Faculdades Integradas PROMOVE de Brasília
VI 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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(Exame da Ordem Unificado 2012.1) –
Aparecida, advogada da autora no
âmbito de determinada ação indenizatória, bastante
irritada com o conteúdo de sentença que julgou
improcedente o pedido formulado, apresenta
recurso de apelação em cujas razões afirma que o
magistrado é burro e ignora as leis
aplicáveis ao caso em exame. Disse ainda que tal
sentença não poderia ter outra explicação, senão o
fato de o magistrado ter recebido vantagem
pecuniária da outra parte. A respeito da conduta de
Aparecida, é CORRETO afirmar:
Questão 1

a) Aparecida não praticou crime nem conduta
antiética, pois fez tais afirmações no exercício da
profissão, devendo atuar sem receio de desagradar
ao magistrado.
b) Aparecida praticou o crime de injúria, ao afirmar
que o magistrado é burro e ignora as leis aplicáveis
ao caso e o de calúnia, quando afirmou que o
magistrado prolatara a sentença em questão por ter
recebido dinheiro da outra parte. Além disso, por
todas as ofensas irrogadas, violou dispositivo do
Código de Ética e Disciplina da OAB, que impõe ao
advogado o dever de urbanidade.
c) Aparecida violou apenas dispositivo do Código de
Ética e Disciplina da OAB, por desrespeitar o dever
de urbanidade, mas não praticou crime, uma vez
que tem imunidade profissional, não constituindo
injúria, difamação ou calúnia puníveis qualquer
manifestação de sua parte, no exercício de sua
atividade, em juízo ou fora dele.
d) Aparecida violou dispositivo do Código de Ética e
Disciplina da OAB, por desrespeitar o dever de
urbanidade e praticou o crime de
calúnia ao afirmar que o magistrado prolatara a
sentença em questão por ter recebido dinheiro da
outra parte. Não praticou crime quando afirmou
que o magistrado é burro e ignora as leis aplicáveis
ao caso, pois tem imunidade profissional, não
constituindo injúria punível qualquer manifestação
de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo
ou fora dele.
(Exame da Ordem Unificado 2011.3) –
Daniel, advogado, resolve divulgar seus
trabalhos contratando empresa de propaganda e
marketing. Esta lhe apresenta
Questão 2
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um plano de ação, que inclui a contratação de
jovens, homens e mulheres,
para a distribuição de prospectos de propaganda do
escritório, coloridos,
indicando as especialidades de atuação e
apresentando determinados
temas que seriam considerados acessíveis à
multidão de interessados. O
projeto é realizado. Em relação a tal projeto,
consoante as normas aplicáveis
aos advogados, é correto afirmar que:
a) a moderna advocacia assume características
empresariais e permite publicidade como a
apresentada.
b) atividades moderadas como as sugeridas são
admissíveis.
c) desde que autorizada pela OAB, a propaganda
pode ser realizada.
d) existem restrições éticas à propaganda da
advocacia, entre as quais as
referidas no texto.
Questão 3-(Exame

da Ordem Unificado 2012.3) – O
advogado Cândido, conhecido pelas soluções
criativas para resolver os problemas dos seus
clientes, aduz, como tese defensiva, em ação de
despejo por falta de pagamento, que a norma que
autoriza
tal
desocupação
forçada
seria
inconstitucional, pois caberia ao Estado fornecer
habitação gratuita ou a preços módicos
aos necessitados e, em caso de impossibilidade
financeira, custear a moradia, pagando ao locador os
valores devidos, a título de aluguel social.
Essa defesa foi considerada como contrária à
disposição de lei que determina, como consequência
do não pagamento dos alugueres, o despejo por falta
de pagamento. Em razão disso, foi proferida
sentença determinando a desocupação do imóvel e
condenando o cliente do advogado Cândido ao
pagamento dos alugueres devidos, bem como as
demais verbas decorrentes da sucumbência. Além
disso, determinou o magistrado a expedição de
ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para
abertura de processo disciplinar. Consoante as
regras do Estatuto da Advocacia, assinale a
afirmativa correta.

a) O fato de advogar contra literal disposição de lei
sem exceções, não constitui infração disciplinar.
b)
A
alegação
de
inconstitucionalidade
descaracteriza a infração disciplinar invocada.
c) A infração disciplinar não está prevista no sistema
por caracterizar delito de hermenêutica.
d) A referida infração somente pode ser considerada
quando causar prejuízo ao
cliente o que não foi ocaso.
Questão 4-

(Exame da Ordem Unificado 2012.2) –
Paulo, bacharel em Direito, exerceu relevantes
cargos no Poder Executivo das três esferas de
Governo, adquirindo profundo conhecimento sobre
as atividades internas da Administração Pública.
Após aposentar-se, sem requerer inscrição nos
quadros da OAB, estabelece serviço de consultoria
jurídica, tendo angariado vários clientes desde o
período da inauguração da sua atividade.
De acordo com o narrado e observadas as normas
estatutárias, assinale a afirmativa correta.
a) Dentre as atividades privativas do advogado
incluem-se a postulação judicial e a assessoria
jurídica, mas não a consultoria.
b) O bacharel em Direito aposentado não tem
vedado qualquer prática de atividade jurídica,
mesmo não inscrito nos quadros da OAB.
c) O advogado atua na atividade judicial pugnando
pela defesa dos interesses dos seus clientes e na
consultoria jurídica.
d) As atividades privativas do advogado incluem a
assessoria jurídica, a direção jurídica e a atuação nos
Juizados Especiais.
- (Exame da Ordem Unificado 2013.1) – A
advogada Maria solicitou, no cartório de
determinada vara cível, ter vista e extrair cópias dos
autos de processo não sujeito a sigilo. O serventuário
a quem foi feita a solicitação afirmou que Maria não
havia juntado procuração aos autos do processo em
questão e, em razão disso, apenas poderia ter vista
dos autos e que lhe seria vedada a extração de
cópias. A partir do caso apresentado, assinale a
afirmativa correta.
Questão 5
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a) O serventuário não agiu corretamente. Mesmo
não estando constituída nos autos do processo,
Maria pode ter vista e obter cópias dos autos do
processo, já que o mesmo não está sujeito a sigilo.
b) O serventuário agiu corretamente. O advogado
não constituído nos autos
de determinado processo apenas pode ter vista dos
mesmos em balcão, mas não pode retirá-los de
cartório para extração de cópias.
c) O serventuário não agiu corretamente. Tendo em
vista que Maria não estava constituída nos autos e
que não poderia retirá-los de cartório para a
extração de cópias, o serventuário deveria ter
providenciado pessoalmente as cópias de que Maria
necessitava.
d) O serventuário não agiu corretamente. Tendo em
vista que Maria não estava constituída nos autos do
processo, não poderia sequer ter vista dos mesmos.
- (Exame da Ordem Unificado 2013.2) –
Christiana, advogada recém-formada,
está em dúvida quanto ao seu futuro profissional,
porque, embora possua habilidade para a advocacia
privada, teme a natural instabilidade da profissão.
Por força dessas circunstâncias, pretende obter um
emprego ou cargo público que lhe permita o
exercício concomitante da profissão que abraçou.
Por força disso, necessita, diante dos requisitos
usualmente exigidos, comprovar sua efetiva
atividade na advocacia. Diante desse contexto, de
acordo com as normas do Regulamento Geral do
Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a
afirmativa correta.
Questão 6

a) O efetivo exercício da advocacia comprova-se pela
atuação em um processo por ano, desde que o
advogado subscreva uma peça privativa de
advogado.
b) O efetivo exercício da advocacia exige a atuação
anual mínima em cinco causas distintas, que devem
ser comprovadas por cópia autenticada de atos
privativos.
c) A atividade efetiva da advocacia, como
representante judicial ou extrajudicial, cinge-se a
dois atos por ano.
d) O advogado deve comprovar, anualmente, a
atuação em atos privativos, mediante declaração do
Juiz onde atue, de três atos judiciais.

- (Exame da Ordem Unificado 2012.3) –
Laura, advogada na área empresarial, após concluir
o mestrado em renomada instituição de ensino
superior, é convidada para integrar a equipe de
assessoria jurídica da empresa K S/A. No dia da
entrevista final, é inquirida pelo Gerente Jurídico da
empresa, bacharel em Direito, sem inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil, apesar de o mesmo
ter logrado êxito no Exame de Ordem. Observado tal
relato, consoante as normas do Regulamento Geral
do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a
afirmativa correta.
Questão 9

- (Exame da Ordem Unificado 2011.3) – No
caso de arbitramento judicial de honorários, pela
ausência de estipulação ou acordo em relação a eles,
é correto afirmar, à luz das regras estatutárias, que:
Questão 7

a) Os valores serão livremente arbitrados pelo juiz,
sem parâmetros, devendo o
advogado percebê-los.
b) A fixação dos honorários levará em conta o valor
econômico da questão.
c) A tabela organizada pela OAB não é relevante para
essa forma de fixação.
d) Havendo acordo escrito, poderá ocorrer o
arbitramento judicial de honorários.

-(Exame da Ordem Unificado 2012.1) –
Lara é sócia de determinada sociedade de
advogados com sede no Rio de Janeiro e filial em
São Paulo. Foi convidada a integrar,
cumulativamente e também como sócia, os
quadros de outra sociedade de advogados, esta
com sede em São Paulo e sem filiais. Aceitou o
convite e rapidamente providenciou sua inscrição
suplementar na OAB/SP, tendo em vista que
passaria a exercer habitualmente a profissão nesse
estado.
Questão 8

a) Lara agiu corretamente, pois, considerando-se
que passaria a atuar em mais do que cinco causas
por ano em São Paulo, era necessário que
promovesse sua inscrição suplementar nesse
estado.
b) Lara não agiu corretamente, pois é vedado ao
advogado integrar mais de uma sociedade de
advogados com sede ou filial na mesma área
territorial do respectivo Conselho Seccional.
c) Lara não agiu corretamente, pois é vedado ao
advogado integrar mais de uma sociedade de
advogados dentro do território nacional.
d) Lara agiu corretamente e sequer era necessário
que promovesse sua inscrição suplementar, pois
passaria a exercer a profissão em São Paulo na
qualidade de sócia e não de advogada empregada
da sociedade em questão.
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a) O bacharel em Direito pode exercer as funções de
Gerência Jurídica mesmo que não tenha os
requisitos para ingresso na Ordem dos Advogados.
b) A função de Gerente Jurídico é privativa de
advogados com regular inscrição nos quadros da
Ordem dos Advogados.
c) O bacharel em Direito, caso preencha os requisitos
legais, inclusive aprovação em Exame de Ordem,
pode exercer funções de Gerente Jurídico
antes da inscrição na Ordem dos Advogados.
d) A função de Gerente Jurídico, como é de confiança
da empresa, pode ser exercida por quem não tem
formação na área.
- (OAB-RJ 2007) – No que diz respeito
aos direitos do advogado empregado, assinale a
opção correta.
Questão 10

a) As horas trabalhadas no período das vinte horas
de um dia até as cinco horas do dia seguinte serão
remuneradas como noturnas, acrescidas do
adicional de 25%.
b) As horas trabalhadas que excederem a jornada
normal são remuneradas por um adicional não
superior a 100% sobre o valor da hora normal,
mesmo havendo contrato escrito.
c) O advogado empregado está obrigado à
prestação de serviços profissionais de interesse
pessoal dos empregadores, fora da relação de
emprego.
d) O salário mínimo profissional do advogado será
fixado por lei estadual.

- ...só a vontade geral pode dirigir as
forças do Estado de acordo com a finalidade de suas
instituições, que é o bem comum...
Questão 11

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

Jean-Jacques Rousseau
- João, rico comerciante, é eleito vereador
do Município “X” pelo partido Alfa. Contudo,
passados dez dias após sua diplomação, o partido
político Pi, adversário de Alfa, ajuíza ação de
impugnação de mandato eletivo, perante a Justiça
Eleitoral, requerendo a anulação da diplomação de
João. Alegou o referido partido político ter havido
abuso do poder econômico por parte de João na
eleição em que logrou ser eleito, anexando,
inclusive, provas que considerou irrefutáveis.
Questão 13

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) A soma das vontades particulares.
b) A vontade de todos.
c) O interesse particular do soberano, após o
contrato social.

João, sentindo-se injustiçado, já que, em momento
algum no decorrer da campanha ou mesmo após a
divulgação do resultado, teve conhecimento desses
fatos, busca aconselhamento com um advogado
acerca da juridicidade do ajuizamento de tal ação.

d) O interesse em comum
- Um sério problema com o qual o
advogado pode se deparar ao lidar com o
ordenamento jurídico é o das antinomias. Segundo
Norberto Bobbio, em seu livro Teoria do
Ordenamento Jurídico, são necessárias duas
condições para que uma antinomia ocorra.
Questão 12

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) As duas normas em conflito devem pertencer ao
mesmo ordenamento; as duas normas devem ter o
mesmo âmbito de validade, seja temporal, espacial,
pessoal ou material.
c) 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.
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Com base no caso narrado, assinale a opção que
apresenta a orientação dada pelo advogado.
a) O Partido Pi não poderia ter ingressado com a
ação, pois abuso de poder econômico não configura
fundamento que tenha o condão de viabilizar a
impugnação de mandato eletivo conquistado pelo
voto.
b) O Partido Pi respeitou os requisitos impostos pela
CRFB/88, tanto no que se refere ao fundamento
(abuso do poder econômico) para o ajuizamento da
ação como também em relação à sua
tempestividade.
c) O Partido Pi, nos termos do que dispõe a CRFB/88,
não poderia ter ingressado com a ação, pois,
ocorrida a diplomação, precluso encontrava-se o
direito de impugnar o mandato eletivo de João
d) O Partido Pi só poderia impugnar o mandato
eletivo que João conquistou pelo voto popular em
momento anterior à diplomação, sob pena de
afronta ao regime democrático.

- Ao constatar que numerosas tribos
indígenas, que ocupam determinadas áreas em
caráter permanente, estão sendo fortemente
atingidas por uma epidemia de febre amarela, o
Governador do Estado Alfa remove-as da localidade
de maneira forçada. Dada a repercussão do caso,
logo após a efetivação da remoção, submete suas
justificativas à Assembleia Legislativa do Estado Alfa,
informando que o deslocamento das tribos será
temporário e que ocorreu em defesa dos interesses
das populações indígenas da região. A Assembleia
Legislativa do Estado Alfa termina por referendar a
ação do Chefe do Poder Executivo estadual.
Questão 14

Sobre o ato do Governador, com base no quadro
acima apresentado, assinale a afirmativa correta.
a) Agiu em consonância com o sistema jurídicoconstitucional brasileiro, pois é de competência
exclusiva do Chefe do Poder Executivo decidir quais
as medidas a serem tomadas nos casos que
envolvam perigo de epidemia.
b) Não agiu em consonância com o sistema jurídicoconstitucional brasileiro, pois o princípio da
irremovibilidade dos índios de suas terras é absoluto
e, por essa razão, torna ilegítima a ação de remoção
das
c) Agiu em consonância com a CRFB/88, pois, como
o seu ato foi referendado pelo Poder Legislativo do
Estado Alfa, respeitou os ditames estabelecidos pelo
sistema jurídico-constitucional brasileiro.
d) Não agiu em consonância com o sistema jurídicoconstitucional brasileiro, posto que, no caso
concreto, as autoridades estaduais não poderiam ter
decidido, de modo conclusivo, pela remoção das
tribos.
- O prefeito do Município Ômega, ante a
carência de estabelecimentos públicos de saúde
capazes de atender satisfatoriamente às
necessidades da população local, celebra diversos
convênios com hospitais privados para que passem a
integrar a rede de credenciados junto ao Sistema
Único de Saúde (SUS).

Considerando o disposto na Constituição da
República de 1988, sobre os convênios firmados pelo
prefeito do Município Ômega, assinale a afirmativa
correta.
a) São válidos, uma vez que as instituições privadas
podem participar de forma complementar do SUS,
tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem
fins lucrativos.
b) São nulos, pois a CRFB/88 apenas autoriza, no
âmbito da assistência à saúde, a participação de
entidades públicas, não de instituições privadas, com
ou sem fins lucrativos.
c) São válidos, porque a destinação de recursos
públicos para auxílio ou subvenção às instituições
privadas com fins lucrativos está, inclusive,
autorizada pela CRFB/88.
d) São nulos, porque, conforme previsão
constitucional expressa, compete privativamente à
União, mediante convênio ou contrato de direito
público, autorizar a participação de instituições
privadas no SUS.
- Enzo, brasileiro naturalizado há três anos,
apaixonado por ópera, ao saber que a sociedade
empresária de radiodifusão, Rádio WXZ, situada na
capital do Estado Alfa, encontra-se em dificuldade
econômica, apresenta uma proposta para ingressar
na sociedade.
Questão 16

Nessa proposta, compromete-se a adquirir 25% do
capital total da sociedade empresária, com a
condição inafastável de que o controle total sobre o
conteúdo da programação veiculada pela rádio seja
de sua inteira responsabilidade, de forma a garantir
a inclusão de um programa diário, com duração de
uma hora, sobre ópera.

Questão 15
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A proposta foi aceita pelos atuais sócios, mas Enzo,
preocupado com a licitude do negócio, dada a sua
condição de brasileiro naturalizado, procura a
consultoria de um advogado.
Considerando a hipótese apresentada, segundo o

sistema jurídico-constitucional brasileiro, assinale a
afirmativa correta.

a) pela Câmara dos Deputados, após autorização do
Senado Federal.

a) Não será possível a concretização do negócio nos
termos apresentados, tendo em vista que a
Constituição da República não permite que os meios
de comunicação divulguem manifestações culturais
estrangeiras.

b) pelo Senado Federal, após autorização da Câmara
dos Deputados.

b) Será possível a concretização do negócio nos
termos apresentados, posto que Enzo é brasileiro
naturalizado e a Constituição da República veda
qualquer distinção entre brasileiro nato e brasileiro
naturalizado.

d) pelo Supremo Tribunal Federal, após autorização
do Congresso Nacional.

c) Não será possível a concretização do negócio nos
termos acima apresentados, pois a Constituição da
República veda que brasileiro naturalizado há menos
de dez anos possa estabelecer o conteúdo da
programação da rádio.
d) Será possível a concretização do negócio nos
termos acima apresentados, pois a Constituição da
República, em respeito aos princípios liberais que
sustenta, não interfere no conteúdo pactuado entre
contratantes privados.
- O Presidente da República descumpriu
ordem judicial, emanada de autoridade competente,
impondo à União o pagamento de vantagens
atrasadas, devidas aos servidores públicos federais
ativos e inativos. A Advocacia Geral da União
argumentava que a mora era justificável por conta
da ausência de previsão de recursos públicos em lei
orçamentária específica.

c) pelo Supremo Tribunal Federal, após autorização
da Câmara dos Deputados.

- Carlos, contando com 59 (cinquenta e
nove) anos de idade, resolve se inscrever em
concurso público para o cargo de Agente de Polícia,
dos quadros da Policia Civil do Estado Beta. Todavia,
sua inscrição é negada com base no edital, que
reproduz a Lei Estadual X, segundo a qual o
candidato, no momento da inscrição, deve ter entre
18 (dezoito) e 32 (trinta e dois) anos de idade.
Inconformado, Carlos consulta um advogado a
respeito de possível violação do direito
fundamental à igualdade.
Questão 18

Diante do caso concreto, assinale a opção que se
harmoniza com a ordem jurídico-constitucional
brasileira.

Questão 17

Apesar disso, um grupo de parlamentares,
interessado em provocar a atuação do Ministério
Público, entendeu ter ocorrido crime comum de
desobediência, procurando você para que, como
advogado(a), informe que órgão seria competente
para julgar ilícito dessa natureza.
Dito isto e a par da conduta descrita, é correto
afirmar que o Presidente da República deve ser
julgado

a) Houve violação ao princípio da igualdade, pois o
sistema jurídico-constitucional brasileiro veda, em
caráter absoluto, que a lei estabeleça requisitos de
ordem etária para o provimento de cargos públicos.
b) Não houve violação ao princípio da igualdade,
pois o sistema jurídico-constitucional brasileiro
permite que a lei estabeleça limite de idade para
inscrição em concurso público quando tal medida se
justificar pela natureza das atribuições do cargo a
ser preenchido.
c) Houve violação ao princípio da razoabilidade,
pois as atividades inerentes ao cargo a ser ocupado
não justificam a previsão do critério etário como
requisito para inscrição no concurso público que
visa ao seu provimento.
d) Não houve violação ao princípio da igualdade,
pois o sistema jurídico-constitucional brasileiro
concede aos administradores públicos poder
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discricionário para definir, por via editalícia,
independentemente da lei, os limites etários para a
participação em concursos.
- Parlamentar brasileiro, em viagem oficial,
visita o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha,
recebendo numerosas informações acerca do seu
funcionamento e de sua área de atuação. Uma,
todavia, chamou especialmente sua atenção: a
referida Corte Constitucional reconhecia a
possibilidade de alteração da Constituição material ou seja, de suas normas - sem qualquer mudança no
texto formal.
Questão 19

Surpreendido com essa possibilidade, procura sua
assessoria jurídica a fim de saber se o Supremo
Tribunal Federal fazia uso de técnica semelhante no
âmbito da ordem jurídica brasileira.
A partir da hipótese apresentada, assinale a opção
que apresenta a informação dada pela assessoria
jurídica.
a) Não. O Supremo Tribunal Federal somente pode
reconhecer nova norma no sistema jurídico
constitucional a partir de emenda à constituição
produzida pelo poder constituinte derivado
reformador.
b) Sim. O Supremo Tribunal Federal, reconhecendo
o fenômeno da mutação constitucional, pode
atribuir ao texto inalterado uma nova interpretação,
que expressa, assim, uma nova norma.

conforme suas possibilidades. Agora, os conhecidos
estão revoltados porque ele foi abandonado pelos
filhos, quando eles se tornaram adultos. Enquanto os
filhos estão empregados, João tem dificuldades
financeiras até para comprar comida.
Você foi procurado(a) por um grupo de pessoas que
buscam amparo para esse idoso. Tendo em vista a
Constituição da República e o Estatuto do Idoso,
assinale a afirmativa correta.
a)
O dever de amparo, incluindo obrigação
alimentar, dá-se apenas dos pais para os filhos;
portanto, não se pode exigir juridicamente dos filhos
a prestação alimentar para os pais que estejam em
necessidade.
b) João pode exigir judicialmente dos filhos
prestação alimentar que funcione como amparo,
mas caso seus filhos se mantenham omissos, o Poder
Judiciário ou o Ministério Público podem determinar
medida de orientação e apoio temporários.
c) A pensão alimentícia por parte dos filhos é exigível
judicialmente, mas se houver inadimplência, não há
nenhuma medida de proteção que o Poder Judiciário
possa determinar, pois se trata de questão privada.
d) Não há alternativa jurídica para o problema de
João de acordo com a legislação brasileira, sendo a
única solução possível a solidariedade de pessoas
próximas e sensíveis.
- Você está advogando em um caso que
tramita na Corte Interamericana de Direitos
Humanos. O Brasil é parte passiva do processo e,
finalmente, foi condenado. A condenação envolve,
além da reparação pecuniária pela violação dos
direitos humanos, medidas simbólicas de
restauração da dignidade da vítima e até mesmo a
mudança de parte da legislação interna.
Questão 21

c) Não. O surgimento de novas normas
constitucionais somente pode ser admitido por
intermédio das vias formais de alteração, todas
expressamente previstas no próprio texto da
Constituição.
d) Sim. O sistema jurídico-constitucional brasileiro,
seguindo linhas interpretativas contemporâneas,
admite, como regra, a interpretação da Constituição
independentemente
de
limites
semânticos
concedidos pelo texto.
- João sempre agiu de forma prestativa e
solidária na comunidade, ajudando todas as pessoas
Questão 20
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Embora a União tenha providenciado o pagamento
do valor referente à reparação pecuniária da vítima,
há muito tempo permanece inadimplente quanto ao
cumprimento das demais obrigações impostas na
sentença condenatória proferida pela Corte.

Diante disso, assinale a afirmativa correta.

recursos de jurisdição interna para que a família
possa submeter o caso à decisão da Corte.

a) É necessário ingressar com medida específica
junto ao STF para a homologação da sentença da
Corte ou a obtenção do exequatur, isto é, a decisão
de cumprir, aqui no Brasil, uma sentença que tenha
sido proferida por tribunal estrangeiro.

c) não é possível a família encaminhar o caso à Corte,
pois somente os Estados Partes da Convenção
Americana de Direitos Humanos e a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos têm direito de
submeter um caso à decisão da Corte.

b) Não há nada que possa ser feito, já que não há
previsão nem na legislação do Brasil, nem na própria
Convenção Americana dos Direitos Humanos sobre
algum tipo de medida quando do não cumprimento
da sentença da Corte pelo país que se submeteu à
sua jurisdição.

d) não é possível que o caso seja encaminhado para
decisão da Corte porque, embora o Brasil seja
signatário da Convenção Americana dos Direitos
Humanos, o país não reconheceu a jurisdição da
Corte.
- Após ter entrado irregularmente em
território nacional, um estrangeiro tem a sua
deportação promovida, por não se retirar
voluntariamente. Assinale a afirmativa que indica
o procedimento a ser adotado por esse
estrangeiro, caso
pretenda reingressar em território nacional.
Questão 23

c)
A execução da sentença pode ser feita
diretamente no Sistema Interamericano de Direitos
Humanos, pois essa é uma das atribuições e
incumbências previstas no Pacto de São José da
Costa Rica para a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos.
d) Pode-se solicitar à Corte que, no seu relatório
anual para a Assembleia Geral da OEA, indique o
caso em que o Brasil foi condenado, como aquele em
que um Estado não deu cumprimento total à
sentença da Corte.
- Maria deu entrada em uma maternidade
pública já em trabalho de parto. Contudo, a falta de
pronto atendimento levou a óbito tanto Maria
quanto o bebê. Você foi contratado(a) pela família
de Maria para advogar neste caso de grave violação
de Direitos Humanos. Após algumas rápidas
pesquisas na Internet, o pai e a mãe de Maria pedem
que o caso seja imediatamente encaminhado para
julgamento na Corte Interamericana de Direitos
Humanos.
Questão 22

a) é uma ótima ideia e vai peticionar para que o
caso seja submetido à decisão da Corte, bem como
tomar todas as providências para que o caso seja
julgado o mais cedo possível.
b) apesar de ser uma boa ideia, é necessário
aguardar que hajam sido interpostos e esgotados os
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a) O estrangeiro deportado nunca mais poderá
reingressar no território nacional.
b) O deportado só poderá reingressar no território
nacional se ressarcir o Tesouro
Nacional, com correção monetária, das despesas
com a sua deportação e efetuar, se for o
caso, o pagamento da multa devida à época,
também corrigida.
c) O deportado só poderá reingressar no território
nacional após o transcurso do lapso
prescricional quinquenal para a cobrança da
quantia devida.
d)
O deportado
poderá
retornar
se
comprovadamente não tiver condições de arcar
com
o pagamento da quantia devida, sem prejuízo de
sua própria subsistência.
Jean Pierre, cidadão estrangeiro, foi preso em
flagrante em razão de suposta prática de crime
de falsificação de passaporte com o objetivo de
viabilizar sua permanência no Brasil.
- Diante dessa situação hipotética,
assinale a afirmativa correta.
Questão 24

- A pessoa jurídica XYZ, prestadora de
serviços contábeis, é devedora de Imposto sobre a
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), além de multa
moratória e punitiva, dos anos-calendário de 2014 e
2015.
Questão 26

a) A fraude para obter a entrada e permanência no
território brasileiro constitui motivo
suficiente para a expulsão do estrangeiro, cabendo,
exclusivamente, ao Presidente da República, de
forma discricionária, resolver sobre a conveniência e
oportunidade da sua retirada compulsória do País.
b) O ilícito deverá ser apurado no âmbito do
Ministério da Relações Exteriores, tornando
desnecessária a instauração de processo
administrativo ou inquérito para fins de apuração
dos fatos que ensejam a expulsão.
c) O mérito do ato de expulsão é analisado mediante
juízo de conveniência e
oportunidade (discricionariedade), sendo descabido
o ajuizamento de ação judicial para impugnar
suposta lesão ou ameaça de lesão a direito, devendo,
nesse caso, o juiz rejeitar a
petição inicial por impossibilidade jurídica do pedido.
d) A fraude para obter entrada e permanência no
território brasileiro não é motivo para
fundamentar ato de expulsão de estrangeiro.

- A massa falida X possui (i) débitos
tributários vencidos de Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS; (ii) débitos
decorrentes da legislação do trabalho, no valor de 30
salários mínimos; (iii) débitos com os sócios da
massa falida X; e (iv) remuneração devida ao
administrador da massa.
Questão 25

Em tal quadro, assinale a afirmativa correta.
a) O débito de natureza tributária será pago em
primeiro lugar.
b) O débito de natureza tributária será pago em
segundo lugar.
c) O débito de natureza tributária será pago em
terceiro lugar.
d) O débito de natureza tributária será pago em
quarto lugar.
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No ano de 2016, a pessoa jurídica XYZ foi
incorporada pela pessoa jurídica ABC, também
prestadora de serviços contábeis.
Sobre a responsabilidade tributária da pessoa
jurídica ABC, assinale a afirmativa correta.
a) Ela é responsável apenas pelo IRPJ devido, não
sendo responsável pelo pagamento das multas
moratória e punitiva.
b) Ela é responsável integral, tanto pelo pagamento
do IRPJ devido quanto pelas multas moratória e
punitiva.
c) Ela não é responsável pelo pagamento do IRPJ e
das multas moratória e punitiva, uma vez que não
praticou o fato gerador do tributo.
d) Ela é responsável apenas pelo IRPJ e pela multa
moratória, não sendo responsável pelo pagamento
da multa punitiva.
- O Município Alfa realizou obras nas
praças públicas de determinado bairro, incluindo
iluminação e arborização. Tais obras acarretaram a
valorização imobiliária de dezenas de residências
daquela região. Em decorrência disso, o município
instituiu contribuição de melhoria.
Questão 27

Sobre a contribuição em questão, segundo o CTN,
assinale a afirmativa correta.
a) É inválida, pois deveria ter sido instituída pelo
Estado Beta, onde está localizado o Município Alfa.
b) É válida, porque foi instituída para fazer face ao
custo de obra pública da qual decorre a valorização
imobiliária.
c) É válida, mas poderia ter sido instituída
independentemente da valorização dos imóveis dos
contribuintes.

d) É inválida, porque deveria ter, como limite
individual, o valor global da despesa realizada pelo
Poder Público na obra e não a valorização de cada
imóvel.
- Por meio da Lei Ordinária nº 123, a União
instituiu contribuição não cumulativa destinada a
garantir a expansão da seguridade social, utilizando,
para tanto, fato gerador e base de cálculo distintos
dos discriminados na Constituição da República. A
referida lei foi publicada em 1º de setembro de 2015,
com entrada em vigor em 2 de janeiro de 2016,
determinando o dia 1º de fevereiro do mesmo ano
como data de pagamento.

Administração, foi instaurado o processo
administrativo disciplinar, sem a realização de
sindicância, que, mediante regular processamento
do inquérito administrativo, culminou na aplicação
da pena de demissão de Ricardo.

Questão 28

Por considerar indevida a contribuição criada pela
União, a pessoa jurídica A, atuante no ramo de
supermercados, não realizou o seu pagamento,
razão pela qual, em 5 de julho de 2016, foi lavrado
auto de infração para a sua cobrança.
Considerando a situação em comento, assinale a
opção que indica o argumento que poderá ser
alegado pela contribuinte para impugnar a referida
cobrança.
a) A nova contribuição viola o princípio da
anterioridade nonagesimal.

Sobre a situação hipotética narrada, assinale a
afirmativa correta.
a) Ricardo não poderia ser demitido sem a realização
de sindicância, que é procedimento prévio
imprescindível para a instauração de processo
administrativo disciplinar.
b)
O recebimento da denúncia deveria ter
suspendido o processo administrativo disciplinar
contra Ricardo, e o prosseguimento de tal apuração
só poderia ocorrer após a conclusão do Juízo
criminal.
c) O processo administrativo disciplinar instaurado
contra Ricardo é nulo, pois não é cabível a utilização
de prova produzida para a apuração criminal.
d) A hipótese não apresenta qualquer nulidade que
contamine o processo administrativo disciplinar
instaurado contra Ricardo.
- O Ministério Público estadual ajuizou
ação civil pública por improbidade em desfavor de
Odorico, prefeito do Município Beta, perante o
Juízo de 1º grau.
Questão 30

b) A nova contribuição viola o princípio da
anterioridade anual.
c) A nova contribuição somente poderia ser
instituída por meio de lei complementar.
d) A Constituição da República veda a instituição de
contribuições não cumulativas.
- Após a Polícia Federal colher farto
material probatório, o Ministério Público denunciou
Ricardo, servidor público federal estável, por crime
funcional e comunicou o fato às autoridades
competentes
para
eventual
apuração
administrativa.
Questão 29

Antes do recebimento da denúncia, diante da vasta
documentação que demonstrava a materialidade de
violação de dever funcional remetida para a
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Após os devidos trâmites e do recebimento da
inicial, surgiram provas contundentes de que
Odorico se utilizava da máquina administrativa para
intimidar servidores e prejudicar o andamento das
investigações, razão pela qual o Juízo de 1º grau
determinou o afastamento cautelar do chefe do
Poder Executivo municipal pelo prazo de sessenta
dias.
Nesse caso, o Juízo de 1º grau
a) não poderia ter dado prosseguimento ao feito,
na medida em que Odorico é agente político e, por
isso, não responde com base na lei de improbidade,

mas somente na esfera política, por crime de
responsabilidade.
b) não tem competência para o julgamento da ação
civil pública por improbidade ajuizada em face de
Odorico, ainda que o agente tenha foro por
prerrogativa junto ao respectivo Tribunal de Justiça
estadual.
c) não poderia ter determinado o afastamento
cautelar de Odorico, pois a perda da função pública
só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença
d) agiu corretamente ao determinar o afastamento
cautelar de Odorico, que, apesar de constituir
medida excepcional, cabe quando o agente se
utiliza da máquina administrativa para intimidar
servidores e prejudicar o andamento do processo.
- A Associação Delta se dedica à promoção
do voluntariado e foi qualificada como Organização
da Sociedade Civil sem fins lucrativos – OSCIP, após
o que formalizou termo de parceria com a União, por
meio do qual recebeu recursos que aplicou
integralmente na realização de suas atividades,
inclusive na aquisição de um imóvel, que passou a
ser a sede da entidade.

- A Administração Federal irá realizar
sucessivos contratos de compra de produtos de
papelaria, de uso contínuo nos órgãos para os quais
os bens estão destinados. Para tanto, pretende
fazer uso dos mecanismos legais que melhor
atendam ao princípio da eficiência.
Questão 32

No caso, acerca da modalidade de licitação a ser
adotada, assinale a afirmativa correta.
a) É cabível a utilização do regime diferenciado de
contratações públicas (RDC).
b) Deverá ser utilizada a modalidade leilão para
cada uma das compras a contratar.
c) É possível o processamento das compras pelo
sistema de registro de preços, mediante a utilização
da modalidade

Questão 31

d) É obrigatória a utilização da modalidade convite,
independentemente do valor orçado.

a) A Associação não poderia ter sido qualificada
como OSCIP, considerando que o seu objeto é a
promoção do voluntariado.

- 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.

b) A qualificação como OSCIP é ato discricionário da
Administração Pública, que poderia indeferi-lo,
mesmo que preenchidos os requisitos legais.

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

c) A qualificação como OSCIP não autoriza o
recebimento de recursos financeiros por meio de
termo de parceria, mas somente mediante contrato
de gestão.

b) A remuneração de João é inconstitucional, porque
o seu vencimento-base teria que ser superior ao
salário mínimo.

Com base nessa situação hipotética, assinale a
afirmativa correta.

d) A Associação não tem liberdade para alienar
livremente os bens adquiridos com recursos públicos
provenientes de termo de parceria.
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Questão 33

c) A remuneração de João é constitucional, porque a
garantia do salário mínimo se refere ao total da
remuneração percebida.

d) A remuneração de João é inconstitucional, pois
todo servidor público deve receber por subsídio,
fixado em parcela única.

c) O auxílio financeiro é possível, desde que o
Município possua até 20 mil habitantes ou seja
integrante de área de especial interesse turístico.

- O Município Beta verificou grave
comprometimento dos serviços de educação das
escolas municipais, considerando o grande número
de professoras gozando licença maternidade e de
profissionais em licença de saúde, razão pela qual fez
editar uma lei que autoriza a contratação de
professores, por tempo determinado, sem a
realização de concurso, em situações devidamente
especificadas na norma local.

d) O auxílio financeiro é possível, desde que o
Município elabore plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos.

Questão 34

Diante dessa situação hipotética, assinale a
afirmativa correta.
a) A Constituição da República não autoriza a
contratação temporária sem a realização de
concurso público.
b) O Município Beta somente poderia se utilizar da
contratação temporária para os cargos permanentes
de direção, chefia e assessoramento.
c) A contratação temporária, nos termos da lei, é
possível, considerando que a situação apresentada
caracteriza necessidade temporária de excepcional
interesse público.
d)
A contratação temporária de servidores,
independentemente de previsão legal, é possível.
- O Município de Fernandópolis, já possui
aterro sanitário, passa por uma grave crise econômica.
Diante disso, o prefeito solicita auxilio financeiro do
Governo Federal para implantar a coleta seletiva de
resíduos sólidos, que contará com a participação de
associação de catadores de materiais recicláveis
Questão 35

a) Não será possível o auxílio financeiro, sob pena de
violação ao princípio da isonomia com relação aos
demais entes de Federação
b) Não será possível o auxilio financeiro, uma vez
que a coleta seletiva de resíduos sólidos do
Município de Fernandópolis está sendo realizada
parcialmente por associação privada.
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- A sociedade empresária Asfalto Joia S/A,
vencedora de licitação realizada pela União, irá
construir uma rodovia com quatro pistas de
rolamento, ligando cinco estados da Federação.
Questão 36

Sobre o licenciamento ambiental e o estudo de
impacto ambiental dessa obra, assinale a afirmativa
correta.
a) Em caso de instalação de obra ou atividade
potencialmente
causadora
de
significativa
degradação do meio ambiente, é exigível a
realização de Estudo prévio de Impacto Ambiental
(EIA), sem o qual não é possível se licenciar nesta
hipótese.
b)
O licenciamento ambiental dessa obra é
facultativo, podendo ser realizado com outros
estudos ambientais diferentes do Estudo prévio de
Impacto Ambiental (EIA), visto que ela se realiza em
mais de uma unidade da Federação.
c) O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), gerado
no âmbito do Estudo prévio de Impacto Ambiental
(EIA), deve ser apresentado com rigor científico e
linguagem técnica, a fim de permitir, quando da sua
divulgação, a informação adequada para o público
externo.
d) Qualquer atividade ou obra, para ser instalada,
dependerá da realização de Estudo prévio de
Impacto Ambiental (EIA), ainda que não seja
potencialmente
causadora
de
significativa
degradação ambiental.
- 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
Questão 37

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 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.

Acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa
correta.
a) Cássio tem direito à devolução do dinheiro, ainda
que a perda da coisa não tenha sido por culpa do
devedor,
Felipe.
b) Cássio tem direito à devolução do dinheiro e ao
pagamento de juros, ainda que a perda da coisa não
tenha sido por culpa do devedor, Felipe.
c) Cássio tem direito somente à devolução de
metade do dinheiro, pois a perda da coisa não foi por
culpa do devedor, Felipe.
d) Cássio não tem direito à devolução do dinheiro,
pois a perda da coisa não foi por culpa do devedor,
Felipe.
- 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.
Questão 39

b) Ricardo deverá ressarcir o valor das pastilhas de
freio, nada tendo a ver com o acidente sofrido por
Juliana.
c) 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.
d) Ricardo deverá ressarcir o valor da revisão de
30.000km do carro, tendo em vista que ela não foi
realizada conforme previsto no contrato.
- Cássio, mutuante, celebrou contrato de
mútuo gratuito com Felipe, mutuário, cujo objeto
era a quantia de R$ 5.000,00, em 1º de outubro de
2016, pelo prazo de seis meses. Foi combinado que
a entrega do dinheiro seria feita no parque da
cidade. No entanto, Felipe, após receber o dinheiro,
foi furtado no caminho de casa.
Questão 38

Em 1º de abril de 2017, Cássio telefonou para Felipe
para combinar o pagamento da quantia emprestada,
mas este respondeu que não seria possível, em razão
da perda do bem por fato alheio à sua vontade.
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Sobre o papel da vontade nesse caso, assinale a
afirmativa correta.
a) 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.
b) 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.
c) 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.

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.
- Antônio, vendedor, celebrou contrato de
compra e venda com Joaquim, comprador, no dia 1º
de setembro de 2016, cujo objeto era um carro da
marca X no valor de R$ 20.000,00, sendo o
pagamento efetuado à vista na data de assinatura do
contrato. Ficou estabelecido ainda que a entrega do
bem seria feita 30 dias depois, em 1º de outubro de
2016, na cidade do Rio de Janeiro, domicílio do
vendedor. Contudo, no dia 25 de setembro, uma
chuva torrencial inundou diversos bairros da cidade
e o carro foi destruído pela enchente, com perda
total.
Questão 40

Considerando a descrição dos fatos, Joaquim
a) não faz jus à devolução do pagamento de R$
20.000,00.
b) terá direito à devolução de 50% do valor, tendo
em vista que Antônio, vendedor, não teve culpa.
c) terá direito à devolução de 50% do valor, tendo
em vista que Antônio, vendedor, teve culpa.
d) terá direito à devolução de 100% do valor, pois
ainda não havia ocorrido a tradição no momento do
perecimento do bem.
- George vende para Marília um terreno
não edificado de sua propriedade, enfatizando a
existência de uma “vista eterna para a praia” que se
encontra muito próxima do imóvel, mesmo sem
qualquer documento comprovando o fato. Marília
adquire o bem, mas, dez anos após a compra, é
surpreendida com a construção de um edifício de
vinte andares exatamente entre o seu terreno e o
mar, impossibilitando totalmente a vista que George
havia prometido ser eterna.
Questão 41

Diante do exposto e considerando que a construção
do edifício ocorreu em um terreno de terceiro,
assinale a afirmativa correta.
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a) Uma vez transcorrido o prazo de 10 anos, Marília
pode pleitear o reconhecimento da usucapião da
servidão de vista.
b) Mesmo sem registro, Marília pode ser considerada
titular de uma servidão de vista por destinação de
George, o antigo proprietário do terreno.
c)
Mesmo sendo uma servidão aparente, as
circunstâncias do caso não permitem a usucapião de
vista.
d) Sem que tenha sido formalmente constituída, não
é possível reconhecer servidão de vista em favor de
Marília.
- André possui um transtorno psiquiátrico
grave, que demanda uso contínuo de medicamentos,
graças aos quais ele leva vida normal. No entanto,
em razão do consumo de remédios que se revelaram
ineficazes, por causa de um defeito de fabricação
naquele lote, André foi acometido de um surto que,
ao priválo de discernimento, o levou a comprar
diversos produtos caros de que não precisava.
Questão 42

Para desfazer os efeitos desses negócios, André deve
pleitear
a) a nulidade dos negócios, por incapacidade
absoluta decorrente de enfermidade ou deficiência
mental.
b) a nulidade dos negócios, por causa transitória
impeditiva de expressão da vontade.
c) a anulação do negócio, por causa transitória
impeditiva de expressão da vontade.
d) a anulação do negócio, por incapacidade relativa
decorrente de enfermidade ou deficiência mental.
- Tiago celebrou contrato de empreitada
com a sociedade Obras Já Ltda. para a construção de
piscina e duas quadras de esporte em sua casa de
campo, pelo preço total de R$ 50.000,00. No
contrato ficou estabelecido que a empreiteira seria
responsável pelo fornecimento dos materiais
necessários à execução da obra.
Questão 43

Durante a obra, ocorreu uma enchente que alagou a
região e parte do material a ser usado na obra foi
destruída. A empreiteira, em razão disso, entrou em
contato com Tiago cobrando um adicional de R$
10.000,00 para adquirir os novos materiais
necessários para terminar a obra.
Diante dos fatos narrados, assinale a afirmativa
correta.
a) Tiago não terá que arcar com o adicional de R$
10.000,00, ainda que a destruição do material não
tenha ocorrido por culpa do devedor.
b) Tiago não terá que arcar com o adicional de R$
10.000,00, porém a empreiteira não está mais
obrigada a terminar a obra, tendo em vista a
ocorrência de um fato fortuito ou de força maior.
c) Tiago terá que arcar com o adicional de R$
10.000,00, tendo em vista que a destruição do
material não foi causada por um fato fortuito ou de
força maior.
d) Tiago terá que arcar com o adicional de R$
10.000,00 e a empreiteira não está mais obrigada a
terminar a obra, ante a ocorrência de um caso
fortuito ou de força maior.
- Os irmãos Fábio (11 anos) e João (9 anos)
foram submetidos à medida protetiva de
acolhimento institucional pelo Juízo da Infância e da
Juventude, pois residiam com os pais em área de
risco, que se recusavam a deixar o local, mesmo com
a interdição do imóvel pela Defesa Civil.
Questão 44

Passados uma semana do acolhimento institucional,
os pais de Fábio e João vão até a instituição para
visitá-los, sendo impedidos de ter contato com os
filhos pela diretora da entidade de acolhimento
institucional, ao argumento de que precisariam de
autorização judicial para visitar as crianças. Os pais
dos irmãos decidem então procurar orientação
jurídica de um advogado.
Considerando os ditames do Estatuto da Criança e do
Adolescente, a direção da entidade de acolhimento
institucional agiu corretamente?
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a) Sim, pois o diretor da entidade de acolhimento
institucional é equiparado ao guardião, podendo
proibir a visitação dos pais.
b) Não, porque os pais não precisam de uma
autorização judicial, mas apenas de um ofício do
Conselho Tutelar autorizando a visitação.
c) Sim, pois a medida protetiva de acolhimento
institucional foi aplicada pelo Juiz da Infância, assim
somente ele poderá autorizar a visita dos pais.
d) Não, diante da ausência de vedação expressa da
autoridade judiciária para a visitação, ou decisão que
os suspenda ou os destitua do exercício do poder
familiar.
- João, criança de 07 anos de idade,
perambulava pela rua sozinho, sujo e com fome,
quando, por volta das 23 horas, foi encontrado por
um guarda municipal, que resolve encaminhálo
diretamente para uma entidade de acolhimento
institucional, que fica a 100 metros do local onde ele
foi achado. João é imediatamente acolhido pela
entidade em questão.
Questão 45

Sobre o procedimento adotado pela entidade de
acolhimento institucional, de acordo com o que
dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente,
assinale a afirmativa correta.
a) A entidade pode regularmente acolher crianças e
adolescentes, independentemente de determinação
da autoridade competente e da expedição de guia de
acolhimento.
b) A entidade somente pode acolher crianças e
adolescentes encaminhados pela autoridade
competente por meio de guia de acolhimento.
c) A entidade pode acolher regularmente crianças e
adolescentes sem a expedição da guia de
acolhimento apenas quando o encaminhamento for
feito pelo Conselho Tutelar..
d) A entidade pode, em caráter excepcional e de
urgência, acolher uma criança sem determinação da
autoridade competente e guia de acolhimento,

desde que faça a comunicação do fato à autoridade
judicial em até 24 horas.
- Vera sofreu acidente doméstico e,
sentindo fortes dores nas costas e redução da força
dos membros inferiores, procurou atendimento
médico-hospitalar. A equipe médica prescreveu uma
análise neurológica que, a partir dos exames de
imagem, evidenciaram uma lesão na coluna. O plano
de saúde, entretanto, negou o procedimento e o
material, aduzindo negativa de cobertura, embora a
moléstia estivesse prevista em contrato.

tratamento oferecerão cobertura, de acordo com a
categoria de cada nível contratado, sem que isso
viole o CDC.

Questão 46

Vera o(a) procura como advogado(a) a fim de saber
se o plano de saúde poderia negar, sob a justificativa
de falta de cobertura contratual, algo que os médicos
informaram ser essencial para a diagnose correta da
extensão da lesão da coluna.
Neste caso, à luz da norma consumerista e do
entendimento do STJ, assinale a afirmativa correta.
a) O contrato de plano de saúde não é regido pelo
Código do Consumidor e sim, exclusivamente, pelas
normas da Agência Nacional de Saúde, o que impede
a interpretação ampliativa, sob pena de
comprometer a higidez econômica dos planos de
saúde, respaldada no princípio da solidariedade.
b) O plano de saúde pode se negar a cobrir o
procedimento médico-hospitalar, desde que
possibilite o reembolso de material indicado pelos
profissionais de medicina, ainda que imponha
limitação de valores e o reembolso se dê de forma
parcial.
c) O contrato de plano de saúde é regido pelo Código
do Consumidor e os planos de saúde apenas podem
estabelecer para quais moléstias oferecerão
cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de
tratamento que será prescrito, incumbência essa
que pertence ao profissional da medicina que assiste
ao paciente.
d) O contrato de plano de saúde é regido pelo
Código do Consumidor e, resguardados os direitos
básicos do consumidor, os planos de saúde podem
estabelecer para quais moléstias e para que tipo de
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Mário firmou contrato de seguro de vida
e acidentes pessoais, apontando como beneficiários
sua esposa e seu filho. O negócio foi feito
via telemarketing, com áudio gravado, recebendo
informações superficiais a respeito da cobertura
completa a partir do momento da contratação,
atendido pequeno prazo de carência em caso de
morte ou invalidez parcial e total, além do envio de
brindes em caso de contratação imediata. Mário
contratou o serviço na mesma oportunidade por via
telefônica, com posterior envio de contrato escrito
para a residência do segurado.
Questão 47 -

Mário veio a óbito noventa dias após a contratação.
Os beneficiários de Mário, ao entrarem em contato
com a seguradora, foram informados de que não
poderiam receber a indenização securitária
contratada, que ainda estaria no período de
carência,
ainda
que
a
operadora
de telemarketing, que vendeu o seguro para Mário,
garantisse a cobertura. Verificando o contrato, os
beneficiários perceberam o engano de compreensão
da informação, já que estava descrito haver período
de carência para o evento morte “nos termos da lei
civil”.
Com base na hipótese apresentada, assinale a
afirmativa correta.
a) A informação foi clara por estar escrita, embora
mencionada superficialmente pela operadora
de telemarketing, e o período de carência é lícito,
mesmo nas relações de consumo.
b) A fixação do período de carência é lícita, mesmo
nas relações de consumo. Todavia, a informação
prestada quanto ao prazo de carência, embora
descrita no contrato, não foi clara o suficiente,
evidenciando, portanto, a vulnerabilidade do
consumidor.
c) A falta de informação e o equívoco na imposição
de prazo de carência não são admitidas nas relações

de consumo, e sim nas relações genuinamente
civilistas.
d) O dever de informação do consumidor foi
respeitado, na medida em que estava descrito no
contrato, sendo o período de carência instituto
ilícito, por se tratar de relação de consumo.
- Brito contratou os serviços da corretora
Geru para mediar a venda de um imóvel em Estância.
O cliente ajustou com a corretora verbalmente que
lhe daria exclusividade, fato presenciado por cinco
testemunhas.
Questão 48

Assinale a opção que indica o juízo em que deverá
ser apresentado o pedido de homologação do plano
de recuperação extrajudicial.
a) O juízo da sede do devedor.
b) O juízo do principal estabelecimento do devedor.
c) O juízo da sede ou de qualquer filial do devedor.
d) O juízo do principal estabelecimento ou da sede
do devedor.
- Luiz emitiu uma nota promissória em
favor de Jerônimo. No momento da emissão, ele não
inseriu a quantia nem o lugar de pagamento. Na data
do vencimento, o subscritor foi procurado por um
procurador do beneficiário, que lhe exibiu a cártula
com endosso-mandato e exigiu o pagamento.
Questão 509

A corretora, durante o tempo de vigência do
contrato (seis meses), anunciou o imóvel em veículos
de comunicação de Estância, mas não conseguiu
concretizar a venda, realizada diretamente por Brito
com o comprador, sem a mediação da corretora.
Considerando as informações e as regras do Código
Civil quanto ao pagamento de comissão, assinale a
afirmativa correta.
a) A corretora não faz jus ao pagamento da
comissão, porque o contrato de corretagem foi
celebrado por prazo determinado.
b) A corretora faz jus ao pagamento da comissão,
porque a corretagem foi ajustada com exclusividade,
ainda que verbalmente.
c) A corretora não faz jus ao pagamento da
comissão, porque o negócio foi iniciado e concluído
diretamente entre as partes, sem a sua mediação.
d) A corretora faz jus ao pagamento da comissão,
porque envidou todos os esforços para o êxito da
mediação, que não se concluiu por causa alheia à sua
vontade.
- Você participou da elaboração,
apresentação e negociação do plano de recuperação
extrajudicial de devedor sociedade empresária.
Tendo sido o plano assinado por todos os credores
por ele atingidos, seu cliente o contratou para
requerer a homologação judicial.
Questão 499
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Luiz verificou, então, que o título havia sido
preenchido abusivamente, pois constava o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quando o correto
seria R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e o lugar
de pagamento era diverso de seu domicílio, em
Cachoeiro de Itapemirim, ES.
Procurado pelo devedor para analisar o caso e ciente
de que o pagamento não foi realizado por ele, você,
como advogado(a), responde que
a) é possível alegar em juízo, com êxito, a nulidade
do título, em razão de o lugar de pagamento ser
domicílio diverso do subscritor, caracterizando má-fé
do portador atual.
b) não é possível ao subscritor se recusar validamente
ao pagamento diante da autonomia das obrigações
cambiárias e do endosso-mandato realizado na
cártula.
c) é possível ao subscritor da nota promissória opor
exceção pessoal ao beneficiário Jerônimo quanto ao
conteúdo literal do título, diante do preenchimento
abusivo.
d) não é possível a oposição de exceção ao
pagamento, porque o subscritor da nota promissória é

equiparado ao aceitante da letra de câmbio e, como
tal, obriga-se a pagar na data do vencimento.
- Matheus, empresário individual,
pretende alugar um imóvel para instalar seu
estabelecimento e nele localizar seu ponto
empresarial. Antes de celebrar o contrato, ele
procura você para, como advogado(a), informar-lhe
sobre aspectos concernentes à locação não
residencial.
Questão

519

Sobre a locação não residencial, assinale a afirmativa
correta.
a) Na ação de despejo que tiver por fundamento
exclusivo o término do prazo contratual, tendo sido
proposta a ação em até 30 dias do cumprimento de
notificação ao locatário comunicando o intento de
retomada, será concedida liminar para desocupação
em quinze dias, ouvida a parte contrária e se
prestada caução pelo autor no valor equivalente a
dois meses de aluguel.
b) Na locação não residencial de imóvel urbano, na
qual o locador procede à prévia aquisição do imóvel
especificado pelo pretendente à locação, a fim de
que seja a este locado por prazo determinado,
poderá ser convencionado no contrato a renúncia ao
direito de revisão do valor dos aluguéis durante o
prazo de vigência do contrato.
c) Nas locações de espaço em shopping centers, o
locador poderá recusar a renovação do contrato
pleiteada pelo locatário se o imóvel vier a ser
utilizado pelo locador, que não poderá ser destinado
ao uso no mesmo ramo da atividade do locatário.
d) Nas locações por prazo determinado de imóveis
utilizados por estabelecimentos de ensino
autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, o
contrato poderá ser rescindido por denúncia do
locador, a qualquer tempo, independentemente de
notificação ou aviso.
- Paula, sócia administradora de Nova
Trento Serviços Automotivos Ltda., cujo capital
encontra-se parcialmente integralizado, comunica
aos demais sócios que pretende se afastar da
administração e indicar sua mãe Maria para a
Questão 529
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administração. O sócio Dionísio consulta seu(sua)
advogado(a) para saber a legalidade da indicação e
eventual eleição, porque Maria não integra o quadro
social.
O(A) advogado(a) respondeu corretamente que a
indicação é
a) legal, desde que seja aprovada pela unanimidade
dos sócios diante da não integralização do capital
social.
b) ilegal, porque não existe no contrato cláusula de
regência supletiva pela Lei de Sociedades por Ações.
c) legal, desde que seja inserida no contrato
previamente a possibilidade de a administração ser
exercida por não sócio.
d) ilegal, pois o capital social deveria estar
integralizado para que a indicação seja aprovada por
maioria de três quartos do capital.

Questão 539 - (FGV – 2016 – MPE/RJ – ANALISTA) – Em

decorrência de um tumulto generalizado ocorrido
em uma festa, Ricardo, menor de quinze anos, foi
vítima de violento soco, tendo sofrido fraturas na
face. Supondo que o golpe havia partido de Cláudio,
pai de um amigo seu, a vítima, representada por seu
pai, ajuizou em face dele demanda em que pleiteava
a sua condenação ao pagamento de verbas
reparatórias de danos morais. Citado, Cláudio, no
prazo legal, ofereceu a sua peça contestatória,
alegando que não fora o autor do golpe que
lesionara Ricardo, mas sim Bruno, que o
acompanhava na festa. Encerrada a fase instrutória,
a alegação defensiva de Cláudio restou comprovada.
Nesse cenário, deve o órgão ministerial dotado de
atribuição para intervir no feito opinar no sentido de
que seja:
a) o processo extinto sem resolução do mérito, em
razão da ilegitimidade passiva ad causam.
b) o processo extinto com resolução do mérito,
julgando-se improcedente o pedido.
c) o processo extinto com resolução do mérito,
julgando-se procedente o pedido, já que o Parquet

não pode se manifestar contrariamente aos
interesses da parte incapaz.
d) o processo extinto sem resolução do mérito, em
razão da ausência de interesse de agir.
Questão 54-

Pedro, proprietário de um bem imóvel
situado na Comarca de Niterói, ao saber que o
mesmo foi ocupado, sem a sua autorização, por Luiz,
intentou ação reivindicatória na Comarca do Rio de
Janeiro, onde é domiciliado. De acordo com a
sistemática processual vigente, o réu:
a) Deve alegar o vício de incompetência como
preliminar de sua contestação, sem que o juiz possa
conhecer ex officio da matéria;
b) Deve alegar o vício de incompetência como
preliminar de sua contestação, embora o juiz possa
conhecer ex officio da matéria;
c) Deve alegar o vício de incompetência pela via da
exceção, sem que o juiz possa conhecer ex officio da
matéria;
d) Deve alegar o vício de incompetência pela via da
exceção, embora o juiz possa conhecer ex officio da
matéria;
- (XVIII – Exame de Ordem Unificado –
2015) – Henrique fora condenado pelo juízo da 10ª
Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro
ao pagamento de indenização por danos morais
causados a Marlon, no valor de R$ 100.000,00, tendo
tal decisão transitada em julgado. Na fase de
cumprimento de sentença, não houve o pagamento
voluntário da quantia, nem foram encontrados bens
no foro da causa, razão pela qual procedeu-se à
avaliação e penhora de imóvel de veraneio de
Henrique, situado no Guarujá/SP, mediante carta
precatória. O Oficial de Justiça, mesmo certificando
em seu laudo não possuir o conhecimento
especializado necessário para o ato, avaliou o imóvel
em R$ 150.000,00. Nesse caso, a impugnação ao
cumprimento de sentença que verse unicamente o
vício de avaliação
Questão 55

a) Poderá ser oferecida no juízo deprecante ou
deprecado, sendo o juízo deprecante o
competente para julgá-la.
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b) Poderá ser oferecida no juízo deprecante ou
deprecado, sendo o juízo deprecado o
competente para julgá-la.
c) Deverá ser oferecida no juízo deprecado, sendo
o juízo deprecante o competente para julgá-la.
d) Deverá ser oferecida no juízo deprecante,
sendo o juízo deprecado o
competente para julgá-la.
Questão 56- Carlos ajuizou, em 18/03/2016,

ação contra o Banco Sucesso, pelo procedimento
comum, pretendendo a revisão de determinadas
cláusulas de um contrato de abertura de crédito.
Após a apresentação de contestação e réplica,
iniciou-se a fasede produção de provas, tendo o
Banco Sucesso requerido a produção de prova
pericial para demonstrar a ausência de abusividade
dos juros remuneratórios. A prova foi indeferida e o
pedido foi julgado procedente para revisar o
contrato e limitar a cobrança de tais juros. Sobre a
posição do Banco Sucesso, assinale a afirmativa
correta.
a) Ele deve interpor recurso de agravo de
instrumento contra a decisão que indeferiu a
produção de prova. Não o tendo feito, a está
preclusa e não admite rediscussão.
b) Ele deve apresentar petição de protesto contra a
decisão que indeferiu a
produção de prova, evitando-se a preclusão, com o
objetivo de rediscuti-la em
apelação.
c) Ele deve permanecer inerte em relação à decisão
de indeferimento de
produção de prova, mas poderá rediscutir a em
preliminar de apelação.
d) Ele deve interpor recurso de agravo retido contra
a decisão que indeferiu a produção de prova,
evitando-se a preclusão, com o objetivo de rediscutila em apelação.
Questão 57- (XXI – Exame de Ordem Unificado – 2016)

– Em execução por título extrajudicial, movida pela
distribuidora de bebidas Geladão em face do
Supermercado Preço Certo, o executado, citado, não
realizou o pagamento da dívida. O exequente
requereu, então, a indisponibilidade da quantia em
dinheiro existente em aplicação financeira

titularizada pelo executado, o que foi deferido pelo
juízo sem a oitiva do réu. Bloqueado valor superior à
dívida, o juiz deu vista do processo ao exequente,
que requereu a conversão da indisponibilidade em
penhora. Sobre o procedimento adotado, assinale a
afirmativa correta. impenhorabilidade da quantia
bloqueada.
a) A conversão da indisponibilidade em penhora
deve ser deferida independentemente de ciência
prévia do ato executado, visto que não houve o
pagamento espontâneo da dívida.
b) A indisponibilidade é nula, pois promovida sem a
prévia oitiva do réu, o que viola o contraditório e a
ampla defesa.
c) O juiz, considerando o excesso do bloqueio, não
deveria ter dado vista do processo ao exequente,
mas promovido o cancelamento da indisponibilidade
excessiva no prazo máximo de vinte e quatro horas.
d) O juiz, independentemente do excesso da
indisponibilidade, deveria ter dado vista do processo
ao executado, a fim de que este comprovasse a
impenhorabilidade da quantia bloqueada.
Questão 58- (FGV – 2016 – COMPESA – Advogado) – A
respeito dos processos nos tribunais e dos meios de
impugnação das decisões judiciais, assinale a
afirmativa incorreta.
a) Não é considerado terceiro para efeitos de
ajuizamento de embargos aquele que sofre
constrição judicial de seus bens por força de
desconsideração da personalidade jurídica, de cujo
incidente não fez parte.
b) Os embargos podem ser opostos a qualquer
tempo no processo de conhecimento enquanto não
transitada em julgado a sentença e, no cumprimento
de sentença ou no processo de execução, até 5
(cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por
iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre
antes da assinatura da respectiva carta.
c) A decisão que reconhecer suficientemente
provado o domínio ou a posse determinará a
suspensão das medidas constritivas sobre os bens
litigiosos objeto dos embargos, bem como a
manutenção ou a reintegração provisória da posse,
se o embargante a houver requerido.
d) Na petição inicial, o embargante fará a prova
sumária de sua posse ou de seu domínio e da
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qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol
de testemunhas, sendo facultada a prova da posse
em audiência preliminar designada pelo juiz..
Questão 599-

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.
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; ou não pedir, nesses casos,
o socorro da autoridade pública”.
Questão 609-

Patrício, ao chegar em sua residência,
constatou o desaparecimento de um relógio que
havia herdado de seu falecido pai. Suspeitando de
um empregado que acabara de contratar
para trabalhar em sua casa e que ficara sozinho por
todo o dia no local, Patrício registrou o

fato na Delegacia própria, apontando, de maneira
precipitada, o empregado como autor da
subtração, sendo instaurado o respectivo inquérito
em desfavor daquele “suspeito”. Ao final
da investigação, o inquérito foi arquivado a
requerimento do Ministério Público, ficando
demonstrado que o indiciado não fora o autor da
infração.
Considerando que Patrício deu causa à instauração
de inquérito policial em desfavor de
empregado cuja inocência restou demonstrada, é
correto afirmar que o seu comportamento
configura
Com base nas informações do caso narrado, assinale
a afirmativa correta.1
a) fato atípico.
b) crime de denunciação caluniosa dolosa.
c) crime de denunciação caluniosa culposa.
d) calúnia.
Questão 619-

O Art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Lei
Antidrogas) diz: “Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor
à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar. Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos e pagamento de 500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”
Analisando o dispositivo acima, pode-se perceber
que nele não estão inseridas as espécies
de drogas não autorizadas ou que se encontram em
desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
a) em branco homogênea.
b) em branco heterogênea..
c) incompleta (ou secundariamente remetida).
d) em branco inversa (ou ao avesso).
Questão 629-

Moura, maior de 70 anos, primário e de
bons antecedentes, mediante grave ameaça,
1
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subtraiu o relógio da vítima Lúcia, avaliado em R$
550,00 (quinhentos e cinquenta reais).
Cerca de 45 minutos após a subtração, Moura foi
procurado e localizado pelos policiais
que foram avisados do ocorrido, sendo a coisa
subtraída recuperada, não sofrendo a
vítima qualquer prejuízo patrimonial. O fato foi
confessado e Moura foi condenado pela
prática do crime de roubo simples, ficando a pena
acomodada em 04 anos de reclusão em
regime aberto e multa de 10 dias.
a) Procurado pela família do acusado, você, poderá
apelar, buscando
o reconhecimento da forma tentada do roubo
b) A aplicação do sursis da pena
c) Reconhecimento da atipicidade comportamental
por força da insignificância.
d) Redução da pena abaixo do mínimo legal, em
razão das atenuantes da confissão
espontânea e da senilidade.
Aproveitando-se da ausência do
morador, Francisco subtraiu de um sítio diversas
ferramentas de valor considerável, conduta não
assistida por quem quer que seja. No dia seguinte, o
Questão

639-

proprietário Antônio verifica a falta das coisas
subtraídas, resolvendo se dirigir à delegacia da
cidade.
Após efetuar o devido registro, quando retornava
para o sítio, Antônio avistou Francisco
caminhando com diversas ferramentas em um
carrinho, constatando que se tratavam dos bens
dele subtraídos no dia anterior. Resolve fazer a
abordagem, logo dizendo ser o proprietário
dos objetos, vindo Francisco, para garantir a
impunidade do crime anterior, a desferir um
golpe de pá na cabeça de Antônio, causando-lhe as
lesões que foram a causa de sua morte. Apesar de

tentar fugir em seguida, Francisco foi preso por
policiais que passavam pelo local,
sendo as coisas recuperadas, ficando constatado o
falecimento do lesado. Revoltada, a família de
Antônio o procura, demonstrando interesse em sua
atuação como
assistente de acusação e afirmando a existência de
dúvidas sobre a capitulação da conduta do

querelada negava os fatos, não aceitando
qualquer benefício. Após o regular processamento
e a instrução probatória, em alegações finais,
Lúcio Flávio requer a condenação de Rosa pela
prática do crime de difamação, nada falando em
sua manifestação derradeira sobre o crime de
injúria.
Diante da situação narrada, é correto afirmar que:

d) furto consumado e homicídio qualificado.

a) Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em
relação ao crime de injúria, em razão da
perempção.
b) Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em
relação ao crime de injúria, em razão do
perdão do ofendido.
c) Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em
relação ao crime de injúria, em razão da
renúncia ao direito de queixa.
d) Poderá Rosa ser condenada pela prática de
ambos os delitos, já que houve apresentação de
alegações finais pela defesa técnica do
querelante.

Questão 649-

Questão 669-

agente. Considerando o caso narrado, o advogado
esclarece que a conduta de Francisco configura o(s)
crime(s) de

a) latrocínio consumado
b) latrocínio tentado.
c) furto tentado e homicídio qualificado.

No ano de 2014, Bruno, Bernardo e
Bianca se uniram com a intenção de praticar,
reiteradamente, a contravenção penal de jogo do
bicho. Para tanto, reuniam-se toda quartafeira e decidiam em quais locais o jogo do bicho
seria explorado. Chegaram, efetivamente, em
uma oportunidade, a explorar o jogo do bicho em
determinado estabelecimento. Considerando
apenas as informações narradas, Bruno, Bernardo
e Bianca responderão:
a) pela contravenção penal do jogo do bicho,
apenas.
b) pela contravenção penal do jogo do bicho e
pelo crime de associação criminosa.
c) pela contravenção penal do jogo do bicho e pelo
crime de organização criminosa.
d) pelo crime de associação criminosa, apenas.
Questão 659-

Lúcio Flavio, advogado, ofereceu
queixa-crime em face de Rosa, imputando-lhe a
prática dos delitos de injúria simples e difamação.
As partes não celebraram qualquer acordo e a
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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.
Nesse sentido, diante apenas das informações
apresentadas pelo enunciado, assinale a
afirmativa correta.
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 679-

Em uma briga de bar, Joaquim feriu
Pedro com uma faca, causando-lhe sérias
lesões no ombro direito. O promotor de justiça
ofereceu denúncia contra Joaquim, imputando-lhe a
prática do crime de lesão corporal grave contra
Pedro, e arrolou duas testemunhas que
presenciaram o fato. A defesa, por sua vez, arrolou
outras duas testemunhas que também presenciaram
o fato. Na audiência de instrução, as
testemunhas de defesa aﬁrmaram que Pedro tinha
apontado uma arma de fogo para Joaquim, que, por
sua vez, agrediu Pedro com a faca apenas para
desarmá-lo. Já as testemunhas de acusação disseram
que não viram nenhuma arma de fogo em poder de
Pedro. Nas alegações orais, o Ministério Público
pediu a condenação do réu, sustentando que a
legítima defesa não havia ﬁcado provada. A Defesa
pediu a absolvição do réu, alegando que o mesmo
agira em legítima defesa. No momento
de prolatar a sentença, o juiz constatou que
remanescia fundada dúvida sobre se
Joaquim agrediu Pedro em situação de legítima
defesa.
Considerando tal narrativa, assinale a aﬁrmativa
correta.
a) O ônus de provar a situação de legítima defesa era
da defesa. Assim, como
o juiz não se convenceu completamente da
ocorrência de legítima defesa, deve condenar o réu.
b) O ônus de provar a situação de legítima defesa era
da acusação. Assim, como o juiz não se convenceu
completamente da ocorrência de legítima defesa,
deve condenar o réu.
c) O ônus de provar a situação de legítima defesa era
da defesa. No caso, como o juiz ﬁcou em dúvida
sobre a ocorrência de legítima defesa, deve absolver
o réu.
d) Permanecendo qualquer dúvida no espírito do
juiz, ele está impedido de
proferir a sentença. A lei obriga o juiz a esgotar todas
as diligências que
estiverem a seu alcance para dirimir dúvidas, sob
pena de nulidade da sentença que vier a ser
prolatada.
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Questão 689-

Marlon, Wellington e Vitor foram
denunciados pela prática de um crime de lesão
corporal dolosa gravíssima em concurso de agentes.
Após o recebimento da denúncia, o oficial de justiça
compareceu ao endereço indicado no processo
como sendo de residência de Marlon, mas não o
encontrou, tendo em vista que estava preso, naquela
mesma unidade da Federação,por decisão oriunda
de outro processo. Marlon, então, foi citado por
edital. Wellington, por sua vez, estava em local
incerto e não sabido, sendo também citado por
edital. Em relação a Vitor, o oficial de justiça foi à sua
residência em quatro oportunidades,
constatando que ele, de fato, residia no local, mas
que estava se ocultando para não ser citado.
Após certificar-se de tal fato, foi realizada a citação
de Vitor com hora certa.
Considerando a hipótese narrada, o(a) advogado(a)
dos acusados deverá alegar ter sido
inválida a citação de
a) Marlon, apenas.
b) Marlon e Vitor, apenas.
c) Vitor, apenas.
d) Marlon, Wellington e Vitor
Questão 699-

Ao ﬁnal da audiência de instrução e
julgamento, o advogado do réu requer a oitiva de
testemunha inicialmente não arrolada na resposta
escrita, mas referida por outra testemunha
ouvida na audiência. O juiz indefere a diligência
alegando que o número máximo de testemunhas já
havia sido atingido e que, além disso, a diligência era
claramente protelatória, já que a prescrição estava
em vias de se consumar se não fosse logo prolatada
a sentença. A sentença é proferida em audiência,
condenando-se o réu à pena de 6 anos em regime
inicial semi-aberto.
Com base exclusivamente nos fatos acima narrados,
assinale a alternativa que apresente o que
alegaria na apelação o advogado do réu, como
pressuposto da análise do mérito recursal.
a) A redução da pena ou a ﬁxação de um regime de
cumprimento de pena mais vantajoso.
b) A anulação da sentença para que outra seja
proferida em razão da violação do princípio
da ampla defesa.

c) A reinquirição de todas as testemunhas em sede
de apelação.
d) A anulação da sentença para que outra seja
proferida em razão da violação do princípio
da ampla defesa, com a correspondente suspensão
do prazo da prescrição de modo que o
órgão a quem se sinta confortável para anular a
sentença sem gerar impunidade no caso concreto
Questão 709-

João da Silva, empregado da empresa
Alfa Ltda., exerce suas atribuições funcionais em dois
turnos de trabalho alternados de oito horas cada,
que compreendem o horário diurno e o noturno.
Considerando que a atividade de seu empregador
não se desenvolve de forma ininterrupta e que não
existe norma coletiva disciplinando a jornada de
trabalho, assinale a alternativa correta.
a) João não tem direito ao pagamento de horas
extras e à redução da hora noturna.
b) João tem direito ao pagamento de horas extras,
mas não tem direito à redução da
hora noturna.
c) João tem direito ao pagamento de horas extras,
mas não tem direito à redução da
hora noturna.
d) João tem direito ao pagamento de horas extras e
à redução da hora noturna.
Um grupo econômico é formado pelas
sociedades empresárias X, Y e Z. Com a crise
econômica que assolou o país, todas as empresas do
grupo procuraram formas de reduzir o custo de mão
de obra. Para evitar dispensas, a sociedade
empresária X acertou a redução de 10% dos salários
dos seus empregados por convenção coletiva; Y
acertou a mesma redução em acordo coletivo; e Z fez
a mesma redução, por acordo individual escrito com
os empregados.
Diante da situação retratada e da norma de regência,
assinale a afirmativa correta.

c) A empresa Z não acertou a redução salarial na
forma da lei, tornando-a inválida.
d) As reduções salariais em todas as empresas do
grupo foram negociadas e, em razão disso, são
válidas
Questão 729-

Os irmãos Pedro e Júlio Cesar foram

contratados como empregados pela sociedade
empresária Arco Doce S/A e lá permaneceram por
dois anos. Como foram aprovados em diferentes
concursos públicos da administração direta, eles
pediram demissão e, agora, com a possibilidade
concedida pelo Governo, dirigiram-se à Caixa
Econômica Federal (CEF) para sacar o FGTS.
Na agência da CEF foram informados que só havia o
depósito de FGTS de 1 ano, motivo por que
procuraram o contador da Arco Doce para uma
explicação. O contador informou que não havia o
depósito porque, no último ano, Pedro afastara-se
para prestar serviço militar obrigatório e Júlio Cesar
afastara-se pelo INSS, recebendo auxílio-doença
comum (código B-31). Diante desses fatos,
confirmados pelos ex-empregados, o contador
ponderou que não havia obrigação de a empresa
depositar o FGTS durante 1 ano para ambos.
Sobre a questão retratada e de acordo com a
legislação em vigor, assinale a afirmativa correta.

Questão 719-

a) As empresas estão erradas, porque o salário é
irredutível, conforme previsto na Constituição da
República.
b) Não se pode acertar redução de salário por acordo
coletivo nem por acordo individual, razão pela qual
as empresas Y e Z estão erradas.
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a) A sociedade empresária tem razão na justificativa
de Júlio Cesar, mas está errada em relação a Pedro
b) A sociedade empresária está errada em relação a
ambos os empregados.
c) No que tange a Pedro, a sociedade empresária
está certa, mas, no tocante a Julio Cesar, não tem
razão.
d) A pessoa jurídica está correta em relação a Pedro
e a Júlio Cesar.
Questão 739- Os empregados da sociedade empresária

ABC Ltda. criaram uma
sociedade cooperativa de crédito que busca dar
acesso a empréstimos com juros bastante reduzidos
para os próprios empregados da empresa ABC.
Renata, que trabalha na empresa em questão, foi
eleita diretora suplente dessa sociedade cooperativa
de crédito e, dois meses depois,

foi dispensada sem justa causa. Com base na
hipótese apresentada, de acordo com o
entendimento consolidado do TST, assinale a
afirmativa correta.
a) Renata é estável por ter sido eleita, razão pela qual
deverá ser reintegrada.
b) Não se cogitará de reintegração, seja do titular ou
do suplente, porque esse caso não é previsto na lei
como gerador de estabilidade.
c) A condição legal para que Renata seja estável é
que contraia ao menos um empréstimo junto à
cooperativa.
d) Renata não terá garantia no emprego por ser
suplente, e a estabilidade alcança apenas o titular.
Jorge é um teletrabalhador e cumpre
jornada preestabelecida pelo
Questão 749-

empregador, que o monitora por meio de meios
telemáticos. A empresa montou um home officena
residência do empregado, fornecendo móveis (mesa
e cadeira ergonômica), computador e impressora.
Em determinado dia de trabalho, quando conferia
relatórios, a cadeira em que Jorge estava sentado
quebrou e ele, devido à queda violenta, machucouse.
Na hipótese, de acordo com a Lei:
a) ocorreu acidente do trabalho, sendo irrelevante se
o trabalho é prestado na residência do
empregado..
b) não se pode cogitar de acidente do trabalho no
teletrabalho, pois o empregado está em
seu domicílio e não sob as vistas do empregador.
c) o evento jamais poderá ser considerado acidente
do trabalho, uma vez que a situação não
foi testemunhada por ninguém.
d) todo acidente domiciliar é acidente do trabalho,
segundo a legislação previdenciária.
Questão 759-

Assinale a alternativa em que há,
incontroversamente, responsabilidade solidária no
âmbito trabalhista.
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a) No contrato de empreitada, em relação ao dono
da obra, quanto aos créditos dos empregados do
empreiteiro.
b) No contrato de terceirização lícita, em relação ao
tomador dos serviços, quanto aos créditos dos
empregados da prestadora dos serviços.
c) Das partes vencidas nos dissídios coletivos, pelo
valor das custas.
d) No contrato temporário, em relação ao tomador
ou cliente, caso a empresa de trabalho temporário
tenha a recuperação judicial deferida.
Questão 769- Rômulo ajuizou ação trabalhista em face

de sua ex-empregadora, a empresa Análise
Eletrônica Ltda. Dentre outros pedidos, pretendeu
indenização por horas extras trabalhadas e não
pagas, férias vencidas não gozadas, nem pagas, e
adicional de periculosidade.
Na audiência, foi requerida e deferida a perícia, a
qual foi custeada por Rômulo, que se sagrou
vitorioso no respectivo pedido. Contudo, os pedidos
de horas extras e férias foram julgados
improcedentes. Rômulo também indicou e custeou
assistente técnico, que cobrou o mesmo valor de
honorários que o perito do juízo.
Observados os dados acima e o disposto na CLT, na
qualidade de advogado(a) que irá orientar Rômulo
acerca do custeio dos honorários periciais e do
assistente técnico, assinale a afirmativa correta.
a) Tendo Rômulo sido vitorioso no objeto da perícia,
não há que se falar em pagamento de honorários
periciais e do assistente técnico, pois a ré os
custeará.
b) Independentemente do resultado no objeto da
perícia, como ao final o rol de pedidos foi
parcialmente procedente, Rômulo custeará os
honorários periciais e do assistente técnico..
c) Em virtude da aplicação do princípio da celeridade,
descabe a indicação de assistente técnico no
processo do trabalho, não cabendo a aplicação
subsidiária do CPC nesse mister.
d) Tendo Rômulo sido vitorioso no objeto da perícia,
os honorários periciais serão custeados pela parte
sucumbente no seu objeto, porém os honorários do

assistente técnico serão de responsabilidade da
parte que o indicou.
Questão 779-

A sociedade empresária Arco Íris
Limpeza Ltda. foi citada para pagar o valor de uma
dívida trabalhista homologada pelo juiz e, sem
apresentar guia de pagamento ou arrolar bens,
apresentou embargos de devedor, nos quais aponta
diversas inconsistências nos cálculos.

c) O advogado e o cliente deverão tentar inverter a
pauta de audiências, comunicando ao
secretário de audiências que estarão em outra Vara
para posterior retorno e realização da
assentada.
d) O advogado e o cliente deverão se retirar e depois
juntar cópia da ata da audiência da
outra Vara com a justificativa pela ausência.
Questão 799-

Diante disso, de acordo com a CLT, assinale a
afirmativa correta.
a) A Justiça do Trabalho passou a adotar o sistema do
CPC, pelo qual não há necessidade de garantir o juízo
para embargar, de modo que os embargos serão
apreciados.
b) A CLT prevê que, para o ajuizamento de embargos
de devedor, é necessário garantir o juízo com 50% do
valor da dívida exequenda, o que não aconteceu na
espécie.
c) Sem a garantia do juízo, o executado não poderá
ajuizar embargos de devedor, de modo que as
matérias por ele trazidas não serão apreciadas
naquele momento.
d) A CLT determina que, havendo ajuizamento de
embargos de devedor, o executado é obrigado a
declarar, o valor que entende devido e a depositar
essa quantia à disposição do juízo.
Questão 789- Em reclamação trabalhista, na qual você

figurava como advogado da ré, seu processo era o
primeiro da pauta de audiências, designado para as
9h00min. Entretanto, já passados 25 minutos do
horário da sua audiência, o juiz ainda não havia
comparecido e você e seu cliente tinham audiência
em outra Vara às 9h40min.
Nesse caso, de acordo com previsão expressa na CLT,
assinale a opção que apresenta o
procedimento a ser adotado.
a) O advogado e o cliente poderão se retirar,
devendo o ocorrido constar do livro de
registro de audiências.
b) O advogado e o cliente deverão aguardar até que
se completem 30 minutos para, então,
se retirar e consignar o ocorrido em livro próprio.
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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.
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.
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.
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 80-

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

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.2

d) Recurso Ordinário.

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