Faculdades Integradas PROMOVE de Brasília
VIII SIMULADO DO EXAME DE ORDEM

TIPO 1 – BRANCA

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

Informações gerais



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



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




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




Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.



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



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



O tempo disponível para esta prova será de 5 (cinco) horas, já incluído o tempo para marcação da folha
de respostas.
Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de
respostas.

Questão 1 (Exame da Ordem Unificado 2018.1)
Lina, cidadã que não exerce a advocacia, deseja
endereçar à presidência de certa Subseção da
OAB representação pela instauração de
processo disciplinar em face de determinado
advogado, pelo cometimento de infrações
éticas. Assim, ela busca se informar sobre como
pode oferecer tal representação e qual a forma
adequada para tanto.
De acordo com o disposto no Código de Ética e
Disciplina da OAB, Lina poderá oferecer
representação pela instauração de processo
disciplinar em face do advogado, mas
a) deve endereçá-la ao presidente do respectivo
Conselho Seccional, uma vez que receber e
processar representações com tal conteúdo não
se inclui entre as atribuições das Subseções. A
representação poderá ser realizada por escrito
ou verbalmente, com ou sem identificação do
representante.
b) deve formulá-la ao presidente do Conselho
Seccional ou ao presidente da Subseção. A
representação poderá ser realizada por escrito
ou verbalmente, mas é necessária a
identificação do representante, sob pena de não
ser considerada fonte idônea.
c) deve endereçá-la ao presidente do respectivo
Conselho Seccional, uma vez que não se inclui
entre as atribuições das Subseções receber e
processar representações com tal conteúdo. A
representação deverá ser realizada por escrito,
não sendo consideradas fontes idôneas as
representações verbais ou sem identificação do
representante.
d) deve formulá-la ao presidente do Conselho
Seccional ou ao presidente da Subseção. A
representação poderá ser realizada por
escrito ou verbalmente, com ou sem
identificação
do
representante.
Será
considerada fonte idônea ainda que oferecida
sem a identificação do representante.
Questão 2 (Exame da Ordem Unificado 2018.1)
Em determinada sessão do Conselho Seccional
da OAB do Estado da Bahia, compareceram
Arthur, Presidente do Conselho Federal da OAB;

Daniel, Conselheiro Federal da OAB, integrante
da delegação da Bahia, e Carlos, ex-Presidente
do Conselho Seccional da OAB do Estado da
Bahia.
De acordo com o Estatuto da OAB, para as
deliberações nessa sessão,
a) Arthur tem direito a voz e voto. Daniel e Carlos
têm direito somente a voz.
b) Daniel tem direito a voz e voto. Arthur e Carlos
têm direito somente a voz
c) Daniel e Carlos têm direito a voz e voto. Arthur
tem direito somente a voz
d) Arthur, Daniel e Carlos têm direito somente a
voz
Questão 3-((Exame da Ordem Unificado 2018.1)
O Tribunal de Ética e Disciplina de certo
Conselho Seccional da OAB decidiu pela
suspensão preventiva do advogado Hélio,
acusado em processo disciplinar. Hélio, todavia,
interpôs o recurso cabível contra tal decisão.
Considerando as regras sobre os recursos em
processos que tramitam perante a OAB, bem
como a situação descrita, assinale a afirmativa
correta.
a) Em regra, os recursos em processos que
tramitam perante a OAB têm efeito suspensivo.
Assim, no caso narrado, o recurso interposto por
Hélio será dotado do aludido efeito.
b) Em regra, os recursos em processos que
tramitam perante a OAB não têm efeito
suspensivo.
Todavia,
nesse
caso,
excepcionalmente, pode ser atribuído o efeito,
se demonstrada a probabilidade de provimento
ou se, sendo relevante a fundamentação, o
recorrente indicar risco de dano grave ou de
difícil reparação.
c) Em regra, os recursos em processos que
tramitam perante a OAB têm efeito suspensivo.
Todavia, o recurso manejado por Hélio se inclui
em hipótese excepcional, na qual é vedado o
efeito suspensivo.
d) Em regra, os recursos em processos que
tramitam perante a OAB não têm efeito

suspensivo, não sendo permitida a concessão
de tal efeito por decisão da autoridade julgadora.
Assim, no caso narrado, o recurso interposto por
Hélio não será dotado de efeito suspensivo.
Questão 4(Exame da Ordem Unificado 2018.1)O advogado Valter instalou, na fachada do seu
escritório, um discreto painel luminoso com os
dizeres “Advocacia Trabalhista”. A sociedade de
advogados X contratou a instalação de um
sóbrio painel luminoso em um dos pontos de
ônibus da cidade, onde constava apenas o
nome da sociedade, dos advogados associados
e o endereço da sua sede. Já a advogada
Helena fixou, em todos os elevadores do prédio
comercial onde se situa seu escritório, cartazes
pequenos contendo inscrições sobre seu nome,
o ramo do Direito em que atua e o andar no qual
funciona o escritório.
Considerando as situações descritas e o
disposto no Código de Ética e Disciplina da
OAB, assinale a afirmativa correta.
a) Apenas Valter e a sociedade de advogados X
violaram a disciplina quanto à ética na
publicidade profissional.
b) Apenas Helena violou a disciplina quanto à
ética na publicidade profissional.
c) Valter, Helena e a sociedade de advogados X
violaram a disciplina quanto à ética na
publicidade profissional.
d) Apenas a sociedade de advogados X e
Helena violaram a disciplina quanto à ética na
publicidade profissional.
Questão 5 (Exame da Ordem Unificado 2018.1)
Enzo, regularmente inscrito junto à OAB, foi
contratado como empregado de determinada
sociedade limitada, a fim de exercer atividades
privativas de advogado. Foi celebrado, por
escrito, contrato individual de trabalho, o qual
estabelece que Enzo se sujeitará a regime de
dedicação exclusiva. A jornada de trabalho
acordada de Enzo é de oito horas diárias.
Frequentemente, porém, é combinado que Enzo
não compareça à sede da empresa pela manhã,
durante a qual deve ficar, por três horas, “de
plantão”, ou seja, à disposição do empregador,
aguardando
ordens.
Nesses
dias,
posteriormente, no período da tarde, dirige-se à

sede, a fim de exercer atividades no local, pelo
período contínuo de seis horas.
Considerando o caso narrado e a disciplina do
Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como do
seu Regulamento Geral, assinale a afirmativa
correta.
a)
É vedada a pactuação de dedicação
exclusiva. Deverão ser remuneradas como
extraordinárias as horas diárias excedentes a
quatro horas contínuas, incluindo-se as horas
cumpridas por Enzo na sede da empresa, bem
como as horas que ele permanece em sede
externa, executando tarefas ou meramente
aguardando ordens do empregador.
b) É autorizada a pactuação do regime de
dedicação exclusiva. Deverão ser remuneradas
como extraordinárias as horas que excederem a
jornada de oito horas diárias, o que inclui as
horas cumpridas por Enzo na sede da empresa
ou efetivamente executando atividades externas
ordenadas pelo empregador. As horas em que
Enzo apenas aguarda as ordens fora da sede
são consideradas somente para efeito de
compensação de horas.
c) É autorizada a pactuação do regime de
dedicação exclusiva. Deverão ser remuneradas
como extraordinárias as horas que excederem a
jornada de oito horas diárias, o que inclui tanto
as horas cumpridas por Enzo na sede da
empresa como as horas em que ele permanece
em sede externa, executando tarefas ou
meramente aguardando ordens do empregador.
d) É autorizada a pactuação do regime de
dedicação exclusiva. Deverão ser remuneradas
como extraordinárias as horas que excederem a
jornada de nove horas diárias, o que inclui as
horas cumpridas por Enzo na sede da empresa
ou efetivamente executando atividades externas
ordenadas pelo empregador. As horas em que
Enzo apenas aguarda as ordens fora da sede
são consideradas somente para efeito de
compensação de horas.

Questão 6 (Exame da Ordem Unificado 2018.1)
- O advogado Ícaro dos Santos, regularmente
constituído para a defesa judicial de certo
cliente, necessitou, para o correto exercício do
mandato, que o cliente lhe apresentasse alguns
documentos. Após Ícaro solicitar-lhe os
documentos
diversas
vezes,
realizando
inúmeras tentativas de contato, o cliente
manteve-se inerte por prazo superior a três
meses.
Considerando o caso narrado, assinale a
afirmativa correta.
a) Diante da inércia do cliente, o Código de Ética
e Disciplina da OAB dispõe que se presume
extinto automaticamente o mandato.
b) Diante da inércia do cliente, o Código de Ética
e Disciplina da OAB dispõe que é recomendada
a renúncia ao mandato. Ainda de acordo com o
diploma, a renúncia ao patrocínio deve ser feita
com menção do motivo que a determinou.
c) Diante da inércia do cliente, o Código de Ética
e Disciplina da OAB dispõe que é recomendado
ao advogado peticionar nos autos, solicitando a
intimação pessoal do cliente para apresentação
dos documentos. Apenas após o ato, se mantida
a inércia, presume-se extinto o mandato.
d) Diante da inércia do cliente, o Código de Ética
e Disciplina da OAB dispõe que é recomendada
a renúncia ao mandato. Ainda de acordo com o
diploma, a renúncia ao patrocínio deve ser feita
sem menção do motivo que a determinou.
Questão 7 - (Exame da Ordem Unificado
2018.1) José Carlos Santos, advogado, dirigiuse ao Ministério Público a fim de tomar
apontamentos sobre investigação criminal em
andamento, conduzida pelo Parquet, em face de
seu cliente, em que foi decretado sigilo. Dias
depois, José Carlos foi à delegacia de polícia no
intuito de examinar e retirar cópias de autos de
certo inquérito policial, em curso, no qual
também foi decretado sigilo, instaurado contra
outro cliente seu.
Consoante o disposto no Estatuto da Advocacia
e da OAB, assinale a afirmativa correta.

a) Em ambos os casos, José Carlos deverá
apresentar procuração tanto para tomar
apontamentos sobre a investigação em trâmite
perante o Ministério Público quanto para
examinar e retirar cópias do inquérito policial.
b) Apenas é necessário que José Carlos
apresente procuração para tomar apontamentos
sobre a investigação em trâmite perante o
Ministério Público, não sendo exigível a
apresentação de procuração para examinar e
retirar cópias do inquérito policial.
c) Apenas é necessário que José Carlos
apresente procuração para examinar e retirar
cópias do inquérito policial, não sendo exigível a
apresentação de procuração para tomar
apontamentos sobre a investigação em trâmite
perante o Ministério Público.
d) Não é exigível a apresentação de procuração
para examinar e retirar cópias do inquérito
policial, nem para tomar apontamentos sobre a
investigação em trâmite perante o Ministério
Público.
Questão 8 (Exame da Ordem Unificado 2018.1)
Carlos praticou infração disciplinar, oficialmente
constatada em 09 de fevereiro de 2010. Em 11
de abril de 2013, foi instaurado processo
disciplinar para apuração da infração, e Carlos
foi notificado em 15 de novembro do mesmo
ano. Em 20 de fevereiro de 2015, o processo
ficou pendente de julgamento, que só veio a
ocorrer em 1º de março de 2018.
De acordo com o Estatuto da OAB, a pretensão
à punibilidade da infração disciplinar praticada
por Carlos
a) está prescrita, tendo em vista o decurso de
mais de três anos entre a constatação oficial da
falta e a instauração do processo disciplinar.
b) está prescrita, tendo em vista o decurso de
mais de seis meses entre a instauração do
processo disciplinar e a notificação de Carlos.
c) está prescrita, tendo em vista o decurso de
mais de três anos de paralisação para aguardar
julgamento.

d) não está prescrita, tendo em vista que não
decorreram cinco anos entre cada uma das
etapas de constatação, instauração, notificação
e julgamento.
Questão 9
(Exame da Ordem Unificado
2017.3)- Severino, advogado, é notório
conhecedor das normas procedimentais e
disciplinares do Estatuto da Advocacia e da
OAB, bem como de seu regulamento, atuando
na defesa de colegas advogados em processos
disciplinares. Recentemente, Severino foi eleito
conselheiro, passando a exercer essa função
em certo Conselho Seccional da OAB.
Considerando o caso descrito, assinale a
afirmativa correta.
a) Severino não poderá, enquanto exercer a
função de conselheiro, atuar em processos
disciplinares que tramitem perante qualquer
órgão da OAB, sequer em causa própria.
b) Severino não poderá, enquanto for
conselheiro, atuar em processos disciplinares
que tramitem perante o Conselho Seccional
onde exerce sua função. Porém, perante os
demais conselhos, não há vedação à sua
atuação, em causa própria ou alheia.
c) Severino não poderá, enquanto for
conselheiro, atuar em processos disciplinares
que tramitem perante o Conselho Seccional
onde exerce sua função e o Conselho Federal
da OAB. Porém, perante os demais conselhos,
não há vedação à sua atuação, em causa
própria ou alheia.
d) Severino não poderá, enquanto exercer a
função, atuar em processos disciplinares que
tramitem perante qualquer órgão da OAB, salvo
em causa própria.
Questão 10 (Exame da Ordem Unificado
2017.3) - O advogado Inácio foi indicado para
defender em juízo pessoa economicamente
hipossuficiente, pois no local onde atua não
houve disponibilidade de defensor público
para tal patrocínio. Sobre o direito de Inácio à
percepção de honorários, assinale a afirmativa
correta.

a) Os honorários serão fixados pelo juiz, apenas
em caso de êxito, de natureza sucumbencial, a
serem executados em face da parte adversa.
b) Os honorários serão fixados pelo juiz,
independentemente de êxito, segundo tabela
organizada pelo Conselho Seccional da OAB e
pagos pelo Estado.
c) Os honorários serão fixados pelo juiz, apenas
em caso de êxito, independentemente de
observância aos patamares previstos na tabela
organizada pelo Conselho Seccional da OAB, a
serem pagos pelo Estado.
d) Os honorários serão fixados pelo juiz,
independentemente de êxito, segundo tabela
organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e
pagos pelo patrocinado caso possua patrimônio,
a ser executado no prazo de cinco anos, a
contar da data da nomeação.
Questão 11 (Exame da Ordem Unificado
2017.3)- É verdade que nas democracias o
povo parece fazer o que quer, mas a liberdade
política não consiste nisso.
Montesquieu
No preâmbulo da Constituição da República, os
constituintes afirmaram instituir um Estado
Democrático destinado a assegurar, dentre
outras coisas, a liberdade. Esse é um conceito
de fundamental importância para a Filosofia do
Direito, muito debatido por inúmeros autores.
Uma importante definição utilizada no mundo
jurídico é a que foi dada por Montesquieu em
seu Do Espírito das Leis.
Assinale a opção que apresenta a definição
desse autor na obra citada.
a) A liberdade consiste na forma de governo
dos homens, e não no governo das leis.
b) A disposição de espírito pela qual a alma
humana nunca pode ser aprisionada é o que
chamamos de liberdade.
c) Liberdade é o direito de fazer tudo o que as
leis permitem.
d) O direito de resistência aos governos
injustos é a expressão maior da liberdade.

Questão 12
(Exame da Ordem Unificado
2017.2)- ...só a vontade geral pode dirigir as
forças do Estado de acordo com a finalidade de
suas instituições, que é o bem comum...
Jean-Jacques Rousseau
A ideia de vontade geral, apresentada por
Rousseau em seu livro Do Contrato Social, foi
fundamental para o amadurecimento do
conceito moderno de lei e de democracia.
Assinale a opção que melhor expressa essa
ideia conforme concebida por Rousseau no livro
citado.
a) A soma das vontades particulares.
b) A vontade de todos.
c) O interesse particular do soberano, após o
contrato social.
d) O interesse em comum ou o substrato em
comum das diferenças.
Questão 13
(Exame da Ordem Unificado
2017.3) - Considere a seguinte situação
hipotética: Decreto Legislativo do Congresso
Nacional susta Ato Normativo do Presidente da
República que exorbita dos limites da delegação
legislativa concedida.
Insatisfeito com tal Iniciativa do Congresso
Nacional e levando em consideração o sistema
brasileiro de controle de constitucionalidade, o
Presidente da República pode
a) Deflagrar o controle repressivo concentrado
mediante uma
Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF), pois não cabe Ação
Direta de Inconstitucionalidade de decreto
legislativo.
b) Recorrer ao controle preventivo jurisdicional
mediante o ajuizamento de um Mandado de
Segurança perante o Supremo Tribunal Federal.
c) Deflagrar o controle repressivo político
mediante
uma
representação
de
inconstitucionalidade, pois se trata de um ato do
Poder Legislativo.
d) Deflagrar o controle repressivo concentrado
mediante
uma
Ação
Direta
de

Inconstitucionalidade (ADI), uma vez que o
decreto legislativo é ato normativo primário.
Questão 14
(Exame da Ordem Unificado
2017.3) Atos generalizados de violência e vandalismo
foram praticados nas capitais de alguns estados
do país, com ações orquestradas pelo crime
organizado. Identificados e presos alguns dos
líderes desses movimentos, numerosos
políticos, com apoio popular, propuseram a
criação, pela forma juridicamente correta, de um
juízo especial para apreciação desses fatos, em
caráter temporário, a fim de que o julgamento
dos líderes presos se revele exemplar.
Ao submeterem essa ideia a um advogado
constitucionalista, este afirma que, segundo a
ordem jurídico-constitucional brasileira, a
criação de tal juízo
a) É constitucional, pois o apoio popular tem o
condão de legitimar a atuação do poder público,
ainda que esta seja contrária ao ordenamento
jurídico vigente
b) É inconstitucional, em razão de vedação
expressa da Constituição da República de 1988
à criação de juízo ou tribunal de exceção.
c) Necessita de previsão legislativa ordinária, já
que a criação de juízos é competência do Poder
Legislativo, após iniciativa do Poder Judiciário.
d) Pressupõe a necessária alteração da
Constituição da República de 1988, por via de
emenda, de maneira a suprimir a vedação ali
existente.
Questão 15
(Exame da Ordem Unificado
2017.3) - Maria, maior e capaz, reside no
Município Sigma e tem um filho, Lucas, pessoa
com deficiência, com 8 (oito) anos de idade. Por
ser uma pessoa humilde, sem dispor de
recursos financeiros para arcar com os custos
de um colégio particular, Maria procura a
Secretaria de Educação do Município Sigma
para matricular seu filho na rede pública. Seu
requerimento é encaminhado à assessoria
jurídica do órgão municipal, para que seja
emitido o respectivo parecer para a autoridade
executiva competente.
A partir dos fatos narrados, considerando a

ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a
afirmativa correta.
a) O pedido formulado por Maria deve ser
indeferido, uma vez que incumbe ao Município
atuar apenas na educação infantil, a qual é
prestada até os 5 (cinco) anos de idade por meio
de creches e pré-escolas. Logo, pelo sistema
constitucional de repartição de competências,
Lucas, pela sua idade, deve cursar o Ensino
Fundamental em instituição estadual de ensino.
b) O parecer da assessoria jurídica deve ser
favorável ao pleito formulado por Maria,
garantindo ao menor uma vaga na rede de
ensino municipal. Pode, ainda, alertar que a
Constituição da República prevê expressamente
a possibilidade de a autoridade competente ser
responsabilizada pelo não oferecimento do
ensino obrigatório ou mesmo pela sua oferta
irregular.
c)
O pleito de Maria deve ser deferido,
ressalvando-se que Lucas, por ser pessoa com
deficiência,
necessita
de
atendimento
educacional especializado, não podendo ser
incluído na rede regular de ensino do Município
Sigma.
d) A assessoria jurídica da Secretaria de
Educação do Município Sigma deve opinar pela
rejeição do pedido formulado por Maria, pois
incumbe privativamente à União, por meio do
Ministério da Educação e Cultura (MEC),
organizar e prestar a educação básica
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos de idade.
Questão 16
(Exame da Ordem Unificado
2017.2) - 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.
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.
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.
Questão 17
(Exame da Ordem Unificado
2017.2) - As contas do Município Alfa referentes
ao exercício financeiro de 2014, apresentadas
pelo prefeito em 2015, receberam parecer
desfavorável do Tribunal de Contas do referido
Município, o qual foi criado antes da
promulgação da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. O Presidente da
Câmara, após o regular trâmite interno, editou
resolução e aprovou as referidas contas
públicas municipais, uma vez que as
demonstrações
contábeis
de
exercícios
financeiros anteriores deveriam ter sido
analisadas em consonância com o plano
plurianual.
Diante da narrativa
afirmativa correta

exposta,

assinale

a

a) A competência para julgar as contas é do
Tribunal de Contas do Município, órgão do
Poder Judiciário, não podendo, em nenhuma
hipótese, o Legislativo local afastá-la, sob pena

de violação ao princípio da separação e
harmonia entre os Poderes.
b)
O parecer do Tribunal de Contas do
Município a respeito da rejeição das contas
somente não será acatado pela Câmara
Municipal por decisão de 2/3 (dois terços) dos
membros deste órgão.
c) Considerando que o Tribunal de Contas do
Município é órgão do Poder Legislativo e o
Presidente da Câmara é a autoridade máxima
de sua estrutura, é constitucional o afastamento,
pelo Chefe do Poder Legislativo local, do
entendimento de órgão a ele subordinado.
d) O Presidente da Câmara agiu corretamente,
pois a periodicidade para análise das contas
públicas do Município deve ser de 5 (cinco)
anos, e tal disposição não foi observada pelo
Tribunal de Contas do Município.
Questão 18
(Exame da Ordem Unificado
2017.2) - A 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.
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
jurídico-constitucional brasileiro, pois o princípio
da irremovibilidade dos índios de suas terras é
absoluto e, por essa razão, torna ilegítima a
ação de remoção das tribos.

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
jurídicoconstitucional brasileiro.
d) Não agiu em consonância com o sistema
jurídico-constitucional brasileiro, posto que, no
caso concreto, as autoridades estaduais não
poderiam ter decidido, de modo conclusivo, pela
remoção das tribos.
Questão 19
(Exame da Ordem Unificado
2017.1) - 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.
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.
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.
Questão 20
(Exame da Ordem Unificado
2018.1) Ernesto concluiu o doutorado em Direito
em prestigiosa universidade situada em Nova
York, nos Estados Unidos, e pretende fazer
concurso para o cargo de professor em uma
universidade brasileira. Uma das exigências
para a revalidação do seu diploma estrangeiro é
que este esteja devidamente legalizado. Essa
legalização de documento estrangeiro deverá
ser feita mediante
a) o apostilamento pela Convenção da Apostila
de Haia, da qual Brasil e Estados Unidos fazem
parte.
b) a consularização no consulado brasileiro em
Nova York.
c) a notarização em consulado norte-americano
no Brasil.
d) o apostilamento pela Convenção da Apostila
de Haia, no consulado brasileiro.

Questão 22 (Exame da Ordem Unificado
2017.2) Há cerca de três meses, foi verificado que os
presos da Penitenciária Quebrantar estavam
sofrendo diversas formas de maus tratos,
incluindo violência física. Você foi contratado(a)
por familiares dos presos, que lhe disseram ter
elementos suficientes para acreditar que
qualquer medida judicial no Brasil seria ineficaz
no prazo desejado. Por isso, eles o(a)
consultaram sobre a possibilidade de submeter
o caso à Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH).
Considerando as regras de funcionamento
dessa Comissão, você deve informá-los de que
a CIDH pode receber a denúncia:

Com relação a essa questão, a Justiça brasileira
deverá aplicar

a) Caso sejam feitas petições individualizadas,
uma vez que os casos de violação de direitos
previstos no Pacto de São José da Costa Rica
devem ser julgados diretamente pela Corte
Interamericana de Justiça.
b) Caso sejam feitas petições individualizadas
relatando a violação sofrida por cada uma das
vítimas e as relacionando aos direitos previstos
na Convenção Americana; assim, a CIDH
poderá adotar as medidas que julgar
necessárias para a cessação da violação.
c) Caso entenda haver situação de gravidade e
urgência. Assim, a CIDH poderá instaurar de
ofício um procedimento no qual solicita que o
Estado brasileiro adote medidas cautelares de
natureza coletiva para evitar danos irreparáveis
aos presos.
d) Caso entenda haver situação de gravidade e
urgência.
Assim, a CIDH deve encaminhar diretamente o
caso à Corte Interamericana de Justiça, que
poderá ordenar a medida provisória que julgar
necessária à cessação da violação.

a)
a lei brasileira, porque o contrato foi
celebrado no Brasil.
b)
a lei francesa, porque François é
residente da França.
c)
a lei brasileira, país onde os serviços
serão prestados.
d)
a lei francesa, escolhida pelas partes
mediante cláusula contratual expressa.

Questão 23 (Exame da Ordem Unificado
2017.3) - João e Maria celebraram entre si
contrato de locação, sendo João o locador e
proprietário do imóvel. No contrato, eles
estipularam que a responsabilidade pelo
pagamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU) do imóvel
será de Maria, locatária.

Questão 21(Exame da Ordem Unificado 2018.1)
Paulo, brasileiro, celebra no Brasil um contrato
de prestação de serviços de consultoria no
Brasil a uma empresa pertencente a François,
francês residente em Paris, para a realização de
investimentos no mercado imobiliário brasileiro.
O contrato possui uma cláusula indicando a
aplicação da lei francesa.
Em ação proposta por Paulo no Brasil, surge
uma questão envolvendo a capacidade de
François para assumir e cumprir as obrigações
previstas no contrato.

Com base nessas informações, assinale a
afirmativa correta.
a) O contrato será ineficaz entre as partes, pois
transferiu a obrigação de pagar o imposto para
pessoa não prevista em lei.
b) O contrato firmado entre particulares não
poderá se opor ao fisco municipal, no que
tange à alteração do sujeito passivo do tributo.
c) O contrato é válido e eficaz, e, por
consequência dele, a responsabilidade pelo
pagamento do tributo se tornará solidária,
podendo o fisco municipal cobrá-lo de João
e/ou de Maria.
d) No caso de o fisco municipal cobrar o tributo
de João, ele não poderá ajuizar ação
regressiva em face de Maria.
Questão 24
(Exame da Ordem Unificado
2017.3) - O Considere que Luís é um andarilho
civilmente capaz que não elegeu nenhum lugar
como seu domicílio tributário, não tem domicílio
civil, nem residência fixa, e não desempenha
habitualmente atividades em endereço certo.
A partir da hipótese apresentada, de acordo com
o Código Tributário Nacional e no silêncio de
legislação específica, assinale a afirmativa
correta.
a) Luís nunca terá domicílio tributário.
b) O domicílio tributário de Luís será o lugar da
situação de seus bens ou da ocorrência do fato
gerador.
c) O domicílio tributário de Luís será,
necessariamente, a sede da entidade tributante.
d)
O domicílio tributário de Luís será a
residência de seus parentes mais próximos ou o
lugar da situação dos bens de Luís.
Questão 25 (Exame da Ordem Unificado
2017.3) - O Estado A ajuizou execução fiscal em
face da pessoa jurídica B, com o objetivo de
cobrar crédito referente ao Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços (ICMS). Nesse sentido, requereu, em
sua petição inicial, que, após a citação, fosse
determinada a imediata indisponibilidade de
bens e direitos da contribuinte.

Nesse caso, o juiz deve indeferir o pedido,
porque a decretação da indisponibilidade de
bens e direitos

a) ocorre somente após o insucesso do pedido
de constrição sobre ativos financeiros, embora
desnecessária qualquer outra providência.
b) ocorre somente após a expedição de ofícios
aos registros públicos do domicílio do
executado, embora desnecessária qualquer
outra providência.
c) ocorre somente após o exaurimento das
diligências na busca por bens penhoráveis.
d) é impossível durante a execução fiscal.
Questão 26
(Exame da Ordem Unificado
2017.1)- João e Pedro são, por lei, contribuintes
obrigados solidariamente a pagar determinado
tributo. Foi publicada lei que isenta os excombatentes do pagamento de tal tributo, sendo
este o caso pessoal somente de João.
Tendo em vista essa situação, assinale a
afirmativa correta.
a) Sendo um caso de isenção pessoal, a lei não
exonera Pedro, que permanece obrigado a
pagar o saldo remanescente, descontada a
parcela isenta em favor de João.
b)
Pedro ficará totalmente exonerado do
pagamento, aproveitando-se da isenção em
favor de João.
c) O imposto poderá ser cobrado de Pedro ou
de João, pois a solidariedade afasta a isenção
em favor deste.
d) Pedro permanece obrigado a pagar
integralmente o imposto, nada obstante a
isenção em favor de João.
Questão 27
(Exame da Ordem Unificado
2017.1) - 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.

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.
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.
Questão 28
(Exame da Ordem Unificado
2017.1) - O Município X instituiu taxa a ser
cobrada, exclusivamente, sobre o serviço
público de coleta, remoção e tratamento de lixo
e resíduos provenientes de imóveis. A igreja
ABC, com sede no Município X, foi notificada da
cobrança da referida taxa.
Sobre a hipótese apresentada, assinale a
afirmativa correta.
a) As Igrejas são imunes; portanto, não devem
pagar a taxa instituída pelo Município X.
b)
A taxa é inconstitucional, pois não é
específica e divisível.
c) A taxa é inconstitucional, uma vez que os
Municípios não são competentes para a
instituição de taxas de serviço público.
d) A taxa é constitucional e as Igrejas não são
imunes.
Questão 29
(Exame da Ordem Unificado
2017.3) - João foi aprovado em concurso público
promovido pelo Estado Alfa para o cargo de
analista de políticas públicas, tendo tomado
posse no cargo, na classe inicial da respectiva
carreira. Ocorre que João é uma pessoa
proativa e teve, como gestor, excelentes
experiências na iniciativa privada.

Em razão disso, ele decidiu que não deveria
cumprir os comandos determinados por agentes
superiores na estrutura administrativa, porque
ele as considerava contrárias ao princípio da
eficiência, apesar de serem ordens legais.
A partir do caso apresentado, assinale a
afirmativa correta.
a) João possui total liberdade de atuação, não
se submetendo a comandos superiores, em
decorrência do princípio da eficiência.
b) A liberdade de atuação de João é pautada
somente pelo princípio da legalidade,
considerando que não existe escalonamento de
competência no âmbito da Administração
Pública.
c) João tem dever de obediência às ordens
legais de seus superiores, em razão da relação
de subordinação decorrente do poder
hierárquico.
d) As autoridades superiores somente podem
realizar o controle finalístico das atividades de
João, em razão da relação de vinculação
estabelecida com os superiores hierárquicos.

Questão 30 (Exame da Ordem Unificado
2017.3) - Marcelo é médico do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado Beta e foi
aprovado em concurso público para o cargo de
médico civil junto a um determinado hospital da
União, que é uma autarquia federal.
A partir do fato apresentado, acerca da
acumulação de cargos públicos, assinale a
afirmativa correta.
a) Por exercer atividade militar, Marcelo não
pode acumular os cargos em comento.
b) Marcelo pode acumular os cargos em
questão, pois não existe, no ordenamento
pátrio, qualquer vedação à acumulação de
cargos ou de empregos públicos em geral.
c) A acumulação de cargos por Marcelo não é
viável, sendo cabível somente quando os
cargos pertencem ao mesmo ente da
Federação.

d) É possível a acumulação de cargos por
Marcelo, desde que haja compatibilidade de
horários.
Questão 31
(Exame da Ordem Unificado
2017.3) - Determinado município é proprietário
de um extenso lote localizado em área urbana,
mas que não vem sendo utilizado pela
Administração há anos. Em consequência do
abandono, o imóvel foi ocupado por uma família
de desempregados, que deu à área uma função
social.
O poder público teve ciência do fato, mas, como
se tratava do final da gestão do então prefeito,
não tomou qualquer medida para que o bem
fosse desocupado. A situação perdurou mais de
trinta anos, até que o município ajuizou a
reintegração de posse.
Sobre a questão apresentada, assinale a
afirmativa correta.
a) O terreno não estava afetado a um fim
público, razão pela qual pode ser adquirido por
usucapião.
b) O terreno é insuscetível de aquisição por
meio de usucapião, mesmo sendo um bem
dominical.
c) O poder público municipal não poderá alienar
a área em questão, dado que todos os bens
públicos são inalienáveis.
d) O bem será classificado como de uso
especial, caso haja a reintegração de posse e o
município decida construir uma grande praça no
local anteriormente ocupado pela família.
Questão 32 (Exame da Ordem Unificado
2017.2) - O Estado E publicou a Lei nº 123,
instituindo anistia relativa às infrações
cometidas em determinada região de seu
território, em função de condições a ela
peculiares. Diante desse fato, o contribuinte C
apresentou requerimento para a concessão da
anistia, comprovando o preenchimento das
condições e o cumprimento dos requisitos
previstos em lei.
Efetivada a anistia por despacho da autoridade
administrativa, verificou-se o descumprimento,
por parte do contribuinte, das condições

estabelecidas em lei, gerando a revogação da
anistia de ofício.
Diante da situação apresentada, assinale a
afirmativa correta.
a) A anistia instituída pela Lei nº 123 é inviável,
pois a anistia deve abranger todo o território da
entidade tributante.
b) Não é possível a revogação da anistia, pois
o preenchimento das condições e o
cumprimento dos requisitos previstos em lei,
por parte do contribuinte, geram direito
adquirido.
c) A anistia instituída pela Lei nº 123 é inviável,
pois a anistia somente pode ser concedida em
caráter geral.
d) É possível a revogação da anistia, pois o
despacho da autoridade administrativa
efetivando a anistia não gera direito adquirido.
Questão 33
(Exame da Ordem Unificado
2017.2)- O laboratório de análises clínicas X
realizou a importação de equipamento
eletrônico necessário para a realização de
alguns exames. Por ocasião do desembaraço
aduaneiro, foi-lhe exigido o pagamento de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
cuja base de cálculo correspondia a 150% do
preço corrente do equipamento no mercado
atacadista da praça do remetente, acrescido do
Imposto de Importação (II), das taxas exigidas
para a entrada do produto no país e dos
encargos cambiais efetivamente pagos pelo
laboratório.
Sobre a exigência feita, assinale a afirmativa
correta.
a) É ilegal, pois, além dos acréscimos, a base
de cálculo está sendo de 150% do preço
corrente do equipamento no mercado atacadista
da praça do remetente.
b) É ilegal, pois a base de cálculo está incluindo
o montante correspondente ao imposto de
importação..
c) É ilegal, pois a base de cálculo está incluindo
o montante correspondente às taxas exigidas
para a entrada do produto no país..

d) É ilegal, pois a base de cálculo está incluindo
o montante correspondente aos encargos
cambiais efetivamente pagos pelo laboratório.
Questão 34
(Exame da Ordem Unificado
2017.2) - O reitor de uma faculdade privada sem
fins lucrativos (cujas receitas, inclusive seus
eventuais superávits, são integralmente
reinvestidas no estabelecimento de ensino)
deseja saber se está correta a cobrança de
impostos efetuada pelo fisco, que negou a
pretendida imunidade tributária, sob o
argumento de que a instituição de ensino
privada auferia lucros.
Na hipótese, sobre a atuação do fisco, assinale
a afirmativa correta.
a) O fisco agiu corretamente, pois a imunidade
tributária apenas alcança instituições de ensino
que não sejam superavitárias.
b) O fisco agiu corretamente, pois a imunidade
tributária apenas alcança instituições públicas
de ensino.
c) O fisco não agiu corretamente, pois não há
impedimento à distribuição de lucro pelo
estabelecimento de ensino imune.
d) O fisco não agiu corretamente, pois, para que
seja concedida tal imunidade, a instituição não
precisa ser deficitária, desde que o superávit
seja revertido para suas finalidades.
Questão 35
(Exame da Ordem Unificado
2017.3)- Bolão Ltda., sociedade empresária,
pretende iniciar atividade de distribuição de
pneus no mercado brasileiro. Para isso, contrata
uma consultoria para, dentre outros elementos,
avaliar sua responsabilidade pela destinação
final dos pneus que pretende comercializar.
Sobre o caso, assinale a afirmativa correta.
a)
A destinação final dos pneus será de
responsabilidade do consumidor final, no âmbito
do serviço de regular limpeza urbana.
b) A sociedade empresária será responsável
pelo retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor, de forma independente do serviço
público de limpeza urbana.
c)
A destinação final dos pneus, de
responsabilidade solidária do distribuidor e do

consumidor final, se dará no âmbito do serviço
público de limpeza urbana.
d) Previamente à distribuição de pneus, a
sociedade empresária deve celebrar convênio
com
o
produtor,
para
estabelecer,
proporcionalmente, as responsabilidades na
destinação final dos pneus.
Questão 36
(Exame da Ordem Unificado
2017.2)- O Município de Fernandópolis, que já
possui aterro sanitário, passa por uma grave
crise econômica. Diante disso, o prefeito solicita
auxílio financeiro do Governo Federal para
implantar a coleta seletiva de resíduos sólidos,
que contará com a participação de associação
de catadores de materiais recicláveis.
Sobre o auxílio financeiro tratado, assinale a
afirmativa correta.
a) Não será possível o auxílio financeiro, sob
pena de violação ao princípio da isonomia com
relação aos demais entes da Federação.
b) Não será possível o auxílio financeiro, uma
vez que a coleta seletiva de resíduos sólidos do
Município de Fernandópolis está sendo
realizada parcialmente por associação privada.
c)
O auxílio financeiro é possível, desde que
o Município possua até 20 mil habitantes ou seja
integrante de área de especial interesse
turístico.
d) O auxílio financeiro é possível, desde que o
Município elabore plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos.
Questão 37
(Exame da Ordem Unificado
2017.3) - Eduardo comprometeu-se a transferir
para Daniela um imóvel que possui no litoral,
mas uma cláusula especial no contrato previa
que a transferência somente ocorreria caso a
cidade em que o imóvel se localiza viesse a
sediar, nos próximos dez anos, um campeonato
mundial de surfe. Depois de realizado o negócio,
todavia, o advento de nova legislação ambiental
impôs regras impeditivas para a realização do
campeonato naquele local.
Sobre a incidência de tais regras, assinale a
afirmativa correta.

a) Daniela tem direito adquirido à aquisição do
imóvel, pois a cláusula especial configura um
termo.
b) Prevista uma condição na cláusula especial,
Daniela tem direito adquirido à aquisição do
imóvel.
c) Há mera expectativa de direito à aquisição do
imóvel por parte de Daniela, pois a cláusula
especial tem natureza jurídica de termo.
d) Daniela tem somente expectativa de direito à
aquisição do imóvel, uma vez que há uma
condição na cláusula especial.
Questão 38
(Exame da Ordem Unificado
2017.3)- Caio, locador, celebrou com Marcos,
locatário, contrato de locação predial urbana
pelo período de 30 meses, sendo o instrumento
averbado junto à matrícula do imóvel no RGI.
Contudo, após seis meses do início da vigência
do contrato, Caio resolveu se mudar para
Portugal e colocou o bem à venda, anunciandoo no jornal pelo valor de R$ 500.000,00. Marcos
tomou conhecimento do fato pelo anúncio e
entrou em contato por telefone com Caio,
afirmando estar interessado na aquisição do
bem e que estaria disposto a pagar o preço
anunciado. Caio, porém, disse que a venda do
bem imóvel já tinha sido realizada pelo mesmo
preço a Alexandre. Além disso, o adquirente do
bem, Alexandre, iria denunciar o contrato de
locação e Marcos teria que desocupar o imóvel
em 90 dias.
Acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa
correta.
a) Marcos, tendo sido preterido na alienação do
bem, poderá depositar o preço pago e as demais
despesas do ato e haver para si a propriedade
do imóvel.
b) Marcos não tem direito de preferência na
aquisição do imóvel, pois a locação é por prazo
determinado.
c) Marcos somente poderia exercer direito de
preferência na aquisição do imóvel se fizesse
oferta superior à de Alexandre.
d) Marcos, tendo sido preterido na alienação do
bem, poderá reclamar de Alexandre, adquirente,
perdas e danos, e poderá permanecer no imóvel
durante toda a vigência do contrato, mesmo se
Alexandre denunciar o contrato de locação.

Questão 39
(Exame da Ordem Unificado
2017.3) - André, Mariana e Renata pegaram um
automóvel
emprestado
com
Flávio,
comprometendo-se solidariamente a devolvê-lo
em quinze dias. Ocorre que Renata, dirigindo
acima do limite de velocidade, causou um
acidente que levou à destruição total do veículo.
Assinale a opção que apresenta os direitos que
Flávio tem diante dos três.
a)
Pode exigir, de qualquer dos três, o
equivalente pecuniário do carro, mais perdas e
danos.
b)
Pode exigir, de qualquer dos três, o
equivalente pecuniário do carro, mas só pode
exigir perdas e danos de Renata.
c) Pode exigir, de cada um dos três, um terço
do equivalente pecuniário do carro e das perdas
e danos.
d) Pode exigir, de cada um dos três, um terço
do equivalente pecuniário do carro, mas só pode
exigir perdas e danos de Renata.
Questão 40 (Exame da Ordem Unificado
2017.2) - João e Carla foram casados por cinco
anos, mas, com o passar dos anos, o casamento
se desgastou e eles se divorciaram. As três
filhas do casal, menores impúberes, ficaram sob
a guarda exclusiva da mãe, que trabalha em
uma escola como professora, mas que está com
os salários atrasados há quatro meses, sem
previsão de recebimento.
João vinha contribuindo para o sustento das
crianças, mas, estranhamente, deixou de fazêlo no último mês. Carla, ao procurá-lo, foi
informada pelos pais de João que ele sofreu um
atropelamento e está em estado grave na UTI
do Hospital Boa Sorte. Como João é autônomo,
não pode contribuir, justificadamente, com o
sustento das filhas.
Sobre a possibilidade de os avós participarem
do sustento das crianças, assinale a afirmativa
correta.
a) Em razão do divórcio, os sogros de Carla são
ex-sogros, não são mais parentes, não podendo
ser compelidos judicialmente a contribuir com o
pagamento de alimentos para o sustento das
netas.

b)
As filhas podem requerer alimentos
avoengos, se comprovada a impossibilidade de
Carla e de João garantirem o sustento das filhas.
c) Os alimentos avoengos não podem ser
requeridos, porque os avós só podem ser réus
em ação de alimentos no caso de falecimento
dos responsáveis pelo sustento das filhas..
d) Carla não pode representar as filhas em ação
de alimentos avoengos, porque apenas os
genitores são responsáveis pelo sustento dos
filhos.
Questão 41
(Exame da Ordem Unificado
2017.2)- 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.
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.
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.
Questão 42
(Exame da Ordem Unificado
2017.1) - Juliana, por meio de contrato de
compra e venda, adquiriu de Ricardo,
profissional liberal, um carro seminovo
(30.000km) da marca Y pelo preço de R$
24.000,00. Ficou acertado que Ricardo faria a

revisão de 30.000km no veículo antes de
entregá-lo para Juliana no dia 23 de janeiro de
2017. Ricardo, porém, não realizou a revisão e
omitiu tal fato de Juliana, pois acreditava que
não haveria qualquer problema, já que,
aparentemente, o carro funcionava bem.
No dia 23 de fevereiro de 2017, Juliana sofreu
acidente em razão de defeito no freio do carro,
com a perda total do veículo. A perícia
demostrou que a causa do acidente foi falha na
conservação do bem, tendo em vista que as
pastilhas do freio não tinham sido trocadas na
revisão de 30.000km, o que era essencial para
a manutenção do carro.
Considerando os fatos, assinale a afirmativa
correta.
a) Ricardo 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.
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.
Questão 43
(Exame da Ordem Unificado
2017.2) - À vista de todos e sem o emprego de
qualquer tipo de violência, o pequeno agricultor
Joventino adentra terreno vazio, constrói ali sua
moradia e uma pequena horta para seu
sustento, mesmo sabendo que o terreno é de
propriedade de terceiros.
Sem ser incomodado, exerce posse mansa e
pacífica por 2 (dois) anos, quando é expulso por
um grupo armado comandado por Clodoaldo,
proprietário do terreno, que só tomou
conhecimento da presença de Joventino no
imóvel no dia anterior à retomada.

Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.
a)
Como não houve emprego de violência,
Joventino
não
pode
ser
considerado
esbulhador.
b) Clodoaldo tem o direito de retomar a posse
do bem mediante o uso da força com base no
desforço imediato, eis que agiu imediatamente
após a ciência do ocorrido.
c) Tendo em vista a ocorrência do esbulho,
Joventino deve ajuizar uma ação possessória
contra Clodoaldo, no intuito de recuperar a
posse que exercia.
d) Na condição de possuidor de boa-fé,
Joventino tem direito aos frutos e ao
ressarcimento das benfeitorias realizadas
durante o período de exercício da posse.
Questão 44
(Exame da Ordem Unificado
2017.3)- Maria, aluna do 9º ano do Ensino
Fundamental de uma escola que não adota a
obrigatoriedade do uso de uniforme, frequenta
regularmente culto religioso afro-brasileiro com
seus pais.
Após retornar das férias escolares, a aluna
passou a ir às aulas com um lenço branco
enrolado na cabeça, afirmando que necessitava
permanecer coberta por 30 dias. As alunas
Fernanda e Patrícia, incomodadas com a
situação, procuraram a direção da escola para
reclamar da vestimenta da aluna. O diretor da
escola entrou em contato com o advogado do
estabelecimento de ensino, a fim de obter
subsídios para a sua decisão.
A partir do caso narrado, assinale a opção que
apresenta a orientação que você, como
advogado da escola, daria ao diretor.
a) Proibir o acesso da aluna à escola.
b) Marcar uma reunião com os pais da aluna
Maria, a fim de compeli-los a descobrir a cabeça
da filha.
c) Permitir o acesso regular da aluna.
d) Proibir o acesso das três alunas.
Questão 45
(Exame da Ordem Unificado
2017.2) - Agente público executor de medida
socioeducativa de internação, a pretexto de

manter a disciplina e a ordem na unidade em
que atua, ordena que dois adolescentes se
vistam com roupas femininas e desfilem para os
demais internos, que escolherão a “garota da
unidade”.
Em visita à unidade, uma equipe composta pela
Comissão de Direitos Humanos da OAB e pelo
Conselho Tutelar toma ciência do caso.
Segundo restou apurado, o agente teria atuado
de tal forma porque os dois adolescentes eram
muito rebeldes e não cumpriam regularmente as
determinações da unidade.
Com base apenas no Estatuto da Criança e do
Adolescente, sem prejuízo de outras sanções,
assinale a opção que indica a medida que
poderá ser adotada imediatamente pela equipe
que fiscalizava a unidade.
a) Transferência imediata dos adolescentes
para outra unidade socioeducativa.
b) Advertência do agente público aplicada pelo
Conselho Tutelar.
c) Advertência do agente público aplicada pela
Comissão de Direitos Humanos da OAB.
d) Transferência imediata do agente público
para outra unidade.

Questão 46
(Exame da Ordem Unificado
2017.3)- Os arquitetos Everton e Joana
adquiriram pacote de viagens para passar a lua
de mel na Europa, primeira viagem internacional
do casal. Ocorre que o trajeto do voo previa
conexão em um país que exigia visto de trânsito,
tendo havido impedimento do embarque dos
noivos, ainda no Brasil, por não terem o visto
exigido. O casal questionou a agência de
turismo por não ter dado qualquer explicação
prévia nesse sentido, e a fornecedora informou
que não se responsabilizava pela informação de
necessidade de visto para a realização da
viagem.
Diante do caso
afirmativa correta.

apresentado,

assinale

a

a)
Cabe ação de reparação por danos
extrapatrimoniais, em razão da insuficiência de

informação clara e precisa, que deveria ter sido
prestada pela agência de turismo, no tocante à
necessidade de visto de trânsito para a conexão
internacional prevista no trajeto.
b)
Não houve danos materiais a serem
ressarcidos, já que os consumidores sequer
embarcaram, situação muito diferente de terem
de retornar, às próprias expensas, diretamente
do país de conexão, interrompendo a viagem
durante o percurso.
c) Não ocorreram danos extrapatrimoniais por
se tratar de pessoas que tinham capacidade de
leitura e compreensão do contrato, sendo culpa
exclusiva das próprias vítimas a interrupção da
viagem por desconhecerem a necessidade de
visto de trânsito para realizarem a conexão
internacional.
d) Houve culpa exclusiva da empresa aérea que
emitiu os bilhetes de viagem, não podendo a
agência de viagem ser culpabilizada, por ser o
comerciante responsável subsidiariamente e
não responder diretamente pelo fato do serviço.
Questão 47 - (Exame da Ordem Unificado
2017.2) - 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.
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 tratamento oferecerão
cobertura, de acordo com a categoria de cada
nível contratado, sem que isso viole o CDC.
Questão 48
(Exame da Ordem Unificado
2017.3) - Um cliente apresenta a você um
cheque nominal à ordem com as assinaturas do
emitente no anverso e do endossante no verso.
No verso da cártula, também consta uma
terceira assinatura, identificada apenas como
aval pelo signatário.
Com base nessas informações, assinale a
afirmativa correta.
a) O aval dado no título foi irregular, pois, para
a sua validade, deveria ter sido lançado no
anverso.
b) A falta de indicação do avalizado permite
concluir que ele pode ser qualquer dos
signatários (emitente ou endossante).
c) O aval dado no título foi na modalidade em
branco, sendo avalizado o emitente.
d) O aval somente é cabível no cheque não à
ordem, sendo considerado não escrito se a
emissão for à ordem.
Questão 499(Exame da Ordem Unificado
2017.3) - O empresário individual Ives Diniz, em
conluio com seus dois primos, realizou

empréstimos simulados a fim de obter crédito
para si; por esse e outros motivos, foi decretada
sua falência. No curso do processo falimentar, o
administrador judicial verificou a prática de
outros atos praticados pelo devedor e seus
primos, antes da falência; entre eles, a
transferência de bens do estabelecimento a
terceiros lastreados em pagamentos de dívidas
fictícias, com nítido prejuízo à massa. De acordo
com o enunciado e as disposições da Lei de
Falência e Recuperação de Empresas, o
advogado contratado pelo administrador judicial
para defender os direitos e interesses da massa
deverá
a) requerer, no juízo da falência, a instauração
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica.
b) ajuizar ação revocatória em nome da massa
falida no juízo da falência.
c) ajuizar ação pauliana em nome do
administrador judicial no juízo cível.
d) requerer, no juízo da falência, o sequestro
dos bens dos primos do empresário como
medida antecedente à ação de responsabilidade
civil.
Questão
509(Exame da Ordem Unificado
2017.2) - 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.
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.
Questão
519(Exame da Ordem Unificado
2017.2) - 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.
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.
Questão
529(Exame da Ordem Unificado
2017.2) - Mauriti & Cia Ltda. celebrou contrato
de alienação fiduciária em garantia com a
sociedade empresária Gama.
Com a decretação de falência da fiduciante, o
advogado da fiduciária pleiteou a restituição do
bem
alienado,
sendo
informado
pelo
administrador judicial que o bem se encontrava
na posse do falido na época da decretação da
falência, porém não foi encontrado para ser
arrecadado.
Considerando os fatos narrados, o credor
fiduciário terá direito à restituição em dinheiro do
valor da avaliação do bem atualizado?
a) Não, em razão de este não ter sido
encontrado para arrecadação.

b) Sim, devendo, para tanto, habilitar seu
crédito na falência como quirografário.
c) Sim, mesmo que o bem alienado não mais
exista ao tempo do pedido de restituição ou que
não tenha sido arrecadado.
d) Não, por não ter a propriedade plena do bem
alienado fiduciariamente, e sim resolúvel.
Questão 539 (Exame da Ordem Unificado
2017.3) – Alcebíades ajuizou demanda de
obrigação de fazer pelo procedimento comum,
com base em cláusula contratual, no foro da
comarca de Petrópolis. Citada para integrar a
relação processual, a ré Benedita lembrou-se de
ter ajustado contratualmente que o foro para
tratar judicialmente de qualquer desavença seria
o da comarca de Niterói, e comunicou o fato ao
seu advogado.
Sobre o procedimento a ser adotado pela
defesa, segundo o caso narrado, assinale a
afirmativa correta.
a) A defesa poderá alegar a incompetência de
foro antes da audiência de conciliação ou de
mediação.
b) A defesa poderá alegar a incompetência a
qualquer tempo.
c) A defesa só poderá alegar a incompetência
de foro como preliminar da contestação,
considerando tratar-se de regra de competência
absoluta, sob pena de preclusão.
d) A defesa tem o ônus de apresentar exceção
de incompetência, em petição separada, no
prazo de resposta.
Questão 54 (Exame da Ordem Unificado
2017.3) Aline e Alfredo, casados há 20 anos
pelo regime da comunhão parcial de bens,
possuem um filho maior de idade e plenamente
capaz. Não obstante, Aline encontra-se grávida
do segundo filho do casal, estando no sexto mês
de gestação. Ocorre que, por divergências
pessoais, o casal decide se divorciar e se dirige
a um escritório de advocacia, onde demonstram
consenso quanto à partilha de bens comuns e
ao pagamento de pensão alimentícia,
inexistindo quaisquer outras questões de cunho
pessoal ou patrimonial.

Assinale a opção que apresenta a orientação
jurídica correta a ser prestada ao casal.
a) Inexistindo conflito de interesses quanto à
partilha de bens comuns, Aline e Alfredo
poderão ingressar com o pedido de divórcio pela
via
extrajudicial,
desde
que
estejam
devidamente assistidos por advogado ou
defensor público.
b) Aline e Alfredo deverão ingressar com ação
judicial de divórcio, uma vez que a existência de
nascituro impede a realização de divórcio
consensual pela via extrajudicial, ou seja, por
escritura pública.
c) O divórcio consensual de Aline e Alfredo
somente poderá ser homologado após a partilha
de bens do casal.
d) A partilha deverá ser feita mediante ação
judicial, embora o divórcio possa ser realizado
extrajudicialmente.
Questão 55 Exame da Ordem Unificado 2017.3)
– A sociedade empresária Sucesso veiculou
propaganda
enganosa
acerca
de
um
determinado produto, com especificações
distintas daquelas indicadas no material
publicitário.
Aproximadamente
500.000
consumidores, dentre os quais alguns
hipossuficientes, compraram o produto. Diante
disso, a Associação de Defesa do Consumidor,
constituída há 10 anos, cogitou a possibilidade
de ajuizar ação civil pública, com base na Lei nº
7.347/85, para obter indenização para tais
consumidores.
Diante dessas informações, assinale a
afirmativa correta.
a) O Ministério Público é parte ilegítima para a
propositura da ação civil pública.
b) A Associação de Defesa do Consumidor pode
propor a ação civil pública.
c) Qualquer consumidor lesado pode propor a
ação civil pública.
d) A propositura da ação civil pública pela
Defensoria dispensa a participação do Ministério
Público no processo.
Questão 56 (Exame da Ordem Unificado
2018.3) Almir ingressa com ação pelo
procedimento comum em face de José,
pleiteando obrigação de fazer consistente na
restauração do sinteco aplicado no piso de seu

apartamento, uma vez que, dias após a
realização do serviço ter sido concluída, o verniz
começou a apresentar diversas manchas
irregulares.
Em sua inicial, afirma ter interesse na
autocomposição. O juiz da causa, verificando
que a petição inicial preenche os requisitos
essenciais, não sendo caso de improcedência
liminar do pedido, designa audiência de
conciliação a ser realizada dentro de 60
(sessenta) dias, promovendo, ainda, a citação
do réu com 30 (trinta) dias de antecedência.
Com base na legislação processual aplicável ao
caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
a) Caso Almir e José cheguem a um acordo
durante a audiência de conciliação, a
autocomposição obtida será reduzida a termo
pelo conciliador e, independentemente da sua
homologação pelo magistrado, já constitui título
executivo judicial, bastando que o instrumento
seja referendado pelos advogados dos
transatores ou por conciliador credenciado junto
ao tribunal.
b) Agiu equivocadamente o magistrado, uma
vez que o CPC/15 prevê a imprescindibilidade
do prévio oferecimento de contestação por José,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis a serem
contados de sua citação e antes da designação
da audiência conciliatória, sob pena de vulnerar
o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, também reproduzido na legislação
adjetiva.
c) Caso Almir, autor da ação, deixe de
comparecer injustificadamente à audiência de
conciliação, tal ausência é considerada pelo
CPC/15 como ato atentatório à dignidade da
justiça, sendo sancionado com multa de até dois
por cento da vantagem econômica pretendida
ou do valor da causa, revertida em favor do
Estado.
d) Almir e José não precisam comparecer à
audiência de conciliação acompanhados por
seus advogados, uma vez que, nessa fase
processual, a relação processual ainda não foi
integralmente formada e não há propriamente
uma lide, a qual apenas surgirá quando do
oferecimento da contestação pelo réu.

Questão 57 (Exame da Ordem Unificado
2018.3) – Tancredo ajuizou equivocadamente,
em abril de 2017, demanda reivindicatória em
face de Gilberto, caseiro do sítio Campos
Verdes, porque Gilberto parecia ostentar a
condição de proprietário.
Diante do narrado, assinale a afirmativa correta.
a) Gilberto deverá realizar a nomeação à autoria
no prazo de contestação.
b)
Gilberto poderá alegar ilegitimidade ad
causam na contestação, indicando aquele que
considera proprietário.
c)
Trata-se de vício sanável, podendo o
magistrado corrigir o polo passivo de ofício,
substituindo Gilberto da relação processual,
ainda que este não tenha indicado alguém.
d) Gilberto poderá promover o chamamento ao
processo de seu patrão, a quem está
subordinado.
Questão 58(Exame da Ordem Unificado 2018.3)
– Alice, em razão de descumprimento contratual
por parte de Lucas, constituiu Osvaldo como seu
advogado para ajuizar uma ação de cobrança
com pedido de condenação em R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), valor atribuído à causa.
A ação foi julgada procedente, mas não houve a
condenação em honorários sucumbenciais.
Interposta apelação por Lucas, veio a ser
desprovida, sendo certificado o trânsito em
julgado.
Considerando o exposto, assinale a afirmativa
correta.
a) Em razão do trânsito em julgado e da
preclusão, não há mais possibilidade de fixação
dos honorários sucumbenciais
b) Como não houve condenação, presume-se
que há fixação implícita de honorários
sucumbenciais na média entre o mínimo e o
máximo, ou seja, 15% do valor da condenação.
c) O trânsito em julgado não impede a discussão
no mesmo processo, podendo ser requerida a
fixação dos honorários sucumbenciais por meio
de simples petição.
d) Deve ser proposta ação autônoma para
definição dos honorários sucumbenciais e de
sua cobrança.

Questão 599(Exame da Ordem Unificado
2017.3) - Bárbara, nascida em 23 de janeiro de
1999, no dia 15 de janeiro de 2017, decide
sequestrar Felipe, por dez dias, para puni-lo pelo
fim do relacionamento amoroso.
No dia 16 de janeiro de 2017, efetivamente
restringe a liberdade do ex-namorado,
trancando-o em uma casa e mantendo consigo
a única chave do imóvel. Nove dias após a
restrição da liberdade, a polícia toma
conhecimento dos fatos e consegue libertar
Felipe, não tendo, assim, se realizado, em razão
de circunstâncias alheias, a restrição da
liberdade por dez dias pretendida por Bárbara.
Considerando que, no dia 23 de janeiro de 2017,
entrou em vigor nova lei, mais gravosa,
alterando a sanção penal prevista para o delito
de sequestro simples, passando a pena a ser de
01 a 05 anos de reclusão e não mais de 01 a 03
anos, o Ministério Público ofereceu denúncia em
face de Bárbara, imputando-lhe a prática do
crime do Art. 148 do Código Penal (Sequestro e
Cárcere Privado), na forma da legislação mais
recente, ou seja, aplicando-se, em caso de
condenação, pena de 01 a 05 anos de reclusão.
Diante da situação hipotética narrada, é correto
afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo
com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, deverá pleitear
a) a aplicação do instituto da suspensão
condicional do processo.
b) a aplicação da lei anterior mais benéfica, ou
seja, a aplicação da pena entre o patamar de 01
a 03 anos de reclusão.
c) o reconhecimento da inimputabilidade da
acusada, em razão da idade.
d) o reconhecimento do crime em sua
modalidade tentada.
Questão 609(Exame da Ordem Unificado
2017.3) - Decidido a praticar crime de furto na
residência de um vizinho, João procura o
chaveiro Pablo e informa do seu desejo, pedindo
que fizesse uma chave que possibilitasse o
ingresso na residência, no que foi atendido. No
dia do fato, considerando que a porta já estava

aberta, João ingressa na residência sem utilizar
a chave que lhe fora entregue por Pablo, e
subtrai uma TV.
Chegando em casa, narra o fato para sua
esposa, que o convence a devolver o aparelho
subtraído. No dia seguinte, João atende à
sugestão da esposa e devolve o bem para a
vítima, narrando todo o ocorrido ao lesado, que,
por sua vez, comparece à delegacia e promove
o registro próprio.
Considerando o fato narrado, na condição de
advogado(a), sob o ponto de vista técnico,
deverá ser esclarecido aos familiares de Pablo e
João que
a) nenhum deles responderá pelo crime, tendo
em vista que houve arrependimento eficaz por
parte de João e, como causa de excludente da
tipicidade, estende-se a Pablo.
b) ambos deverão responder pelo crime de furto
qualificado, aplicando-se a redução de pena
apenas a João, em razão do arrependimento
posterior.
c) ambos deverão responder pelo crime de furto
qualificado, aplicando-se a redução de pena
para os dois, em razão do arrependimento
posterior, tendo em vista que se trata de
circunstância objetiva.
d) João deverá responder pelo crime de furto
simples, com causa de diminuição do
arrependimento posterior, enquanto Pablo não
responderá pelo crime contra o patrimônio.
Questão 619(Exame da Ordem Unificado
2017.3) - Cláudio, na cidade de Campinas,
transportava e portava, em um automóvel, três
armas de fogo, sendo que duas estavam
embaixo do banco do carona e uma, em sua
cintura. Abordado por policiais, foram
localizadas todas as armas. Diante disso, o
Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Cláudio pela prática de três crimes de porte de
arma de fogo de uso permitido, em concurso
material (Art. 14 da Lei nº 10.826/03, por três
vezes, na forma do Art. 69 do Código Penal). Foi
acostado nos autos laudo pericial confirmando o
potencial lesivo do material, bem como que as
armas eram de calibre .38, ou seja, de uso
permitido, com numeração de série aparente.

Considerando que todos os fatos narrados
foram confirmados em juízo, é correto afirmar
que o(a) advogado(a) de Cláudio deverá
defender o reconhecimento
a) de crime único de porte de arma de fogo.
b) da continuidade delitiva entre os três delitos
imputados.
c) do concurso formal entre dois delitos, em
continuidade delitiva com o terceiro.
d) do concurso formal de crimes entre os três
delitos imputados.
Questão 629(Exame da Ordem Unificado
2017.2) - Rafael e Francisca combinam praticar
um crime de furto em uma residência onde ela
exercia a função de passadeira. Decidem,
então, subtrair bens do imóvel em data sobre a
qual Francisca tinha conhecimento de que os
proprietários estariam viajando, pois assim ela
tinha certeza de que os patrões, de quem
gostava, não sofreriam qualquer ameaça ou
violência.
No dia do crime, enquanto Francisca aguarda do
lado de fora, Rafael entra no imóvel para subtrair
bens. Ela, porém, percebe que o carro dos
patrões está na garagem e tenta avisar o fato ao
comparsa para que este saísse rápido da casa.
Todavia, Rafael, ao perceber que a casa estava
ocupada, decide empregar violência contra os
proprietários para continuar subtraindo mais
bens. Descobertos os fatos, Francisca e Rafael
são denunciados pela prática do crime de roubo
majorado.
Considerando as informações narradas, o(a)
advogado(a) de Francisca deverá buscar
a) sua absolvição, tendo em vista que não
desejava participar do crime efetivamente
praticado.
b) o reconhecimento da participação de menor
importância, com aplicação de causa de
redução de pena.
c) o reconhecimento de que o agente quis
participar de crime menos grave, aplicando-se a
pena do furto qualificado
d) o reconhecimento de que o agente quis
participar de crime menos grave, aplicando-se

causa de diminuição de pena sobre a pena do
crime de roubo majorado.
Questão 639(Exame da Ordem Unificado
2017.2) - Roberta, enquanto conversava com
Robson,
afirmou
categoricamente
que
presenciou quando Caio explorava jogo do
bicho, no dia 03/03/2017. No dia seguinte,
Roberta contou para João que Caio era um
“furtador”.
Caio toma conhecimento dos fatos, procura
você na condição de advogado(a) e nega tudo o
que foi dito por Roberta, ressaltando que ela só
queria atingir sua honra.
Nesse caso, deverá ser proposta queixa-crime,
imputando a Roberta a prática de
a) 1 crime de difamação e 1 crime de calúnia.
b) 1 crime de difamação e 1 crime de injúria.
c) 2 crimes de calúnia.
d) 1 crime de calúnia e 1 crime de injúria.
Questão 649(Exame da Ordem Unificado
2017.2) - Caio, Mário e João são denunciados
pela prática de um mesmo crime de estupro (Art.
213 do CP). Caio possuía uma condenação
anterior definitiva pela prática de crime de
deserção, delito militar próprio, ao cumprimento
de pena privativa de liberdade. Já Mário possuía
uma condenação anterior, com trânsito em
julgado, pela prática de crime comum, com
aplicação exclusiva de pena de multa. Por fim,
João possuía condenação definitiva pela prática
de contravenção penal à pena privativa de
liberdade. No momento da sentença, o juiz
reconhece agravante da reincidência em
relação aos três denunciados.
Considerando apenas as informações narradas,
de acordo com o Código Penal, o advogado dos
réus
a) não poderá buscar o afastamento da
agravante, já que todos são reincidentes.
b) poderá buscar o afastamento da agravante
em relação a Mário, já que somente Caio e João
são reincidentes.

c) poderá buscar o afastamento da agravante
em relação a João, já que somente Caio e Mário
são reincidentes.
d) poderá buscar o afastamento da agravante
em relação a Caio e João, já que somente Mário
é reincidente.
Questão 659(Exame da Ordem Unificado
2017.3)- Lívia, insatisfeita com o fim do
relacionamento amoroso com Pedro, vai até a
casa deste na companhia da amiga Carla e
ambas começam a quebrar todos os portaretratos da residência nos quais estavam
expostas fotos da nova namorada de Pedro.
Quando descobre os fatos, Pedro procura um
advogado, que esclarece a natureza privada da
ação criminal pela prática do crime de dano.
Diante disso, Pedro opta por propor queixacrime em face de Carla pela prática do crime de
dano (Art. 163, caput, do Código Penal), já que
nunca mantiveram boa relação e ele tinha
conhecimento de que ela era reincidente, mas,
quanto a Lívia, liga para ela e diz que nada fará,
pedindo, apenas, que o fato não se repita.
Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica
preocupada quanto à possibilidade de ele mudar
de opinião, razão pela qual contrata um
advogado junto com Carla para consultoria
jurídica.
Considerando apenas as informações narradas,
o advogado deverá esclarecer que ocorreu
a) renúncia em relação a Lívia, de modo que a
queixa-crime não deve ser recebida em relação
a Carla.
b) renúncia em relação a Lívia, de modo que a
queixa-crime deve ser recebida apenas em
relação a Carla.
c) perempção em relação a Lívia, de modo que
a queixacrime deve ser recebida apenas em
relação a Carla.
d) perdão do ofendido em relação a Lívia, de
modo que a queixa-crime deve ser recebida
apenas em relação a Carla.
Questão 669(Exame da Ordem Unificado
2017.3) - Tiago, funcionário público, foi vítima de
crime de difamação em razão de suas funções.

Após Tiago narrar os fatos em sede policial e
demonstrar interesse em ver o autor do fato
responsabilizado, é instaurado inquérito policial
para investigar a notícia de crime.
Quando da elaboração do relatório conclusivo, a
autoridade policial conclui pela prática delitiva
da difamação, majorada por ser contra
funcionário público em razão de suas funções,
bem como identifica João como autor do delito.
Tiago, então, procura seu advogado e informa a
este as conclusões 1 (um) mês após os fatos.
Considerando apenas as informações narradas,
o advogado de Tiago, de acordo com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
deverá esclarecer que.
a) caberá ao Ministério Público oferecer
denúncia em face de João após representação
do ofendido, mas Tiago não poderá optar por
oferecer queixa-crime.
b) caberá a Tiago, assistido por seu advogado,
oferecer queixa-crime, não podendo o ofendido
optar por oferecer representação para o
Ministério Público apresentar denúncia.
c) Tiago poderá optar por oferecer queixa-crime,
assistido
por
advogado,
ou
oferecer
representação ao Ministério Público, para que
seja analisada a possibilidade de oferecimento
de denúncia.
d) caberá ao Ministério Público oferecer
denúncia,
independentemente
de
representação do ofendido.
Questão 679(Exame da Ordem Unificado
2017.2) - Silva foi vítima de um crime de ameaça
por meio de uma ligação telefônica realizada em
02 de janeiro de 2016. Buscando identificar o
autor, já que nenhum membro de sua família
tinha tal informação, requereu, de imediato,
junto à companhia telefônica, o número de
origem da ligação, vindo a descobrir, no dia 03
de julho de 2016, que a linha utilizada era de
propriedade do ex-namorado de sua filha,
Carlos, razão pela qual foi até a residência
deste, onde houve a confissão da prática do
crime.
Quando ia ao Ministério Público, na companhia
de Marta, sua esposa, para oferecer

representação, Silva sofreu um infarto e veio a
falecer. Marta, no dia seguinte, afirmou
oralmente, perante o Promotor de Justiça, que
tinha interesse em representar em face do autor
do fato, assim como seu falecido marido.
Diante do apelo de sua filha, Marta retorna ao
Ministério Público no dia 06 de julho de 2016 e
diz que não mais tem interesse na
representação. Ainda assim, considerando que
a ação penal é pública condicionada, o Promotor
de Justiça ofereceu denúncia, no dia 07 de julho
de 2016, em face de Carlos, pela prática do
crime de ameaça.
Considerando a situação narrada, o(a)
advogado(a) de Carlos, em resposta à
acusação, deverá alegar que
a) ocorreu decadência, pois se passaram mais
de 6 meses desde a data dos fatos.
b) a representação não foi válida, pois não foi
realizada pelo ofendido.
c) ocorreu retratação válida do direito de
representação
d) a representação não foi válida, pois foi
realizada oralmente.
Questão 689(Exame da Ordem Unificado
2017.2) - Vitor, corretor de imóveis, está sendo
investigado em inquérito policial. Considerando
que o delegado vem atuando com abuso e
colocando em risco a liberdade de Vitor, o
advogado do investigado apresenta habeas
corpus perante o órgão competente. Quando da
análise do habeas corpus, a autoridade
competente entende por denegar a ordem.
Considerando as informações narradas, o
advogado de Vitor poderá recorrer da decisão
que denegou a ordem por meio de
Considerando apenas as informações narradas,
o(a) advogado(a) de Leandro
a) recurso em sentido estrito, tendo em vista que
o Tribunal de Justiça foi o órgão competente
para análise do habeas corpus apresentado em
razão da conduta do delegado.
b) recurso em sentido estrito, tendo em vista que
o juiz de primeiro grau era competente para a

análise do habeas corpus apresentado em
razão da conduta do delegado.
c) recurso ordinário constitucional, tendo em
vista que o Tribunal de Justiça foi o órgão
competente para análise do habeas corpus
apresentado em razão da conduta do delegado.
d) recurso ordinário constitucional, tendo em
vista que o juiz de primeiro grau era competente
para a análise do habeas corpus apresentado
em razão da conduta do delegado.
Questão 699(Exame da Ordem Unificado
2018.1) - Em 23 de novembro de 2015
(segunda feira), sendo o dia seguinte dia útil em
todo o país, Técio, advogado de defesa de réu
em ação penal de natureza condenatória, é
intimado da sentença condenatória de seu
cliente. No curso do prazo recursal, porém,
entrou em vigor nova lei de natureza puramente
processual, que alterava o Código de Processo
Penal e passava a prever que o prazo para
apresentação de recurso de apelação seria de
03 dias e não mais de 05 dias. No dia 30 de
novembro de 2015, dia útil, Técio apresenta
recurso de apelação acompanhado das
respectivas razões.
Considerando a hipótese narrada, o recurso do
advogado é
a) intempestivo, aplicando-se o princípio do
tempus regit actum (o tempo rege o ato), e o
novo prazo recursal deve ser observado.
b) tempestivo, aplicando-se o princípio do
tempus regit actum (o tempo rege o ato), e o
antigo prazo recursal deve ser observado.
c) intempestivo, aplicando-se o princípio do
tempus regit actum (o tempo rege o ato), e o
antigo prazo recursal deve ser observado.
d) tempestivo, aplicando-se o princípio
constitucional da irretroatividade da lei mais
gravosa, e o antigo prazo recursal deve ser
observado.
Questão 709(Exame da Ordem Unificado
2018.1) Em março de 2015, Lívia foi
contratada por um estabelecimento comercial
para exercer a função de caixa, cumprindo
jornada de segunda-feira a sábado das 8h às
18h, com intervalo de 30 minutos para refeição.

Em 10 de março de 2017, Lívia foi dispensada
sem justa causa, com aviso prévio indenizado,
afastando-se de imediato. Em 30 de março de
2017, Lívia registrou sua candidatura a dirigente
sindical e, em 8 de abril de 2017, foi eleita vicepresidente do sindicato dos comerciários da sua
região.
Diante desse fato, Lívia ponderou com a direção
da empresa que não seria possível a sua
dispensa, mas o empregador insistiu na
manutenção da dispensa afirmando que o aviso
prévio não poderia ser considerado para fins de
garantia no emprego.
Sobre a hipótese narrada, de acordo com a CLT
e com o entendimento consolidado do TST,
assinale a afirmativa correta.
a) O período do aviso prévio é integrado ao
contrato para todos os fins, daí porque Lívia, que
foi eleita enquanto o pacto laboral estava em
vigor, não poderá ser dispensada sem justa
causa.
b) Não se computa o aviso prévio para fins de
tempo de serviço nem anotação na CTPS do
empregado e, em razão disso, Lívia não terá
direito à estabilidade oriunda da eleição para
dirigente sindical.
c) O aviso prévio é computado para todos os
fins, mas, como a candidatura da empregada
ocorreu no decorrer do aviso prévio, Lívia não
terá garantia no emprego.
d) A Lei e a jurisprudência não tratam dessa
situação especial, razão pela qual caberá ao
magistrado, no caso concreto, decidir se o aviso
prévio será computado ao contrato.
Questão 719(Exame da Ordem Unificado
2018.1) - Ferdinando trabalha na sociedade
empresária Alfa S.A. há 4 anos, mas anda
desestimulado com o emprego e deseja dar um
novo rumo à sua vida, retornando, em tempo
integral, aos estudos para tentar uma outra
carreira profissional. Imbuído desta intenção,
Ferdinando procurou seu chefe, em 08/03/2018,
e apresentou uma proposta para, de comum
acordo, ser dispensado da empresa, com
formulação de um distrato.

Diante do caso apresentado e dos termos da
CLT, assinale a afirmativa correta.
a) A realização da extinção contratual por
vontade mútua é viável, mas a indenização será
reduzida pela metade e o empregado não
receberá seguro desemprego..
b) A ruptura contratual por consenso pode ser
feita, mas depende de homologação judicial ou
do sindicato de classe do empregado.
c) O contrato não pode ser extinto por acordo
entre as partes, já que falta previsão legal para
tanto, cabendo ao empregado pedir demissão
ou o empregador o dispensar sem justa causa.
d) O caso pode ser considerado desídia por
parte do empregado, gerando então a dispensa
por justa causa, sem direito a qualquer
indenização.
Questão 729(Exame da Ordem Unificado
2018.1) - Efigênia foi empregada da sociedade
empresária Luz Eterna S.A., exercendo, por
último, o cargo de chefe do setor de Recursos
Humanos.
Após décadas de dedicação à empresa,
Efigênia se aposentou por tempo de
contribuição e saiu do emprego por vontade
própria, recebendo a indenização legal.
Ocorre que, após seis meses da jubilação,
Efigênia passou a sentir falta da rotina que o seu
trabalho gerava e também do convívio com os
colegas de trabalho, daí porque manifestou
desejo de retornar ao mercado de trabalho.
Ciente disso, a ex-empregadora ofereceu
novamente o emprego a Efigênia, nas mesmas
condições vigentes antes da aposentadoria, já
que ela era excelente empregada e tinha
profundo conhecimento das rotinas do setor de
RH.
Com base na situação retratada e na Lei,
assinale a afirmativa correta.
Diante do caso apresentado e da lei de regência,
assinale a afirmativa correta.
a) Uma vez que Efigênia se aposentou, ela não
pode assumir emprego na mesma sociedade
empresária na qual se jubilou, por vedação legal

expressa, sob pena de nulidade do segundo
contrato.
b) Se Efigênia voltar a trabalhar na sociedade
empresária, o seu contracheque terá o desconto
do INSS mensal, sendo irrelevante que ela seja
aposentada.
c) A ex-empregada pode voltar a trabalhar
porque sua liberdade é garantida pela
Constituição da República, mas deverá optar
entre receber o salário do empregador ou a
aposentadoria pelo INSS, já que não é possível
o acúmulo.
d) O tempo trabalhado antes da aposentadoria,
caso seja quitado pela sociedade empresária,
será considerado para fins de pagamento de
adicional por tempo de serviço no segundo
contrato.

Questão 749(Exame da Ordem Unificado
2018.1)- Lúcio foi dispensado do emprego, no
qual trabalhou de 17/11/2017 a 20/03/2018, por
seu empregador. Na sociedade empresária em
que trabalhou, Lúcio batia o cartão de ponto
apenas no início e no fim da jornada efetiva de
trabalho, sem considerar o tempo de café da
manhã, de troca de uniforme (que consistia em
vestir um jaleco branco e tênis comum, que
ficavam na posse do empregado) e o tempo em
que jogava pingue-pongue após almoçar, já que
o fazia em 15 minutos, e poderia ficar jogando
até o término do intervalo integral. Você foi
procurado por Lúcio para, como advogado,
ingressar com ação pleiteando horas extras pelo
tempo indicado no enunciado não constante dos
controles de horário.

Questão 739(Exame da Ordem Unificado
2018.1)- Jerônimo Fernandes Silva foi admitido
pela sociedade empresária Usina Açúcar Feliz
S.A. em 12 de fevereiro de 2018 para exercer a
função de gerente regional, recebendo salário
de R$ 22.000,00 mensais.

Sobre o caso, à luz da CLT, assinale a afirmativa
correta.

Jerônimo cuida de toda a Usina, analisando os
contratos de venda dos produtos fabricados,
comprando insumos e materiais, além de
gerenciar os 80 empregados que a sociedade
empresária possui.
A sociedade empresária pretende inserir
cláusula compromissória de arbitragem no
contrato de trabalho. Diante da situação
retratada e dos preceitos da CLT, assinale a
afirmativa correta.
a) A cláusula compromissória de arbitragem
pode ser estipulada no momento da
contratação, desde que o empregado manifeste
concordância expressa.
b) A cláusula compromissória de arbitragem é
viável, se o empregado for portador de diploma
de nível superior.
c) Não cabe arbitragem nas lides trabalhistas
individuais, pelo que nula eventual estipulação
nesse sentido.
d) É possível a estipulação de cláusula
compromissória de arbitragem, desde que isso
seja homologado pelo sindicato de classe.

a) Lúcio não faz jus às horas extras pelas
atividades indicadas, pois as mesmas não
constituem tempo à disposição do empregador.
b) Lúcio faz jus às horas extras pelas atividades
indicadas, pois as mesmas constituem tempo à
disposição do empregador, já que Lúcio estava
nas dependências da empresa.
c) Apenas o tempo de alimentação e café da
manhã devem ser considerados como tempo à
disposição, já que o outro representa lazer do
empregado.
d) Apenas o tempo em que ficava jogando
poderá ser pretendido como hora extra, pois
Lúcio não desfrutava integralmente da pausa
alimentar.
Questão 759(Exame da Ordem Unificado
2018.1) - Jorge trabalhou para a Sapataria Bico
Fino Ltda., de 16/11/2017 a 20/03/2018. Na
ocasião realizava jornada das 9h às 18h, com 15
minutos de intervalo. Ao ser dispensado ajuizou
ação trabalhista, reclamando o pagamento de
uma hora integral pela ausência do intervalo,
além dos reflexos disso nas demais parcelas
intercorrentes do contrato de trabalho.
Diante disso, e considerando o texto da CLT,
assinale a afirmativa correta.

a) Jorge faz jus a 45 minutos acrescidos de 50%,
porém sem os reflexos, dada a natureza jurídica
indenizatória da parcela.
b) Jorge faz jus a 45 minutos acrescidos de
50%, além dos reflexos, dada a natureza jurídica
salarial da parcela.
c) Jorge faz jus a uma hora integral acrescida de
50%, porém sem os reflexos, dada a natureza
jurídica indenizatória da parcela.
d) Jorge faz jus a uma hora integral acrescida de
50%, porém sem os reflexos, dada a natureza
jurídica salarial da parcela.
Questão 769(Exame da Ordem Unificado
2018.1) - Silvio contratou você como advogado
para ajuizar ação trabalhista em face do
empregador. Entretanto, na audiência, o juiz
constatou que não havia procuração nos autos.
Diante disso, você requereu fosse efetivado
registro em ata de audiência no qual Silvio o
constituía como procurador. Silvio anuiu com o
requerimento.
Com base na hipótese narrada, nos termos da
CLT, assinale a afirmativa correta.
a) O mandato, no caso, é válido e os poderes
são apenas para o foro em geral.
b) O mandato, no caso, é inválido, e seria
necessário e obrigatório o requerimento de
prazo para juntada de procuração.
c) O mandato, no caso, é válido e os poderes
são para o foro em geral, bem como os
especiais, dentre eles os poderes para transigir.
d) O mandato é válido apenas para a
representação na audiência, devendo os demais
atos serem regularizados e juntada a
procuração para atos futuros.
Questão 779(Exame da Ordem Unificado
2018.1) - Jéssica trabalhou na sociedade
empresária Móveis Perfeitos Ltda. por 4 (quatro)
anos, quando foi dispensada sem justa causa,
sem receber as verbas resilitórias. Em razão
disso, ajuizou reclamação trabalhista pelo rito
ordinário postulando os direitos relativos à sua
saída, além de horas extras, equiparação
salarial,
adicional
de
insalubridade
e
indenização por dano moral porque foi privada
da indenização que serviria para pagar as suas
contas regulares.

Na audiência designada, após feito o pregão, a
sociedade empresária informou, e comprovou
documentalmente, que conseguira no mês
anterior a sua recuperação judicial, motivo pelo
qual requereu a suspensão da reclamação
trabalhista por 180 dias, conforme previsto em
Lei, sob pena de o prosseguimento acarretar a
nulidade do feito.
Diante da situação concreta e dos termos da
legislação em vigor, assinale a afirmativa
correta.
a) A sociedade empresária está correta, porque,
em havendo concessão de recuperação judicial,
a Lei determina a suspensão de todas as ações.
b) A Lei não traz nenhuma previsão a respeito,
daí porque ficará a critério do prudente arbítrio
do juiz deferir a suspensão processual
requerida.
c) A sociedade empresária está equivocada,
pois a suspensão da reclamação trabalhista
somente ocorreria na fase executória, o que não
é o caso.
d) O Juiz do Trabalho, tendo sido deferida a
recuperação judicial, deve suspender o
processo, declarar sua incompetência e enviar
os autos à Justiça Estadual.
Questão 789(Exame da Ordem Unificado
2018.1) - Em sede de reclamações trabalhista
duas
sociedades
empresárias
foram
condenadas em primeira instância. A Massa
Falida da Calçados Sola Dura Ltda. e a Institutos
de Seguros Privados do Brasil, sociedade
empresária em liquidação extrajudicial.
Acerca do depósito recursal, na qualidade de
advogado das empresas você deverá
a) deixar de recolher o depósito recursal e
custas nos dois casos, já que se trata de massa
falida de empresa em liquidação extrajudicial.
b) deixar de recolher o depósito recursal e as
custas no caso da massa falida, mas recolher
ambos para a empresa em liquidação
extrajudicial.
c) recolher nos dois casos o depósito recursal e
as custas, sob pena de deserção.
d) deixar de recolher o depósito recursal no caso
da massa falida, mas recolher ambos para a

empresa em liquidação extrajudicial e as custas
para a massa falida.
Questão 799(Exame da Ordem Unificado
2018.1)- Em reclamação trabalhista já na fase
de execução, o juiz determinou que o autor
apresentasse os cálculos de liquidação,
determinação esta que foi cumprida pelo
exequente em fevereiro de 2018. Então, o
calculista do juízo analisou as contas e entendeu
que elas estavam corretas, pelo que o juiz
homologou os cálculos ofertados e determinou a
citação do executado para pagamento em 48
horas, sob pena de execução.
Considerando a narrativa apresentada e os
termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
a) Agiu corretamente o juiz, porque as contas
foram atestadas pelo calculista como corretas.
b) Equivocou-se o magistrado, porque deveria
obrigatoriamente conferir vista dos cálculos ao
executado.
c) Uma vez que o juiz do Trabalho tem amplo
poder de direção e controle do processo, sua
decisão está amparada na norma cogente.
d) O juiz tem a faculdade de abrir vista ao
executado por 10 dias, mas não obrigação de
fazê-lo.

Questão 80- (Exame da Ordem Unificado
2018.1) - Em determinada Vara do Trabalho foi
prolatada uma sentença que, após publicada,
não foi objeto de recurso por nenhum dos
litigantes.
Quinze meses depois, uma das partes ajuizou
ação rescisória perante o Tribunal Regional do
Trabalho local, tendo o acórdão julgado
improcedente o pedido da rescisória. Ainda
inconformada, a parte deseja que o TST aprecie
a demanda.
Assinale a opção que indica, na hipótese, o
recurso cabível para o Tribunal Superior do
Trabalho.
a) Recurso Ordinário.
b) Recurso de Revista.
c) Recurso Especial.
d) Agravo de Instrumento.
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