se podendo
aplicar analogia para a configuração de crime.
d) Somente incorre na pena pela prática de infração
pena sujeito que oferece a paga ou recompensa,
sendo atípica para o responsável legal a mera
promessa de entrega da criança.
- Um homem foi submetido a cirurgia para
remoção de cálculos renais em hospital privado. A
intervenção foi realizada por equipe médica não
integrante dos quadros de funcionários do referido
hospital, apesar de ter sido indicada por esse mesmo
hospital.
Questão 46

Durante o procedimento, houve perfuração do
fígado do paciente, verificada somente três dias após
a cirurgia, motivo pelo qual o homem teve que se
submeter a novo procedimento cirúrgico, que lhe
deixou uma grande cicatriz na região abdominal. O
paciente ingressou com ação judicial em face do
hospital, visando a indenização por danos morais e
estéticos.
Partindo dessa narrativa, assinale a opção correta.46
a) O hospital responde objetivamente pelos danos
morais e estéticos decorrentes do erro médico,
tendo em vista que ele indicou a equipe médica.
b) O hospital responderá pelos danos, mas de forma
alternativa, não se acumulando os danos morais e
estéticos, sob pena de enriquecimento ilícito do
autor.
c) O hospital não responderá pelos danos, uma vez
que se trata de responsabilidade objetiva da equipe
médica, sendo o hospital parte ilegítima na ação
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porque apenas prestou serviço de instalações e
hospedagem do paciente.
d) O hospital não responderá pelos danos, tendo em
vista que não se aplica a norma consumerista à
relação entre médico e paciente, mas, sim, o Código
Civil, embora a responsabilidade civil dos
profissionais liberais seja objetiva.
O fornecimento de serviços e de
produtos é atividade desenvolvida nas mais diversas
modalidades, como ocorre nos serviços de crédito e
financiamento, regidos pela norma especial
consumerista, que atribuiu disciplina específica para
a temática.47
Questão 47 -

A respeito do crédito ao consumidor, nos estritos
termos do Código de Defesa do Consumidor, assinale
a opção correta.
a) A informação prévia ao consumidor, a respeito de
taxa efetiva de juros, é obrigatória, facultando-se a
discriminação dos acréscimos legais, como os
tributos e taxas de expediente.
b) A liquidação antecipada do débito financiado
comporta a devolução ou a redução proporcional de
encargos, mas só terá cabimento se assim optar o
consumidor no momento da contratação do serviço.
c) As informações sobre o preço e a apresentação do
serviço de crédito devem ser, obrigatoriamente,
apresentadas em moeda corrente nacional.
d) A pena moratória decorrente do inadimplemento
da obrigação deve respeitar teto do valor da
prestação inadimplida, não se podendo exigir do
consumidor que suporte cumulativamente a
incidência dos juros de mora.
- A assembleia geral de credores da
sociedade falida “Concessionária de Veículos Pereiro
Ltda.” aprovou, com o voto favorável de credores
que representam 3/4 (três quartos) dos créditos
presentes à assembleia, a constituição de sociedade
formada pelos empregados do próprio devedor.
Questão 48

Sobre esta modalidade de realização do ativo,
assinale a afirmativa incorreta.48

48
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a) Os empregados que vierem a integrar a futura
sociedade poderão utilizar créditos derivados da
legislação do trabalho para a aquisição da empresa.
b) A constituição da sociedade formada pelos
empregados do devedor depende da apresentação,
pela massa falida, das certidões negativas de débitos
tributários.
c) Os bens objeto de alienação estarão livres de
quaisquer ônus e não haverá sucessão da sociedade
formada pelos empregados nas obrigações do
devedor.
d) A constituição de sociedade dos empregados do
próprio devedor pode contar com a participação, se
necessária, dos atuais sócios da falida ou de
terceiros.
- Sobre o desenho industrial e seu
registro no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), assinale a afirmativa correta.49
Questão 499

a) É registrável como desenho industrial qualquer
obra ornamental de caráter puramente artístico, ou
o conjunto ornamental de linhas e cores que pode
ser aplicado a um produto, proporcionando
resultado visual novo e original na sua configuração
externa.
b) O registro de desenho industrial vigorará pelo
prazo de 20- (vinte) anos contados da data do
depósito, prorrogável por até 2 (dois) períodos
sucessivos de 10 (anos) anos cada, desde que seja
requerida a prorrogação durante o último ano de
vigência do registro.
c) A ação de nulidade de registro de desenho
industrial será ajuizada no foro da Justiça Estadual do
domicílio do titular do registro, devendo o INPI ser
notificado da propositura da ação para avaliar se tem
interesse ou não em intervir no feito, quando não for
autor.
d) O pedido de registro que não atender às
condições estabelecidas pelo INPI, mas contiver
dados suficientes relativos ao depositante, ao
desenho industrial e ao autor, poderá ser recebido,
desde que sejam cumpridas, em 5- (cinco) dias, as
exigências do INPI.
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Questão 509 - Ananias Targino consulta sua advogada

para saber as providências que deve tomar para
publicizar o trespasse do estabelecimento da
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(EIRELI) por ele constituída e enquadrada como
microempresa, cuja firma é Ananias Targino EIRELI
ME.
A advogada corretamente respondeu que50
a) é dispensável qualquer publicização ou
arquivamento do contrato de trespasse do
estabelecimento por ser a EIRELI enquadrada como
microempresa.
b) é dispensável o arquivamento do contrato de
trespasse no Registro Público de Empresas
Mercantis, mas ele deverá ser publicado na imprensa
oficial.
c) é dispensável o arquivamento do contrato de
trespasse no Registro Público de Empresas
Mercantis, mas ele deverá ser publicado na imprensa
oficial e em jornal de grande circulação.
d) é dispensável a publicação do contrato de
trespasse na imprensa oficial, mas ele deverá ser
arquivado no Registro Público de Empresas
Mercantis.
- Glória vendeu um automóvel a prazo
para Valente. O pagamento foi realizado em quatro
notas promissórias, com vencimentos em 30, 60, 90
e 120 dias da data de emissão. Os títulos foram
endossados em branco para Paulo Afonso, mas
foram extraviados antes dos respectivos
vencimentos.
Questão 519

Sobre a responsabilidade do emitente e do
endossante das notas promissórias, assinale a
afirmativa correta.51
a) Apenas o emitente responde pelo pagamento dos
títulos porque o endossante não é coobrigado, salvo
cláusula em contrário inserida na nota promissória.
b) A responsabilidade do emitente e do endossante
perante o portador subsiste ainda que os títulos
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tenham
sido
perdidos
ou
extraviados
involuntariamente.
c) O endossante e o emitente não respondem
perante o portador pelo pagamento das notas
promissórias em razão do desapossamento
involuntário.
d) O emitente e o endossante não respondem pelo
pagamento dos títulos porque só é permitido ao
vendedor sacar duplicata em uma compra e venda.
- Olímpio Noronha é servidor público
militar ativo e, concomitantemente, exerce
pessoalmente atividade econômica organizada sem
ter sua firma inscrita na Junta Comercial.52

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa
correta.53
a) A decisão é impugnável por agravo interno.
b) A decisão é irrecorrível.
c) A decisão é impugnável por agravo de
instrumento.
d) A parte autora deverá aguardar a sentença para
suscitar a questão como preliminar de apelação ou
nas contrarrazões do recurso de apelação.

Questão 529

Em relação às obrigações assumidas por Olímpio
Noronha, assinale a alternativa correta.
a) São válidas tanto as obrigações assumidas no
exercício da empresa quanto estranhas a essa
atividade e por elas Olímpio Noronha responderá
ilimitadamente.
b) São nulas todas as obrigações assumidas, porque
Olímpio Noronha não pode ser empresário
concomitantemente com o serviço público militar.
c) São válidas apenas as obrigações estranhas ao
exercício da empresa, pelas quais Olímpio Noronha
responderá ilimitadamente; as demais são nulas.
d) São válidas apenas as obrigações relacionadas ao
exercício da empresa e por elas Olímpio Noronha
responderá limitadamente; as demais são anuláveis.
Questão 539 - Carolina, vítima de doença associada ao

tabagismo, requereu, em processo de indenização
por danos materiais e morais contra a indústria do
tabaco, a inversão do ônus da prova, por considerar
que a parte ré possuía melhores condições de
produzir a prova.

Questão 54-

Jorge administra cinco apartamentos de
Marina. Ele recebe os valores relativos à locação dos
referidos bens, realiza os pagamentos inerentes aos
imóveis (condomínio, IPTU), abate o valor pela
prestação de serviços e repassa o saldo residual a
Marina, mediante depósito em conta corrente,
titularizada pela contratante.
Contudo, nos últimos dez meses, Jorge tem deixado
de fornecer os relatórios mensais acerca da despesa
e receita. Incomodada, Marina o questiona acerca da
omissão, que nada faz.
Diante desse cenário, Marina procura um advogado,
que, com o objetivo de obter os relatórios, deve
ajuizar54
a) Ação de Execução, fundada em título extrajudicial
consubstanciado no acerto verbal havido entre as
partes.
b) Ação de Reintegração de Posse dos imóveis
administrados por Jorge.
c) Ação de Exigir Contas, para que Jorge forneça os
relatórios.
d) Ação de Consignação de Pagamento, objetivando
que Jorge consigne os relatórios em Juízo.
Questão 55-

O magistrado, por meio de decisão interlocutória,
indeferiu o requerimento por considerar que a
inversão poderia gerar situação em que a
desincumbência do encargo seria excessivamente
difícil.

A multinacional estrangeira Computer
Inc., com sede nos Estados Unidos, celebra contrato
de prestação de serviços de informática com a
sociedade empresarial Telecomunicações S/A,
constituída de acordo com as leis brasileiras e com
sede no Estado de Goiás.
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Os serviços a serem prestados envolvem a instalação
e a manutenção dos servidores localizados na sede
da sociedade empresarial Telecomunicações S/A.
Ainda consta, no contrato celebrado entre as
referidas pessoas jurídicas que eventuais litígios
serão dirimidos, com exclusividade, perante a Corte
Arbitral Alfa, situada no Brasil.
Após discordâncias sobre o cumprimento de uma
das cláusulas referentes à realização dos serviços, a
multinacional Computer Inc. ingressa com demanda
no foro arbitral contratualmente avençado.

o que veio a ser confirmado pelo tribunal local,
transitando em julgado.
O advogado da autora a alerta no sentido de que,
apesar de a decisão do tribunal local basear-se em
acórdão proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça em regime repetitivo, o precedente não
seria aplicável ao seu caso, pois se trata de
hipótese fática distinta. Afirmou, assim, ser
possível reverter a situação por meio do
ajuizamento de ação rescisória.
Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. 56

Com base no caso concreto, assinale a afirmativa
correta.55
a) A cláusula compromissória prevista no contrato é
nula de pleno direito, uma vez que o princípio da
inafastabilidade
da
jurisdição,
previsto
constitucionalmente, impede que ações que
envolvam obrigações a serem cumpridas no Brasil
sejam dirimidas por órgão que não integre o Poder
Judiciário nacional.
b) Caso a empresa Telecomunicações S/A ingresse
com demanda perante a Vara Cível situada no Estado
de Goiás, o juiz deverá resolver o mérito, ainda que
a sociedade Computer Inc. alegue, em contestação,
a existência de convenção de arbitragem prevista no
instrumento contratual.
c) Visando efetivar tutela provisória deferida em
favor da multinacional Computer Inc., poderá ser
expedida carta arbitral pela Corte Arbitral Alfa para
que órgão do Poder Judiciário, com competência
perante o Estado de Goiás, pratique atos de
cooperação que importem na constrição provisória
de bens na sede da sociedade empresarial
Telecomunicações S/A, a fim de garantir a
efetividade do provimento final.
d) A sentença arbitral proferida pela Corte Arbitral
Alfa configura título executivo extrajudicial, cuja
execução poderá ser proposta no foro do lugar onde
deva ser cumprida a obrigação.

a) Não cabe a ação rescisória, pois a previsão de
cabimento de rescisão do julgado se destina às
hipóteses de violação à lei e não de precedente.
b) Cabe a ação rescisória, com base na aplicação
equivocada do precedente mencionado.
c) Cabe a ação rescisória, porque o erro sobre o
precedente se equipara à situação da prova falsa.
d) Não cabe ação rescisória com base em tal
fundamento, eis que a hipótese é de ofensa à
coisa julgada.
Questão 57- Roberta ingressou com ação de reparação

de danos em face de Carlos Daniel, cirurgião plástico,
devido à sua insatisfação com o resultado do
procedimento estético por ele realizado. Antes da
citação do réu, Roberta, já acostumada com sua nova
feição e considerando a opinião dos seus amigos (de
que estaria mais bonita), troca de ideia e desiste da
demanda proposta. A desistência foi homologada
em juízo por sentença. Após seis meses, quando da
total recuperação da cirurgia, Roberta percebeu que
o resultado ficara completamente diferente do
prometido, razão pela qual resolve ingressar
novamente com a demanda.
A demanda de Roberta deverá ser57

Luana, em litígio instaurado em face de
Luciano, viu seu pedido ser julgado improcedente,

a) extinta sem resolução do mérito, por ferir a coisa
julgada.
b) extinta sem resolução do mérito, em razão da
litispendência.
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c) distribuída por dependência.
d) submetida à livre distribuição, pois se trata de
nova demanda.
Questão 58- Pedro promove ação de cobrança em face

de José, pelo descumprimento de contrato de
prestação de serviços celebrado entre as partes.
O processo instaurado teve seu curso normal, e o
pedido foi julgado procedente, com a condenação do
réu a pagar o valor pleiteado. Não houve recurso e,
na fase de cumprimento de sentença, o executado é
intimado a efetuar o pagamento e pretende ofertar
resistência.
Sobre a postura adequada para o executado tutelar
seus interesses, assinale a afirmativa correta.58
a) Deve oferecer embargos à execução e, para tanto,
deverá garantir o juízo com penhora, depósito ou
caução.
b) Deve oferecer impugnação à execução, devendo
garantir o juízo com penhora, depósito ou caução.
c) Deve oferecer embargos à execução, sem a
necessidade de prévia garantia do juízo para ser
admitido.
d) Deve oferecer impugnação à execução, sem a
necessidade de prévia garantia do juízo com
penhora.
Questão 599-

Lúcia, objetivando conseguir dinheiro,
sequestra Marcos, jovem cego. Quando estava
escrevendo um bilhete para a família de Marcos,
estipulando o valor do resgate, Lúcia fica sabendo,
pela própria vítima, que sua família não possui
dinheiro algum. Assim, verificando que nunca
conseguiria obter qualquer ganho, Lúcia desiste da
empreitada criminosa e coloca Marcos dentro de um
ônibus, orientando-o a descer do coletivo em
determinado ponto.
Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa
correta.59
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a) Lúcia deve responder pelo delito de sequestro ou
cárcere privado, apenas.
b) Lúcia não praticou crime algum, pois beneficiada
pelo instituto da desistência voluntária.
c) Lúcia deve responder pelo delito de extorsão
mediante sequestro em sua modalidade consumada.
d) Lúcia não praticou crime algum, pois beneficiada
pelo instituto do arrependimento eficaz.
Questão 609- Lucas, funcionário público do Tribunal de

Justiça, e Laura, sua noiva, estudante de direito,
resolveram subtrair notebooks de última geração
adquiridos pela serventia onde Lucas exerce suas
funções. Assim, para conseguir seu intento,
combinaram dividir a execução do delito. Lucas, em
determinado feriado municipal, valendo-se da
facilidade que seu cargo lhe proporcionava,
identificou-se na recepção e disse ao segurança que
precisava ir até a serventia para buscar alguns
pertences que havia esquecido. O segurança, que já
conhecia Lucas de vista, não desconfiou de nada e
permitiu o acesso. Ressalte-se que, além de ser
serventuário, Lucas conhecia detalhadamente o
prédio público, razão pela qual se dirigiu
rapidamente ao local desejado, subtraindo todos os
notebooks. Após, foi a uma janela e, dali, os entregou
a Laura, que os colocou no carro e saiu. Ao final,
Lucas conseguiu deixar o edifício sem que ninguém
suspeitasse de nada. Todavia, cerca de uma semana
após, Laura e Lucas têm uma discussão e terminam
o noivado. Muito enraivecida, Laura procura a polícia
e noticia os fatos, ocasião em que devolve todos os
notebooks subtraídos.
Com base nas informações do caso narrado, assinale
a afirmativa correta.60
a) Laura e Lucas devem responder pelo delito de
peculato-furto praticado em concurso de agentes.
b) Laura deve responder por furto qualificado e
Lucas deve responder por peculato-furto, dada à
incomunicabilidade das circunstâncias.
c) Laura e Lucas serão beneficiados pela causa
extintiva de punibilidade, uma vez que houve
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reparação do dano ao erário anteriormente à
denúncia.
d) Laura será beneficiada pelo instituto do
arrependimento eficaz, mas Lucas não poderá valerse de tal benefício, pois a restituição dos bens, por
parte dele, não foi voluntária.
Questão 619-

Paula, com intenção de matar Maria,
desfere contra ela quinze facadas, todas na região do
tórax. Cerca de duas horas após a ação de Paula,
Maria vem a falecer. Todavia, a causa mortis
determinada pelo auto de exame cadavérico foi
envenenamento. Posteriormente, soube-se que
Maria nutria intenções suicidas e que, na manhã dos
fatos, havia ingerido veneno.61
Com base na situação descrita, assinale a afirmativa
correta.
a) Paula responderá por homicídio doloso
consumado.
b) Paula responderá por tentativa de homicídio.
c) O veneno, em relação às facadas, configura
concausa
relativamente
independente
superveniente que por si só gerou o resultado.
d) O veneno, em relação às facadas, configura
concausa
absolutamente
independente
concomitante.

o atropelamento de uma pessoa que passava pelo
local. A vítima do atropelamento falece
instantaneamente. Wilson e Ivana sofrem pequenas
escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no
local constatou excesso de velocidade.
Nesse sentido, com base no caso narrado, é correto
afirmar que, em relação à vítima do atropelamento,
Wilson agiu com62
a) dolo direto.
b) dolo eventual.
c) culpa consciente.
d) culpa inconsciente.
Questão 639-

Odete é diretora de um orfanato
municipal, responsável por oitenta meninas em
idade de dois a onze anos. Certo dia Odete vê
Elisabeth, uma das recreadoras contratada pela
Prefeitura para trabalhar na instituição, praticar ato
libidinoso com Poliana, criança de 9 anos, que ali
estava abrigada. Mesmo enojada pela situação que
presenciava, Odete achou melhor não intervir,
porque não desejava criar qualquer problema para
si.
Nesse caso, tendo como base apenas as informações
descritas, assinale a opção correta.63

Wilson, competente professor de uma
autoescola, guia seu carro por uma avenida à beiramar. No banco do carona está sua noiva, Ivana. No
meio do percurso, Wilson e Ivana começam a
discutir: a moça reclama da alta velocidade
empreendida. Assustada, Ivana grita com Wilson,
dizendo que, se ele continuasse naquela velocidade,
poderia facilmente perder o controle do carro e
atropelar alguém. Wilson, por sua vez, responde que
Ivana deveria deixar de ser medrosa e que nada
aconteceria, pois se sua profissão era ensinar os
outros a dirigir, ninguém poderia ser mais
competente do que ele na condução de um veículo.
Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na
areia trazida para o asfalto por conta dos ventos do
litoral, o carro fica desgovernado e acaba ocorrendo

a) Odete não pode ser responsabilizada penalmente,
embora possa sê-lo no âmbito cível e administrativo.
b) Odete pode ser responsabilizada pelo crime
descrito no Art. 244-A, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, verbis: “Submeter criança ou
adolescente, como tais definidos no caput do art. 2o
desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual”.
c) Odete pode ser responsabilizada pelo crime de
estupro de vulnerável, previsto no Art. 217-A do CP,
verbis: “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”.
d) Odete pode ser responsabilizada pelo crime de
omissão de socorro, previsto no Art. 135, do CP,
verbis: “Deixar de prestar assistência, quando
possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança
abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou
ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo;
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ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade
pública”.
Questão 649-

Bráulio, rapaz de 18 anos, conhece
Paula em um show de rock, em uma casa noturna.
Os dois, após conversarem um pouco, resolvem
dirigir-se a um motel e ali, de forma consentida, o
jovem mantém relações sexuais com Paula. Após,
Bráulio descobre que a moça, na verdade, tinha
apenas 13 anos e que somente conseguira entrar
no show mediante apresentação de carteira de
identidade falsa.
A partir da situação narrada, assinale a afirmativa
correta.64
a) Bráulio deve responder por estupro
vulnerável doloso.
b) Bráulio deve responder por estupro
vulnerável culposo.
c) Bráulio não praticou crime, pois agiu
hipótese de erro de tipo essencial.
d) Bráulio não praticou crime, pois agiu
hipótese de erro de proibição direto.

de
de

puder ser realizada imediatamente, o juizpresidente determinará que o Conselho de
Sentença se recolha à sala secreta, ordenando a
realização das diligências entendidas necessárias.
Questão 669-

Frida foi condenada pela prática de
determinado crime. Como nenhuma das partes
interpôs recurso da sentença condenatória, tal
decisão transitou em julgado, definitivamente,
dentro de pouco tempo. Pablo, esposo de Frida,
sempre soube da inocência de sua consorte, mas
somente após a condenação definitiva é que
conseguiu reunir as provas necessárias para
inocentá-la. Ocorre que Frida não deseja vivenciar
novamente a angústia de estar perante o Judiciário,
preferindo encarar sua condenação injusta como um
meio de tornar-se uma pessoa melhor. Nesse
sentido, tomando-se por base o caso apresentado e
a medida cabível à espécie, assinale a afirmativa
correta.66

em
em

Questão 659- Quanto ao julgamento pelo Tribunal do

Júri, assinale a afirmativa incorreta. 65
a) As partes não poderão fazer referência, em
plenário, à decisão de pronúncia, às decisões
posteriores que julgaram admissível a acusação ou
à determinação do uso de algemas como
argumento de autoridade que beneficiem ou
prejudiquem o acusado.
b) Durante o julgamento, não será permitida a
leitura de documento ou a exibição de objeto que
não tiver sido juntado aos autos com a
antecedência mínima de três dias úteis, dando-se
ciência à outra parte.
c) Durante os debates em Plenário, os jurados
poderão solicitar ao orador, por intermédio do
juiz-presidente do Tribunal do Júri, que esclareça
algum fato por ele alegado em sua tese.
d) Se a verificação de qualquer fato, reconhecida
como essencial para o julgamento da causa, não

a) Pablo pode ingressar com revisão criminal em
favor de Frida, ainda que sem a concordância desta.
b) Caso Frida tivesse sido absolvida com base em
falta de provas, seria possível ingressar com revisão
criminal para pedir a mudança do fundamento da
absolvição.
c) Da decisão que julga a revisão criminal são
cabíveis, por exemplo, embargos de declaração, mas
não cabe apelação.
d) Caso a sentença dada à Frida, no caso concreto, a
tivesse condenado mas, ao mesmo tempo,
reconhecido a prescrição da pretensão executória,
seria incabível revisão criminal.
Questão 679-

De acordo com a doutrina, recurso é
todo meio voluntário de impugnação apto a
propiciar ao recorrente resultado mais vantajoso. Em
alguns casos, fenômenos processuais impedem o
caminho natural de um recurso. Quando a parte se
manifesta, esclarecendo que não deseja recorrer,
estamos diante do fenômeno processual conhecido
como67
a) preclusão.
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b) desistência.
c) deserção.
d) renúncia.

Exclusivamente sobre o ponto de vista da Lei
Processual no Espaço, a alegação do advogado está
correta?69

Questão 689- A Lei n. 9.099/95 modificou a espécie de

a) Sim, pois no processo penal vigora o princípio da
extraterritorialidade, já que as normas processuais
brasileiras podem ser aplicadas fora do território
nacional.
b) Não, pois no processo penal vigora o princípio da
territorialidade, já que as normas processuais
brasileiras só se aplicam no território nacional.
c) Sim, pois no processo penal vigora o princípio da
territorialidade, já que as normas processuais
brasileiras podem ser aplicadas em qualquer
território.
d) Não, pois no processo penal vigora o princípio da
extraterritorialidade, já que as normas processuais
brasileiras podem ser aplicas fora no território
nacional.

ação penal para os crimes de lesão corporal leve e
culposa. De acordo com o Art. 88 da referida lei, tais
delitos passaram a ser de ação penal pública
condicionada à representação. Tratando-se de
questão relativa à Lei Processual Penal no Tempo,
assinale a alternativa que corretamente expõe a
regra a ser aplicada para processos em curso que não
haviam transitado em julgado quando da alteração
legislativa.68
a) Aplica-se a regra do Direito Penal de retroagir a lei,
por ser norma mais benigna.
b) Aplica-se a regra do Direito Processual de
imediatidade, em que a lei é aplicada no momento
em que entra em vigor, sem que se questione se
mais gravosa ou não.
c) Aplica-se a regra do Direito Penal de
irretroatividade da lei, por ser norma mais gravosa.
d) Aplica-se a regra do Direito Processual de
imediatidade, em que a lei é aplicada no momento
em que entra em vigor, devendo-se questionar se a
novatio legis é mais gravosa ou não.
Questão 699-

Em um processo em que se apura a
prática dos delitos de supressão de tributo e evasão
de divisas, o Juiz Federal da 4ª Vara Federal Criminal
de Arroizinho determina a expedição de carta
rogatória para os Estados Unidos da América, a fim
de que seja interrogado o réu Mário. Em
cumprimento à carta, o tribunal americano realiza o
interrogatório do réu e devolve o procedimento à
Justiça Brasileira, a 4ª Vara Federal Criminal.

Questão 709-

O empregado afastado por incapacidade
laborativa, recebendo auxílio-doença previdenciário
por trinta dias, tem garantido legalmente o direito70
a) à estabilidade provisória por, no mínimo, doze
meses após a cessação do auxílio-doença
acidentário.
b) de exigir de seu empregador os depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
correspondentes ao período em que ficou afastado.
c) de exigir de seu empregador o pagamento de
complementação do benefício previdenciário para
manter o valor do salário que recebia antes do
afastamento previdenciário.
d) de gozar férias de trinta dias após período de 12
(doze) meses de vigência do contrato de trabalho.
Questão 719-

O advogado de defesa de Mário, ao se deparar com
o teor do ato praticado, requer que o mesmo seja
declarado nulo, tendo em vista que não foram
obedecidas as garantias processuais brasileiras para
o réu.

Fernanda é contratada pela empresa
Master, a título temporário, com base na Lei n.
6.019/74, pelo prazo certo de 3 meses. Quando do
término deste período e ciente de que o empregador
não pretende renovar o contrato, ela informa que se
encontra grávida de 6 semanas.
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A respeito do caso proposto, de acordo com o
entendimento do TST, assinale a afirmativa
correta.71
a) Fernanda pode ter o contrato extinto porque o
pacto foi feito a termo, de modo que no seu
implemento a ruptura se impõe.
b) Fernanda não poderá ser dispensada, pois, em
razão da gravidez, possui garantia no emprego,
mesmo sendo o contrato a termo.
c) Fernanda poderá ser desligada porque a natureza
jurídica da ruptura não será resilição unilateral, mas
caducidade do contrato.
d) Fernanda não pode ter o contrato rompido, pois
em razão da gravidez tem garantia no emprego
durante 12 meses.
Uma empresa contrata plano de saúde
para os seus empregados, sem custo para os
mesmos, com direito de internação em quarto
particular. Posteriormente, estando em dificuldade
financeira, resolve alterar as condições do plano para
uso de enfermaria coletiva, em substituição ao
quarto particular. Após a alteração, um empregado
é contratado, passa mal e exige da empresa sua
internação em quarto particular.
Questão 729-

Diante dessa situação, assinale a afirmativa
correta.72
a) O empregado está correto, pois não pode haver
alteração contratual que traga malefício ao
trabalhador, como foi o caso.
b) O empregado está errado, pois sua contratação já
ocorreu na vigência das novas condições, retirando o
direito ao quarto particular.
c) O empregado está correto, pois as vantagens
atribuídas à classe trabalhadora não podem
retroceder, sob pena de perda da conquista social.
d) O empregado teria direito ao quarto particular se
comprovasse que a doença teve origem antes de ser
contratado e antes da alteração das condições do
plano de saúde.
71
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Questão 739-

Adriana submete-se a um ato educativo
supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho
produtivo daqueles que estejam frequentando o
ensino regular em instituições de educação superior,
educação profissional, ensino médio, da educação
especial e dos anos finais do ensino fundamental.
Logo, pode-se dizer que Adriana é uma73
a) estagiária.
b) aprendiz.
c) cooperativada.
d) empregada.
Os direitos constitucionais relacionados
a seguir já foram regulamentados por Lei, à exceção
de um. Assinale-o.74
Questão 749-

a) Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.
b) Participação nos lucros ou resultados.
c) Adicional por atividade penosa.
d) Licença-paternidade.
Questão 759-

Em determinada reclamação trabalhista
o juiz, à luz das provas produzidas, considera que a
natureza jurídica da extinção contratual foi culpa
recíproca (de ambas as partes). Para a hipótese, as
alternativas a seguir apresentam direitos deferidos
ao trabalhador, à exceção de uma. Assinale-a.75
a) Metade do aviso prévio.
b) Metade do 13º salário proporcional.
c) Seguro desemprego.
d) Indenização de 20% sobre o FGTS.
Questão 769-

Lucas é vigilante. Nessa condição,
trabalhou como terceirizado durante um ano em um
estabelecimento comercial privado e, a seguir, em
um órgão estadual da administração direta, no qual
permaneceu por dois anos.
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Dispensado, ajuizou ação contra o ex-empregador e
contra os dois tomadores dos seus serviços (a
empresa privada e o Estado), pleiteando o
pagamento de horas extras durante todo o período
contratual e a responsabilidade subsidiária dos
tomadores nos respectivos períodos em que
receberam o serviço. A sentença julgou procedente
o pedido e os réus pretendem recorrer.
Em relação às custas, com base nos ditames da CLT,
assinale a afirmativa correta.76
a) Cada réu deverá recolher 1/3 das custas.
b) Havendo participação do Estado, ninguém pagará
custas.
c) Somente o Estado ficará dispensado das custas.
d) Cada réu deverá recolher a integralidade das
custas.
Expedida carta precatória executória
numa demanda trabalhista, o juízo deprecante cita o
devedor para pagamento, mas ele permanece
inerte. Então, o oficial de justiça retorna e penhora
um dos imóveis do executado, avaliando-o e
garantindo o juízo.

c) O juízo deprecado será competente, porque a
matéria se refere a suposto vício na penhora.
d) A Lei e a jurisprudência são omissas a respeito, daí
porque a parte poderá escolher qual dos juízos
apreciará os embargos.
Questão 789- Jorge foi dispensado e, no dia designado

para homologação da ruptura contratual, a empresa
informou que não tinha dinheiro para pagar a
indenização. O TRCT estava preenchido, com o valor
total de R$ 5.000,00 que Jorge deveria receber.
Diante da situação narrada pela empresa e da
extrema necessidade de Jorge, o sindicato
concordou em fazer a homologação apenas para
liberar o FGTS e permitir o acesso ao segurodesemprego, lançando no TRCT um carimbo de que
nada havia sido pago. Jorge, então, ajuizou ação
monitória na Justiça do Trabalho, cobrando a dívida
de R$ 5.000,00.

Questão 779-

Imediatamente o executado ajuíza embargos de
devedor, alegando que o bem penhorado foi
subavaliado, apresentando a documentação que
entende provar que o valor de mercado do bem é
muito superior àquele lançado no auto pelo oficial de
justiça.
Sobre a hipótese apresentada, de acordo com a
legislação em vigor e o entendimento consolidado
do TST, assinale a opção que, justificadamente,
indica o juízo competente para apreciar os
embargos.77
a) O juízo deprecante é competente, pois dele se
origina a execução.
b) O julgamento poderá competir aos juízos
deprecante ou ao deprecado, porque a Lei não traz
previsão.
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Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa
correta.78
a) O comportamento de Jorge é viável, sendo que,
nesse caso, o juiz expedirá mandado de pagamento,
nos moldes do CPC.
b) Na Justiça do Trabalho, a ação monitória somente
é possível em causas de até dois salários mínimos,
sendo que da sentença não caberá recurso, o que
não é a hipótese retratada.
c) Jorge deveria ajuizar ação de execução de título
extrajudicial, que é a natureza jurídica do TRCT
preenchido, mas não quitado.
d) Jorge agiu mal, porque não cabe ação monitória
na Justiça do Trabalho, em razão da
incompatibilidade de procedimentos.
A sociedade empresária Sanear
Conservação e Limpeza Ltda. ajuizou ação de
consignação em pagamento em face do
exempregado Pedro Braga, afirmando que ele se
negava a receber as verbas resilitórias a que faria jus.
Questão

799-

Citado, Pedro Braga apresentou resposta sob a
forma de contestação e reconvenção, postulando
78
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diversos direitos alegadamente lesados e incluindo
no polo passivo a sociedade empresária Réptil
Imobiliária, tomadora dos serviços terceirizados do
empregado, requerendo dela a responsabilidade
subsidiária.

conferida vista à parte contrária, o juiz julgou-a
procedente e reconheceu a nulidade da citação e de
todos os atos subsequentes, determinando nova
citação para que o réu pudesse contestar a
demanda.

Diante da situação retratada e da norma de regência,
assinale a afirmativa correta.79

Considerando essa situação e o que dispõe a CLT,
assinale a opção que indica o recurso que o
exequente deverá apresentar para tentar reverter a
decisão.80

a) Não é possível, em sede de reconvenção, ajuizar
ação contra quem não é parte na lide principal.
b) A pretensão de Pedro somente se viabilizará se a
sociedade empresária Réptil Imobiliária concordar
em figurar na reconvenção.
c) Não há óbice a se incluir na reconvenção pessoa
que não figure na lide original.
d) A Lei processual é omissa a respeito; assim ficará
a critério do juiz aceitar a inclusão da sociedade
empresária Réptil Imobiliária.

a) Apelação.
b) Agravo de Petição.
c) Recurso de Revista.
d) Recurso Ordinário.

Questão 80-

Em reclamação trabalhista que se
encontra na fase de execução, o executado
apresentou exceção de pré-executividade. Após ser
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