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01 - Ao decretar segredo de Justiça nos autos de determinada 
investigação policial, o magistrado alertou o Delegado de 
Polícia de que, aos advogados ali constituídos, deveria ser 
facultado o acesso à integralidade dos elementos de prova já 
documentados nos autos, ressaltando, no entanto, expressa e 
reservadamente, que ninguém, nem mesmo advogado 
constituído por meio de instrumento de procuração, poderia 
ter acesso à medida cautelar de interceptação telefônica em 
andamento. Sobre a advertência do magistrado, assinale a 
afirmativa correta.  
A) A advertência é ilegal, pois é direito do advogado, 
apresentando procuração do investigado, ter vista da 
integralidade de procedimentos de qualquer natureza.  
B) A advertência é ilegal, pois é direito do advogado ter vista 
de procedimentos de qualquer natureza, independentemente 
da apresentação de procuração.  
C) A advertência é lícita, pois, em se tratando de 
procedimento sob segredo de Justiça, é permitido ao 
advogado, munido de procuração do investigado, o acesso aos 
elementos de prova já documentados nos autos, mas não a 
medidas cautelares ainda em andamento.  
D) A advertência é lícita, pois nem mesmo advogados munidos 
de procuração podem ter acesso a autos de procedimentos 
sob segredo de Justiça. 
 
02 - Ao final de audiência de instrução e julgamento realizada 
em determinada vara criminal, o juiz solicita que o advogado 
não deixe o recinto, bem como que ele atue em outras duas 
audiências que ali seriam realizadas em seguida. O advogado 
recusa-se a participar das outras duas audiências 
mencionadas, até mesmo por haver Defensor Público 
disponível. Com base no caso exposto, assinale a afirmativa 
correta.  
A) O advogado não cometeu infração ética, porque apenas 
resta configurada infração disciplinar na recusa do advogado a 
prestar assistência jurídica quando há impossibilidade da 
Defensoria Pública.  
B) O advogado cometeu infração ética, porque ele já estava na 
sala de audiências.  
C) O advogado não cometeu infração ética, porque é vedado 
ao advogado participar de duas audiências sucessivas.  
D) O advogado cometeu infração ética, porque ele tem o 
dever de contribuir para a boa administração da justiça. 
 
03 - O advogado Felício é contatado pelo seu cliente Paulo que 
pretende promover ação de responsabilidade civil em face de 
Rosa, por danos causados à sua honra e ao seu patrimônio 
material. Nas tratativas, o cliente cientifica o advogado que 
presenciara diversos atos criminosos praticados por Rosa e 
por seus familiares Marta e Fábio. Contratado para realizar os 
seus serviços profissionais, apresenta diversas ações contra o 
réu Rosa em que descreve seus crimes e os praticados por 
Marta e Fábio, seus filhos. A petição é subscrita somente pelo 
advogado e a procuração tem os poderes gerais para o foro. 
Nos termos do Estatuto da Advocacia,  
A) é inerente à atividade postulatória a menção a crimes 
praticados pelas partes ou terceiros.  
B) é decorrente do processo a indicação dos fatos essenciais 
ao deslinde da causa, inclusive os criminosos, que somente 
demandam ciência do advogado.  

C) é essencial a autorização escrita para imputação a terceiro 
de fato definido como crime.  
D) é possível a descrição de fatos criminosos atribuídos a 
partes ou a terceiros por autorização verbal. 
 
04 - Leôncio é estagiário de escritório especializado na área 
cível e testemunha o descumprimento de norma legal por 
funcionário público, imediatamente comunicando a situação 
ao seu advogado supervisor. Ambos dirigem-se ao órgão 
diretor administrativo competente e reclamam pelo 
descumprimento de lei, o que foi reduzido a termo. A referida 
reclamação veio a ser sumariamente arquivada por não ter 
sido feita na forma escrita. Nos termos do Estatuto da 
Advocacia, reclamações por descumprimento de lei  

A) devem ser necessariamente escritas. 
B) devem ser formuladas pela OAB, exclusivamente. 
C) podem ser verbais. 
D) são de atribuição privativa de Conselheiro da OAB. 
  

05 - Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, 
para sua admissão em registro, em não se tratando de 
empresas de pequeno porte e de microempresas, consoante o 
Estatuto da Advocacia, devem   

A) apresentar os dados do contador responsável. 
B) permitir a participação de outros profissionais liberais. 
C) conter o visto do advogado. 
D) indicar o advogado que representará a sociedade. 
 
06 - Patrícia foi aprovada em concurso público e tomou posse 
como Procuradora do Município em que reside. Como não 
pretendia mais exercer a advocacia privada, mas apenas atuar 
como Procuradora do Município, pediu o cancelamento de sua 
inscrição na OAB. A partir da hipótese apresentada, assinale a 
afirmativa correta.  

A) Patrícia não agiu corretamente, pois os advogados públicos 
estão obrigados à inscrição na OAB para o exercício de suas 
atividades.  
B) Patrícia não agiu corretamente, pois deveria ter requerido 
apenas o licenciamento do exercício da advocacia e não o 
cancelamento de sua inscrição. 
C) Patrícia poderia ter pedido o licenciamento do exercício da 
advocacia, mas nada a impede de pedir o cancelamento de 
sua inscrição, caso não deseje mais exercer a advocacia 
privada.  
D) Patrícia agiu corretamente, pois, uma vez que os advogados 
públicos não podem exercer a advocacia 
privada, estão obrigados a requerer o cancelamento de suas 
inscrições.  
 
07 - A advogada Maria foi presa em flagrante por furto 
cometido no interior de uma loja de departamentos. Na 
Delegacia, teve a assistência de advogado por ela constituído. 
O auto de prisão foi lavrado sem a presença de representante 
da Ordem dos Advogados do Brasil, fato que levou o advogado 
de Maria a arguir sua nulidade. Sobre a hipótese, assinale a 
afirmativa correta.  

A) O auto de prisão em flagrante não é nulo, pois só é 
obrigatória a presença de representante da OAB quando a 
prisão decorre de motivo ligado ao exercício da advocacia.  
B) O auto de prisão em flagrante não é nulo, pois a presença 
de representante da OAB é facultativa em qualquer caso, 
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podendo sempre ser suprida pela presença de advogado 
indicado pelo preso.  
C) O auto de prisão em flagrante é nulo, pois advogados não 
podem ser presos por crimes afiançáveis.  
D) O auto de prisão em flagrante é nulo, pois a presença de 
representante da OAB em caso de prisão em flagrante de 
advogado é sempre obrigatória.  
 
08 - Fernanda, estudante do 8º período de Direito, requereu 
inscrição junto à Seccional da OAB do estado onde reside. A 
inscrição foi indeferida, em razão de Fernanda ser 
serventuária do Tribunal de Justiça do estado. Fernanda 
recorreu da decisão, alegando que preenche todos os 
requisitos exigidos em lei para a inscrição de estagiário e que 
o exercício de cargo incompatível com a advocacia não 
impede a inscrição do estudante de Direito como estagiário. 
Merece ser revista a decisão que indeferiu a inscrição de 
estagiário de Fernanda?   

A) Sim, pois Fernanda exerce cargo incompatível com a 
advocacia e não com a realização de estágio.  
B) Não, pois as incompatibilidades previstas em lei para o 
exercício da advocacia também devem ser observadas quando 
do requerimento de inscrição de estagiário.  
C) Sim, pois o cargo de serventuário do Tribunal de Justiça não 
é incompatível com a advocacia, menos ainda com a 
realização de estágio. 
D) Não, pois apenas estudantes do último período do curso de 
Direito podem requerer inscrição como estagiários. 
 
09 - Determinada causa em que se discutia a guarda de dois 
menores estava confiada ao advogado Álvaro, que trabalhava 
sozinho em seu escritório. Aproveitando o período de recesso 
forense e considerando que não teria prazos a cumprir ou atos 
processuais designados durante esse período, Álvaro realizou 
viagem para visitar a família no interior do estado. Alguns dias 
depois de sua partida, ainda durante o período de recesso, 
instalou-se situação que demandaria a tomada de medidas 
urgentes no âmbito da mencionada ação de guarda. O cliente 
de Álvaro, considerando que seu advogado se encontrava fora 
da cidade, procurou outro advogado, Paulo, para que a 
medida judicial necessária fosse tomada, recorrendo-se ao 
plantão judiciário. Paulo não conseguiu falar com Álvaro para 
avisar que atuaria na causa em que este último estava 
constituído, mas aceitou procuração do cliente assim mesmo e 
tomou a providência cabível. Poderia Paulo ter atuado na 
causa sem o conhecimento e a anuência de Álvaro?   

A) Paulo poderia ter atuado naquela causa apenas para tomar 
a medida urgente cabível.  
B) Paulo poderia ter atuado na causa, ainda que não houvesse 
providência urgente a tomar, uma vez que o advogado 
constituído estava viajando.  
C) Paulo não poderia ter atuado na causa, pois o advogado 
não pode aceitar procuração de quem já tenha patrono 
constituído, sem prévio conhecimento deste, ainda que haja 
necessidade da tomada de medidas urgentes.  
D) Paulo não poderia ter atuado na causa, pois os prazos 
estavam suspensos durante o recesso.  
 
10 - O Presidente de determinada Seccional da OAB recebeu 
representação contra advogado que nela era inscrito por meio 
de missiva anônima, que narrava grave infração disciplinar. 

Considerando a via eleita para a apresentação da 
representação, foi determinado o arquivamento do 
expediente, sem instauração de processo disciplinar. Pouco 
tempo depois, foi publicada matéria jornalística sobre 
investigação realizada pela Polícia Federal que tinha como 
objeto a mesma infração disciplinar que havia sido narrada na 
missiva anônima e indicando o nome do investigado naquele 
procedimento inquisitorial. Com base na reportagem, foi 
determinada, pelo Presidente da Seccional, a instauração de 
processo disciplinar. Sobre o procedimento adotado pelo 
Presidente da Seccional em questão, assinale a afirmativa 
correta.  

A) Deveria ter instaurado processo disciplinar quando recebeu 
a missiva anônima.  
B) Não poderia ter instaurado processo disciplinar em 
nenhuma das oportunidades.  
C) Deveria ter instaurado processo disciplinar em qualquer 
uma das oportunidades.  
D) Poderia ter instaurado processo disciplinar a partir da 
publicação da matéria jornalística.  
 
11 - “A solução do conflito aparente de normas dá-se, na 
hipótese, mediante a incidência do critério da especialidade, 
segundo o qual prevalece a norma específica sobre a geral.” É 
conhecida a distinção no âmbito da Teoria do Direito entre 
antinomias aparentes (ou antinomias solúveis) e antinomias 
reais (ou antinomias insolúveis). Para o jusfilósofo Norberto 
Bobbio, uma antinomia real se caracteriza quando estamos 
diante  

A) de duas normas colidentes que pertencem a ordenamentos 
jurídicos diferentes.  
B) de normas que colidem entre si, porém essa colisão é 
solúvel mediante a aplicação do critério cronológico, do 
critério hierárquico ou do critério de especialidade.  
C) de normas colidentes e o intérprete é abandonado a si 
mesmo pela falta de um critério ou pela impossibilidade de 
solução do conflito entre os critérios existentes.  
D) de duas ou mais normas que colidem entre si e que 
possuem diferentes âmbitos de validade temporal, espacial, 
pessoal ou material. 
 
12 - Segundo o jusfilósofo alemão Karl Larenz, os textos 
jurídicos são problematizáveis porque estão redigidos em 
linguagem corrente ou em linguagem especializada, mas que, 
de todo modo, contêm expressões que apresentam uma 
margem de variabilidade de significação. Nesse sentido, 
assinale a opção que exprime o pensamento desse autor 
acerca da ideia de interpretação da lei.  
A) Deve-se aceitar que os textos jurídicos apenas carecem de 
interpretação quando surgem particularmente como 
obscuros, pouco claros ou contraditórios.  
B) Interpretar um texto significa alcançar o único sentido 
possível de uma norma conforme a intenção que a ela foi dada 
pelo legislador.  
C) Os textos jurídicos, em princípio, são suscetíveis e carecem 
de interpretação porque toda linguagem é passível de 
adequação a cada situação.  
D) A interpretação dada por uma autoridade judicial a uma lei 
é uma conclusão logicamente vinculante que, por isso mesmo, 
deve ser repetida sempre que a mesma lei for aplicada. 
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13 - Alessandro Bilancia, italiano, com 55 anos de idade, ao 
completar 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, decide 
assumir a nacionalidade “brasileira”, naturalizando-se. Trata-
se de renomado professor, cuja elevada densidade intelectual 
e capacidade de liderança são muito bem vistas por um dos 
maiores partidos políticos brasileiros. Na certeza de que 
Alessandro poderá fortalecer os quadros do governo caso o 
partido em questão seja vencedor nas eleições presidenciais, a 
cúpula partidária já ventila a possibilidade de contar com o 
auxílio do referido professor na complexa tarefa de governar o 
País. Analise as situações abaixo e assinale a única 
possibilidade idealizada pela cúpula partidária que encontra 
respaldo na Constituição Federal.  
A) Alessandro Bilancia, graças ao seu reconhecido saber 
jurídico e à sua ilibada reputação, poderá ser indicado para 
compor o quadro de ministros do Supremo Tribunal Federal.  
B) Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de 
deputado federal e ser eleito, poderá ser indicado para 
exercer a Presidência da Câmara dos Deputados.  
C) Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de 
senador e ser eleito, pode ser o líder do partido na Casa, 
embora não possa presidir o Senado Federal.  
D) Alessandro Bilancia, dada a sua ampla e sólida condição 
intelectual, pode ser nomeado para assumir qualquer 
ministério do governo. 
 
14 - A Medida Provisória Z, embora tendo causado polêmica 
na data de sua edição, foi convertida, em julho de 2014, na Lei 
Y. Inconformado com o posicionamento do Congresso 
Nacional, o principal partido de oposição, no mês seguinte, 
ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) atacando 
vários dispositivos normativos da referida Lei. Todavia, no 
início do mês de fevereiro de 2015, o Presidente da República 
promulgou a Lei X, revogando integralmente a Lei Y, momento 
em que esta última deixou de produzir os seus efeitos 
concretos. Nesse caso, segundo entendimento cristalizado no 
âmbito do Supremo Tribunal Federal,  
A) deverá a ADI seguir a sua regular tramitação, de modo que 
se possam discutir os efeitos produzidos no intervalo de 
tempo entre a promulgação e a revogação da Lei Y.  
B) deverá a ADI seguir a sua regular tramitação, de modo que 
se possam discutir os efeitos produzidos no intervalo de 
tempo entre a edição da Medida Provisória Z e a revogação da 
Lei Y.  
C) deverá ser reconhecido que a ADI perdeu o seu objeto, daí 
resultando a sua extinção, independentemente de terem 
ocorrido, ou não, efeitos residuais concretos.  
D) em razão da separação de poderes, deverá ser reconhecida 
a impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal avaliar as 
matérias debatidas, sob a ótica política, pelo Poder Legislativo. 
 
15 - J.G., empresário do ramo imobiliário, surpreendeu-se ao 
tomar conhecimento de que seu nome constava de um banco 
de dados de caráter público como inadimplente de uma dívida 
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Embora 
reconheça a existência da dívida, entende que o não 
pagamento encontra justificativa no fato de o valor a que foi 
condenado em primeira instância ainda estar sob discussão 
em grau recursal. Com o objetivo de fazer com que essa 
informação complementar passe a constar juntamente com a 
informação principal a respeito da existência do débito, 

consulta um advogado, que sugere a impetração de um 
habeas data. Sobre a resposta à consulta, assinale a afirmativa 
correta.  
A) O habeas data não é o meio adequado, já que a ordem 
jurídica não prevê a possibilidade de sua utilização para 
complementar dados, mas apenas para garantir o direito de 
acessá-los ou retificá-los.  
B) Deveria ser impetrado, em vez de habeas data, mandado de 
segurança, ação constitucional adequada para os casos em 
que se faça necessária a proteção de direito líquido e certo, 
não amparado por habeas corpus ou habeas data.  
C) Deve ser impetrado habeas data, pois, embora o texto 
constitucional não contemple a hipótese específica do 
concreto, a lei ordinária o faz, de modo a ampliar o âmbito de 
incidência do habeas data como ação constitucional.  
D) O habeas data não deve ser impetrado, pois a lei ordinária 
não pode ampliar uma garantia fundamental prevista no texto 
constitucional, já que tal configuraria violação ao regime de 
imutabilidade que acompanha os direitos e as garantias 
fundamentais. 
 
16 - Pedro, reconhecido advogado na área do direito público, 
é contratado para produzir um parecer sobre situação que 
envolve o pacto federativo entre Estados brasileiros. Ao 
estudar mais detidamente a questão, conclui que, para atingir 
seu objetivo, é necessário analisar o alcance das chamadas 
cláusulas pétreas. Com base na ordem constitucional brasileira 
vigente, assinale, dentre as opções abaixo, a única que 
expressa uma premissa correta sobre o tema e que pode ser 
usada pelo referido advogado no desenvolvimento de seu 
parecer.   

A) As cláusulas pétreas podem ser invocadas para sustentar a 
existência de normas constitucionais superiores em face de 
normas constitucionais inferiores, o que possibilita a 
existência de normas constitucionais inconstitucionais.  
B) Norma introduzida por emenda à constituição se integra 
plenamente ao texto constitucional, não podendo, portanto, 
ser submetida a controle de constitucionalidade, ainda que 
sob alegação de violação à cláusula pétrea.  
C) Mudanças propostas por constituinte derivado reformador 
estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, sendo que 
as normas ali propostas não podem afrontar cláusulas pétreas 
estabelecidas na Constituição da República.  
D) Os direitos e as garantias individuais considerados como 
cláusulas pétreas estão localizados exclusivamente nos 
dispositivos do Art. 5º, de modo que é inconstitucional atribuir 
essa qualidade (cláusula pétrea) a normas fundadas em outros 
dispositivos constitucionais.  
 

17 - Dois advogados, com grande experiência profissional e 
com a justa preocupação de se manterem atualizados, 
concluem que algumas ideias vêm influenciando mais 
profundamente a percepção dos operadores do direito a 
respeito da ordem jurídica. Um deles lembra que a 
Constituição brasileira vem funcionando como verdadeiro 
“filtro”, de forma a influenciar todas as normas do 
ordenamento pátrio com os seus valores. O segundo, 
concordando, adiciona que o crescente reconhecimento da 
natureza normativo-jurídica dos princípios pelos tribunais, 
especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, tem 
aproximado as concepções de direito e justiça (buscada no 
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diálogo racional) e oferecido um papel de maior destaque aos 
magistrados. As posições apresentadas pelos advogados 
mantêm relação com uma concepção teórico-jurídica que, no 
Brasil e em outros países, vem sendo denominada de  

A) neoconstitucionalismo. 
B) positivismo-normativista. 
C) neopositivismo. 
D) jusnaturalismo. 
 
18 - Ao proferir um discurso em sua cidade natal, José, 
deputado federal pelo Estado E, afirma, de forma 
contundente, que um país democrático tem por regra 
inviolável escolher o chefe do Poder Executivo por meio de 
eleições diretas. Complementa sua fala afirmando que o Brasil 
poderia ser considerado um país democrático, já que a 
Constituição Cidadã de 1988 não prevê eleição de Presidente 
pela via indireta. Segundo a Constituição da República, o 
deputado está  

A) equivocado, pois há previsão de eleição indireta somente 
na eventualidade de vacância do cargo de Presidente da 
República nos últimos seis meses do seu mandato.  
B) correto, pois, sendo o voto direto cláusula pétrea prevista 
na Constituição, não pode haver situação constitucional que 
possibilite o uso do voto indireto.  
C) equivocado, pois há previsão de eleição indireta no caso de 
vacância dos cargos de Presidente e Vice-presidente da 
República nos últimos dois anos do mandato.  
D) correto, pois não há previsão de eleição indireta em caso 
de vacância, já que o cargo de Presidente da República viria a 
ser ocupado pelo Presidente da Câmara dos Deputados.  
 
19 - Luiz é proprietário de uma grande fazenda localizada na 
zona rural do Estado X. Lá, cultiva café de excelente qualidade 
– e com grande produtividade – para fins de exportação. 
Porém, uma fiscalização realizada por agentes do Ministério 
do Trabalho e do Emprego constatou a exploração de mão de 
obra escrava. Independentemente das sanções previstas em 
lei, caso tal prática seja devidamente comprovada, de forma 
definitiva, pelos órgãos jurisdicionais competentes, a 
Constituição Federal dispõe que  

A) a propriedade deve ser objeto de desapropriação, 
respeitado o direito à justa e prévia indenização a que faz jus o 
proprietário.  
B) a propriedade deve ser objeto de expropriação, sem 
qualquer indenização, e, no caso em tela, destinada à reforma 
agrária.  
C) o direito de propriedade de Luiz deve ser respeitado, tendo 
em vista serem as terras em comento produtivas.  
D) o direito da propriedade de Luiz deve ser respeitado, pois a 
expropriação é instituto cabível somente nos casos de cultura 
ilegal de plantas psicotrópicas. 
 
20 - Em relação ao direito de liberdade de pensamento e 
expressão, a Convenção Americana sobre os Direitos 
Humanos, devidamente ratificada pelo Estado brasileiro, 
adotou o seguinte posicionamento:   

A) vedou a censura prévia, mas admite que a lei o faça em 
relação aos espetáculos públicos apenas como forma de 
regular o acesso a eles, tendo em vista a proteção moral da 
infância e da adolescência.  

B) vedou a censura prévia em geral, mas admite que ela 
ocorra expressamente nos casos de propaganda política 
eleitoral, tendo em vista a proteção da ordem pública e da 
segurança nacional.  
C) admitiu a censura prévia em geral, tendo em vista a 
proteção da saúde e da moral públicas, mas a veda 
expressamente nos casos de propaganda eleitoral, a fim de 
assegurar a livre manifestação das ideias políticas.  
D) admitiu a censura prévia como forma de assegurar o 
respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas.  
 
21 - O STJ decidiu, no dia 10/12/2014, que uma causa relativa 
à violação de Direitos Humanos deve passar da Justiça 
Estadual para a Justiça Federal, configurando o chamado 
Incidente de Deslocamento de Competência. A causa trata do 
desaparecimento de três moradores de rua e da suspeita de 
tortura contra um quarto indivíduo. Desde a promulgação da 
Emenda 45, em 2004, essa é a terceira vez que o STJ admite o 
Incidente de Deslocamento de Competência. De acordo com o 
que está expressamente previsto na Constituição Federal, a 
finalidade desse Incidente é o de  

A) garantir o direito de acesso à Justiça. 
B) assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de 
tratados internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil 
seja parte.  
C) combater a morosidade de órgãos da Administração Pública 
e do Poder Judiciário.  
D) combater a corrupção em entes públicos dos Estados e do 
Distrito Federal.  
 
22 - No Caso Damião Ximenes (primeiro caso do Brasil na 
Corte Interamericana de Direitos Humanos), o Brasil foi 
condenado a investigar e sancionar os responsáveis pela 
morte de Damião Ximenes, a desenvolver um programa de 
formação e capacitação para as pessoas vinculadas ao 
atendimento de saúde mental e a reparação pecuniária da 
família. Damião Ximenes foi morto, sob tortura, em uma 
clínica psiquiátrica particular na cidade de Sobral, no Ceará. A 
condenação recaiu sobre a Federação (União) e não sobre o 
estado do Ceará ou sobre o município de Sobral, embora 
ambos tenham algum tipo de responsabilidade sobre o 
funcionamento da clínica. A responsabilização do governo 
federal (e não do estadual ou do municipal) aconteceu porque   

A) estado e município não possuem capacidade jurídica para 
responder pela violação de direitos humanos praticados por 
seus agentes.  
B) o Brasil é um estado federativo e, nesses casos, cabe ao 
governo nacional cumprir todas as disposições da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, relacionadas com as 
matérias sobre as quais exerce competência legislativa e 
judicial.  
C) o falecimento de Damião Ximenes aconteceu em uma 
clínica particular e cabe ao SUS, que é federal, a 
regulamentação e supervisão do funcionamento de todas as 
casas de saúde.  
D) a Corte Interamericana de Direitos Humanos possui 
jurisdição internacional e para que a condenação recaísse 
sobre um estado ou um município seria necessária a 
homologação da decisão da Corte pelo Tribunal de Justiça do 
Ceará.  
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23 - Ricardo, brasileiro naturalizado, mora na cidade do Rio de 
Janeiro há 9 (nove) anos. Em visita a parentes italianos, 
conhece Giulia, residente em Roma, com quem passa a ter um 
relacionamento amoroso. Após 3 (três) anos de namoro a 
distância, ficam noivos e celebram matrimônio em território 
italiano. De comum acordo, o casal estabelece seu primeiro 
domicílio em São Paulo, onde ambos possuem oportunidades 
de trabalho. À luz das regras de Direito Internacional Privado, 
veiculadas na Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (LINDB), não havendo pacto antenupcial, assinale a 
opção que indica a legislação que irá reger o regime de bens 
entre os cônjuges.   

A) Aplicável a Lei italiana, haja vista que nenhum dos cônjuges 
é brasileiro nato.  
B) Aplicável a Lei italiana, em razão do local em que foi 
realizado o casamento.  
C) Aplicável a Lei brasileira, em razão do domicílio do cônjuge 
varão.  
D) Aplicável a Lei brasileira, porque aqui constituído o 
primeiro domicílio do casal.  
 
24 - Uma carta rogatória foi encaminhada, nos termos da 
Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, para 
citação de pessoa física domiciliada em São Paulo, para 
responder a processo de divórcio nos Estados Unidos. A esse 
respeito, assinale a opção correta.  

A) Não será necessário obter exequatur em função do tratado 
multilateral ratificado por ambos os países.  
B) O STJ deverá conceder o exequatur, cabendo à justiça 
estadual cumprir a ordem de citação.  
C) A concessão de exequatur caberá ao STJ e seu posterior 
cumprimento à justiça federal.  
D) A concessão de exequatur e seu posterior cumprimento 
caberão à autoridade central indicada na Convenção 
Interamericana sobre Cartas Rogatórias.  
 
25 - A União concedeu isenção, pelo prazo de cinco anos, da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) para as indústrias de veículos automotores terrestres 
que cumprissem determinadas condições. Sobre a isenção 
tributária, é possível afirmar que  
A) as indústrias de aviação podem requerer a fruição do 
benefício, pois a norma que concede isenção deve ser 
interpretada extensivamente.  
B) a União poderá, a qualquer tempo, revogar ou modificar a 
isenção concedida.  
C) a isenção da COFINS pode ser concedida mediante decreto, 
desde que a norma seja específica. 
D) as indústrias de veículos automotores terrestres não estão 
dispensadas do cumprimento das obrigações acessórias, pois 
elas são independentes da existência da obrigação principal. 
 
26 - Determinado contribuinte verificou a existência de 
débitos vencidos de Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU) e da taxa de coleta de lixo com o 
Município M. Os dois tributos são relativos ao ano-calendário 
de 2012 e se referem ao imóvel onde reside. O contribuinte 
pagou ao Município M montante insuficiente para a quitação 
de ambos os tributos. Diante de tais débitos, a autoridade 
administrativa municipal que recebeu o pagamento  

A) determinará, primeiramente, a imputação do pagamento à 
taxa e, posteriormente, ao imposto.  
B) determinará o pagamento na ordem decrescente dos 
prazos prescricionais.  
C) determinará o pagamento na ordem crescente dos 
montantes.  
D) determinará, primeiramente, a imputação do pagamento 
ao imposto e, posteriormente, à taxa. 
 
27 - A pessoa jurídica X foi contemplada com isenção do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU) do imóvel utilizado para suas atividades comerciais. A 
referida isenção foi concedida pelo prazo de 5 (cinco) anos e 
sob a condição de que o imóvel seja utilizado para a produção 
de artesanato regional. Com base no caso apresentado, sobre 
a referida isenção assinale a opção correta.  

A) Poderá ser suprimida por lei, a qualquer tempo, ainda que 
o contribuinte atenda à condição de utilizar o imóvel para a 
produção de artesanato regional.  
B) Não poderá ser suprimida no prazo de 5 (cinco) anos, caso 
o contribuinte cumpra a condição de utilizar o imóvel para a 
produção de artesanato regional.  
C) Não poderá ser suprimida no prazo de 5 (cinco) anos, ainda 
que o contribuinte utilize o imóvel para a realização de 
atividades comerciais diversas da produção de artesanato 
regional.  
D) Poderá ser suprimida por decreto, a qualquer tempo, ainda 
que o contribuinte cumpra a condição de utilizar o imóvel para 
a produção de artesanato regional.  
 
28 - Em 17/07/2014, o Tribunal de Justiça do Estado X da 
Federação instituiu, por meio de Provimento da Corregedoria 
Geral da Justiça, as custas judiciais e os emolumentos 
cartorários vigentes a partir da data da publicação. Sobre a 
hipótese, assinale a afirmativa correta.  

A) As custas judiciais e os emolumentos cartorários têm 
natureza jurídica de preço público e, portanto, não estão 
sujeitos às limitações constitucionais ao poder de tributar.  
B) As custas judiciais e os emolumentos cartorários têm 
natureza jurídica de taxa de serviço. Sendo assim, o 
provimento da Corregedoria Geral viola os princípios da 
legalidade, da anterioridade de exercício e nonagesimal.  
C) As custas judiciais e os emolumentos cartorários têm 
natureza jurídica de contribuição social. Sendo assim, o 
provimento da Corregedoria Geral viola os princípios da 
legalidade, da anterioridade de exercício e nonagesimal. 
D) As custas judiciais e os emolumentos cartorários têm 
natureza jurídica de taxa de poder de polícia. Sendo assim, o 
provimento da Corregedoria Geral viola os princípios da 
legalidade e da anterioridade de exercício. 
 
29 - Após fortes chuvas, devido ao enorme volume de água, 
parte de uma rodovia federal sofreu rachaduras e cedeu, 
tornando necessária a interdição da pista e o desvio do fluxo 
de tráfego até a conclusão das obras de reparo. A exploração 
da rodovia havia sido concedida, mediante licitação, à 
sociedade empresária “Traffega”, e esta não foi capaz de lidar 
com a situação, razão pela qual foi decretada a intervenção na 
concessão. Sobre a hipótese apresentada, assinale a 
afirmativa correta.  
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A) A intervenção somente pode ser decretada após a 
conclusão de processo administrativo em que seja assegurada 
a ampla defesa.  
B) A administração do serviço será devolvida à concessionária, 
cessada a intervenção, se não for extinta a concessão.  
C) A intervenção decorre da supremacia do interesse público 
sobre o privado e dispensa a instauração de processo 
administrativo.  
D) A intervenção é causa obrigatória de extinção da concessão 
e assunção do serviço pelo poder concedente. 
 
30 - O prédio que abrigava a Biblioteca Pública do Município 
de Molhadinho foi parcialmente destruído em um incêndio, 
que arruinou quase metade do acervo e prejudicou 
gravemente a estrutura do prédio. Os livros restantes já foram 
transferidos para uma nova sede. O Prefeito de Molhadinho 
pretende alienar o prédio antigo, ainda cheio de entulho e 
escombros. Sobre o caso descrito, assinale a afirmativa 
correta.  
A) Não é possível, no ordenamento jurídico atual, a alienação 
de bens públicos.  
B) O antigo prédio da biblioteca, bem público de uso especial, 
somente pode ser alienado após ato formal de desafetação.  
C) É possível a alienação do antigo prédio da biblioteca, por se 
tratar de bem público dominical.  
D) Por se tratar de um prédio com livre acesso do público em 
geral, trata-se de bem público de uso comum, insuscetível de 
alienação. 
 
31 - Após autorização em lei, o Estado X constituiu empresa 
pública para atuação no setor bancário e creditício. Por não 
possuir, ainda, quadro de pessoal, foi iniciado concurso 
público com vistas à seleção de 150 empregados, entre 
economistas, administradores e advogados. A respeito da 
situação descrita, assinale a afirmativa correta.   

A) Não é possível a constituição de empresa pública para 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado.  
B) A lei que autorizou a instituição da empresa pública é, 
obrigatoriamente, uma lei complementar, por exigência do 
texto constitucional.  
C) Após a Constituição de 1988, cabe às empresas públicas a 
prestação de serviços públicos e às sociedades de economia 
mista cabe a exploração de atividade econômica.  
D) A empresa pública que explora atividade econômica 
sujeita-se ao regime trabalhista próprio das empresas 
privadas, o que não afasta a exigência de concurso público.  
 

32 - Manoel da Silva é comerciante, proprietário de uma 
padaria e confeitaria de grande movimento na cidade ABCD. A 
fim de oferecer ao público um serviço diferenciado, Manoel 
formulou pedido administrativo de autorização de uso de bem 
público (calçada), para a colocação de mesas e cadeiras. Com 
a autorização concedida pelo Município, Manoel comprou 
mobiliário de alto padrão para colocá-lo na calçada, em frente 
ao seu estabelecimento. Uma semana depois, entretanto, a 
Prefeitura revogou a autorização, sem apresentar 
fundamentação. A respeito do ato da prefeitura, que revogou 
a autorização, assinale a afirmativa correta.  

A) Por se tratar de ato administrativo discricionário, a 
autorização e sua revogação não podem ser investigadas na 
via judicial.  

B) A despeito de se tratar de ato administrativo discricionário, 
é admissível o controle judicial do ato.  
C) A autorização de uso de bem público é ato vinculado, de 
modo que, uma vez preenchidos os pressupostos, não  
poderia ser negado ao particular o direito ao seu uso, por 
meio da revogação do ato.  
D) A autorização de uso de bem público é ato discricionário, 
mas, uma vez deferido o uso ao particular, passa-se a estar 
diante de ato vinculado, que não admite revogação. 
 
33 - Após celebrar contrato de gestão com uma organização 
social, a União pretende celebrar, com a mesma organização, 
contrato de prestação de serviços para a realização de 
atividades contempladas no contrato de gestão. Com base na 
hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.   

(A) É obrigatória a realização de licitação para a celebração do 
contrato de prestação de serviços.  
(B) É dispensável a realização de licitação para a celebração do 
contrato de prestação de serviços.  
(C) É inexigível a realização de licitação para a celebração do 
contrato de prestação de serviços.  
(D) Não é possível celebrar contrato de prestação de serviços 
com entidade qualificada como organização social.  
 
34 - Após dezenas de reclamações dos usuários do serviço de 
transporte metroviário, o Estado Y determinou a abertura de 
processo administrativo para verificar a prestação inadequada 
e ineficiente do serviço por parte da empresa concessionária. 
Caso se demonstre a inadimplência, como deverá proceder o 
poder público concedente?   

A) Declarar, por decreto, a caducidade da concessão. 
B) Declarar, por decreto, a encampação do serviço. 
C) Declarar, por decreto, após lei autorizativa, a revogação da 
concessão. 
D) Declarar, por lei, a anulação do contrato de concessão. 
 
35 - Determinada sociedade empresária consulta seu 
advogado para obter informações sobre as exigências 
ambientais que possam incidir em seus projetos, 
especialmente no que tange à apresentação e aprovação de 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental e seu respectivo 
Relatório (EIA/RIMA). Considerando a disciplina do EIA/RIMA 
pelo ordenamento jurídico, assinale a afirmativa correta.  

A) O EIA/RIMA é um estudo simplificado, integrante do 
licenciamento ambiental, destinado a avaliar os impactos ao 
meio ambiente natural, não abordando impactos aos meios 
artificial e cultural, pois esses componentes, segundo pacífico 
entendimento doutrinário e jurisprudencial, não integram o 
conceito de “meio ambiente”.  
B) O EIA/RIMA é exigido em todas as atividades e 
empreendimentos que possam causar impactos 
ambientais, devendo ser aprovado previamente à concessão 
da denominada Licença Ambiental Prévia.  
C) O EIA/RIMA, além de ser aprovado entre as Licenças 
Ambientais Prévia e de Instalação, tem a sua metodologia e o 
seu conteúdo regrados exclusivamente por Resoluções do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), podendo a 
entidade / o órgão ambiental licenciador dispensá-lo segundo 
critérios discricionários e independentemente de 
fundamentação, ainda que a atividade esteja prevista em 
Resolução CONAMA como passível de EIA/RIMA.  
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D) O EIA-RIMA é um instrumento de avaliação de impactos 
ambientais, de natureza preventiva, exigido para 
atividades/empreendimentos não só efetiva como 
potencialmente capazes de causar significativa degradação, 
sendo certo que a sua publicidade é uma imposição 
Constitucional (CRFB/1988).  
 
36 - João acaba de adquirir dois imóveis, sendo um localizado 
em área urbana e outro, em área rural. Por ocasião da 
aquisição de ambos os imóveis, João foi alertado pelos 
alienantes de que os imóveis contemplavam Áreas de 
Preservação Permanente (APP) e de que, por tal razão, ele 
deveria buscar 
uma orientação mais especializada, caso desejasse nelas 
intervir. Considerando a disciplina legal das Áreas de 
Preservação Permanente (APP), bem como as possíveis 
preocupações gerais de João, assinale a afirmativa correta.   

A) As APPs não são passíveis de intervenção e utilização, salvo 
decisão administrativa em sentido contrário de órgão estadual 
integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – 
SISNAMA, uma vez que não há preceitos legais abstratamente 
prevendo exceções à sua preservação absoluta e integral.  
B) As hipóteses legais de APP, com o advento do denominado 
“Novo Código Florestal” – Lei nº 12.651/2012 –, foram 
abolidas em âmbito federal, subsistindo apenas nos casos em 
que os Estados e Municípios assim as exijam legalmente.  
C) As APPs são espaços territoriais especialmente protegidos, 
comportando exceções legais para fins de intervenção, sendo 
certo que os Estados e os Municípios podem prever outras 
hipóteses de APP além daquelas dispostas em normas gerais, 
inclusive em suas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, 
sendo que a supressão irregular da vegetação nela situada 
gera a obrigação do proprietário, possuidor ou ocupante a 
qualquer título de promover a sua recomposição, obrigação 
esta de natureza propter rem.  
D) As APPs, assim como as reservas legais, não se aplicam às 
áreas urbanas, sendo certo que a Lei Federal nº 12.651/2012 
(“Novo Código Florestal”), apesar de ter trazido significativas 
mudanças no seu regime, garantiu as APPs para os imóveis 
rurais com mais de 100 hectares. 
 
37 - Joana deu seu carro a Lúcia, em comodato, pelo prazo de 
5 dias, findo o qual Lúcia não devolveu o veículo. Dois dias 
depois, forte tempestade danificou a lanterna e o parachoque 
dianteiro do carro de Joana. Inconformada com o ocorrido, 
Joana exigiu que Lúcia a indenizasse pelos danos causados ao 
veículo. Diante do fato narrado, assinale a afirmativa correta.  
A) Lúcia incorreu em inadimplemento absoluto, pois não 
cumpriu sua prestação no termo ajustado, o que inutilizou a 
prestação para Joana.  
B) Lúcia não está em mora, pois Joana não a interpelou, 
judicial ou extrajudicialmente.  
C) Lúcia deve indenizar Joana pelos danos causados ao veículo, 
salvo se provar que os mesmos ocorreriam ainda que tivesse 
adimplido sua prestação no termo ajustado.  
D) Lúcia não responde pelos danos causados ao veículo, pois 
foram decorrentes de força maior. 
 
38 - A Companhia GAMA e o Banco RENDA celebraram entre si 
contrato de mútuo, por meio do qual a companhia recebeu do 
banco a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 

obrigando-se a restituí-la, acrescida dos juros convencionados, 
no prazo de três anos, contados da entrega do numerário. Em 
garantia do pagamento do débito, a Companhia GAMA 
constituiu, em favor do Banco RENDA, por meio de escritura 
pública levada ao cartório do registro de imóveis, direito real 
de hipoteca sobre determinado imóvel de sua propriedade. A 
Companhia GAMA, dois meses depois, celebrou outro 
contrato de mútuo com o Banco BETA, no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), obrigando-se a restituir a 
quantia, acrescida dos juros convencionados, no prazo de dois 
anos, contados da entrega do numerário. Em garantia do 
pagamento do débito, a Companhia GAMA constituiu, em 
favor do Banco BETA, por meio de escritura pública levada ao 
cartório do registro de imóveis, uma segunda hipoteca sobre o 
mesmo imóvel gravado pela hipoteca do Banco RENDA. 
Chegado o dia do vencimento do mútuo celebrado com o 
Banco BETA, a Companhia GAMA não reembolsou a quantia 
devida ao banco, muito embora tivesse bens suficientes para 
honrar todas as suas dívidas. Nesse caso, é correto afirmar 
que  
A) o Banco BETA tem direito a promover imediatamente a 
execução judicial da hipoteca que lhe foi conferida.  
B) a hipoteca constituída pela companhia GAMA em favor do 
Banco BETA é nula, uma vez que o bem objeto da garantia já 
se encontrava gravado por outra hipoteca.  
C) a hipoteca constituída pela GAMA em favor do Banco BETA 
é nula, uma vez que tal hipoteca garante dívida cujo 
vencimento é inferior ao da dívida garantida pela primeira 
hipoteca, constituída em favor do Banco RENDA.  
D) o Banco BETA não poderá promover a execução judicial da 
hipoteca que lhe foi conferida antes de vencida a dívida 
contraída pela Companhia GAMA junto ao Banco RENDA. 
 
39 - Carlos Pacheco e Marco Araújo, advogados recém-
formados, constituem a sociedade P e A Advogados. Para 
fornecer e instalar todo o equipamento de informática, a 
sociedade contrata José Antônio, que, apesar de não realizar 
essa atividade de forma habitual e profissional, comprometeu-
se a adimplir sua obrigação até o dia 20/02/2015, mediante o 
pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no 
ato da celebração do contrato. O contrato celebrado é de 
natureza paritária, não sendo formado por adesão. A cláusula 
oitava do referido contrato estava assim redigida: “O total 
inadimplemento deste contrato por qualquer das partes 
ensejará o pagamento, pelo infrator, do valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais)”. Não havia, no contrato, qualquer outra 
cláusula que se referisse ao inadimplemento ou suas 
consequências. No dia 20/02/2015, José Antônio telefona para 
Carlos Pacheco e lhe comunica que não vai cumprir o 
avençado, pois celebrou com outro escritório de advocacia 
contrato por valor superior, a lhe render maiores lucros. Sobre 
os fatos narrados, assinale a afirmativa correta.   

A) Diante da recusa de José Antônio a cumprir o contrato, a 
sociedade poderá persistir na exigência do cumprimento 
obrigacional ou, alternativamente, satisfazer-se com a pena 
convencional.  
B) A sociedade pode pleitear o pagamento de indenização 
superior ao montante fixado na cláusula oitava, desde que 
prove, em juízo, que as perdas e os danos efetivamente 
sofridos foram superiores àquele valor.  
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C) A sociedade pode exigir o cumprimento da cláusula oitava, 
classificada como cláusula penal moratória, juntamente com o 
desempenho da obrigação principal.  
D) Para exigir o pagamento do valor fixado na cláusula oitava, 
a sociedade deverá provar o prejuízo sofrido.  
 
40 - Maria, solteira, após a morte de seus pais em acidente 
automobilístico, propõe demanda por alimentos em face de 
Pedro, seu parente colateral de segundo grau. Diante dos 
fatos narrados e considerando as normas de Direito Civil, 
assinale a opção correta.  

A) Como Pedro é parente colateral de Maria, não tem 
obrigação de prestar alimentos a esta, ainda que haja 
necessidade por parte dela.   
B) Pedro só será obrigado a prestar alimentos caso Maria não 
possua ascendentes nem descendentes, ou, se os possuir, 
estes não tiverem condições de prestá-los ou complementá-
los.  
C) A obrigação de prestar alimentos é solidária entre 
ascendentes, descendentes e colaterais, em havendo 
necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.  
D) Pedro não tem obrigação de prestar alimentos, pois não é 
irmão de Maria. 
 
41 - Renato é proprietário de um imóvel e o coloca à venda, 
atraindo o interesse de Mário. Depois de algumas visitas ao 
imóvel e conversas sobre o seu valor, Renato e Mário, 
acompanhados de corretor, realizam negócio por preço certo, 
que deveria ser pago em três parcelas: a primeira, paga 
naquele ato a título de sinal e princípio de pagamento, 
mediante recibo que dava o negócio por concluído de forma 
irretratável; a segunda deveria ser paga em até trinta dias, 
contra a exibição das certidões negativas do vendedor; a 
terceira seria paga na data da lavratura da escritura definitiva, 
em até noventa dias a contar do fechamento do negócio. 
Antes do pagamento da segunda parcela, Mário celebra, com 
terceiros, contratos de promessa de locação do imóvel por 
temporada, recebendo a metade de cada aluguel 
antecipadamente. Renato, ao tomar conhecimento de que 
Mário havia celebrado as promessas de locação por 
temporada, percebeu que o imóvel possuía esse potencial de 
exploração. Em virtude disso, Renato arrependeu-se do 
negócio e, antes do vencimento da segunda parcela do preço, 
notificou o comprador e o corretor, dando o negócio por 
desfeito. Com base na hipótese formulada, assinale a 
afirmativa correta.  

A) O vendedor perde o sinal pago para o comprador, porém 
nada mais lhe pode ser exigido, não sendo devida a comissão 
do corretor, já que o negócio foi desfeito antes de aperfeiçoar-
se.  
B) O vendedor perde o sinal pago para o comprador, porém 
nada mais lhe pode ser exigido pelo comprador. Contudo, é 
devida a comissão do corretor, não obstante o desfazimento 
do negócio antes de aperfeiçoar-se.  
C) O vendedor perde o sinal pago e o comprador pode exigir 
uma indenização pelos prejuízos a que a desistência deu 
causa, se o seu valor superar o do sinal dado, não sendo 
devida a comissão do corretor, já que o negócio foi desfeito 
antes de aperfeiçoar-se.  
D) O vendedor perde o sinal pago e o comprador pode exigir 
uma indenização pelos prejuízos a que a desistência deu 

causa, se o seu valor superar o do sinal dado, sendo devida a 
comissão do corretor, não obstante o desfazimento do 
negócio antes de aperfeiçoar-se. 
 
42 - Por meio de contrato verbal, João alugou sua bicicleta a 
José, que se comprometeu a pagar o aluguel mensal de R$ 
100,00 (cem reais), bem como a restituir a coisa alugada ao 
final do sexto mês de locação. Antes de esgotado o prazo do 
contrato de locação, João deseja celebrar contrato de compra 
e venda com Otávio, de modo a transmitir imediatamente a 
propriedade da bicicleta. Não obstante a coisa permanecer na 
posse direta de José, entende-se que   

A) o adquirente Otávio, caso venda a bicicleta antes de 
encerrado o prazo da locação, deve obrigatoriamente 
depositar o preço em favor do locatário José.  
B) João não pode celebrar contrato de compra e venda da 
bicicleta antes de encerrado o prazo da locação celebrada com 
José.  
C) é possível transmitir imediatamente a propriedade para 
Otávio, por meio da estipulação, no contrato de compra e 
venda, da cessão do direito à restituição da coisa em favor de 
Otávio.  
D) é possível transmitir imediatamente a propriedade para 
Otávio, por meio da estipulação, no contrato de compra e 
venda, do constituto possessório em favor de Otávio. 
 
43 - Fabiana e Mauro são casados pelo regime da separação 
convencional de bens e possuem dois filhos: Amanda e Pedro, 
de 19 e 16 anos, respectivamente. Mauro é filho de José, que 
se encontra com 65 anos. Mauro sofreu um acidente 
automobilístico e, em razão da violência do acidente, está em 
estado de coma, impossibilitado de exercer os atos da vida 
civil, razão pela qual sua interdição tornou-se necessária. 
Diante dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta.   

A) Fabiana, em razão do regime de bens que rege o 
casamento, não poderá ser nomeada curadora de Mauro.  
B) Como Mauro possui ascendente vivo e capaz, este será 
nomeado seu curador, na forma da lei.  
C) A filha de Mauro, por ser maior e capaz, será nomeada sua 
curadora, na forma da lei.  
D) Fabiana será nomeada curadora de Mauro, na forma da lei. 
 
44 - O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que 
pessoas com até doze anos de idade incompletos são 
consideradas crianças e aquelas entre doze e dezoito anos 
incompletos, adolescentes. Estabelece, ainda, o Art. 2º, 
parágrafo único, que “Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e 
vinte e um anos de idade”. Partindo da análise do caráter 
etário descrito no enunciado, assinale a afirmativa correta.  
A) O texto foi derrogado, não tendo qualquer aplicabilidade 
no aspecto penal, que considera a maioridade penal aos 
dezoito anos, não podendo, portanto, ser aplicada qualquer 
medida socioeducativa a pessoas entre dezoito e vinte e um 
anos incompletos, pois o critério utilizado para a incidência é a 
idade na data do julgamento e não a idade na data do fato.  
B) A proteção integral às crianças e adolescentes, primado do 
ECA, estendeu a proteção da norma especial aos que ainda 
não tenham completado a maioridade civil, nisso havendo a 
proteção especialmente destinada aos menores de vinte e um 
anos, nos âmbitos do Direito Civil e do Direito Penal.  



 

Rua Voluntários da Pátria, N.º 103, 1º andar – Curitiba – Paraná. Fone: 3232-3756       

WWW.LUIZCARLOS.COM.BR 
 

C) O texto destacado no parágrafo único desarmoniza-se da 
regra do Código Civil de 2002 que estabelece que a 
maioridade civil dá-se aos dezoito anos; por esse motivo, a 
regra indicada no enunciado não tem mais aplicabilidade no 
âmbito civil.  
D) Ao menor emancipado não se aplicam os princípios e as 
normas previstas no ECA; por isso, o estabelecido no texto 
transcrito, desde a entrada em vigor da norma especial em 
1990, não era aplicada aos menores emancipados, exceto para 
fins de Direito Penal. 
 
45 - B e P, vizinhos da criança Y, cuidam do menino desde a 
tenra idade, quando o pai da criança faleceu e sua genitora, 
por motivos profissionais, mudou-se para localidade distante, 
fazendo visitas esporádicas ao infante, mas sempre enviando 
ajuda de custo para a alimentação do filho. Quando a criança 
completou um ano de idade, a genitora alcançou patamar 
financeiro estável, passando a ter meios para custear os 
gastos da criança também com educação, lazer, saúde etc. 
Assim, buscou a restituição do convívio diário com a criança Y, 
levando-a para morar consigo, o que gerou discordância dos 
vizinhos B e P, que ingressaram com Ação de Guarda e Tutela 
do menor, argumentando a construção de laços afetivos 
intensos e que a criança iria sofrer com a distância. Analise a 
situação e, sob o ponto de vista jurídico, assinale a afirmativa 
correta.  
A) O afastamento da genitora do convívio cotidiano com a 
criança Y impede a reconstrução de laços afetivos, devendo 
ser, de pronto, conferida a guarda provisória aos vizinhos que 
o criaram e, ao final, a tutela do menor aos demandantes B e 
P.  
B) A reintegração à família natural, no caso, junto à mãe, deve 
ser priorizada em relação a outra providência, não havendo 
justo motivo para a que a criança seja posta sob tutela na 
hipótese narrada, uma vez que isso demandaria a perda ou 
suspensão do poder familiar, o que não encontra 
aplicabilidade nos estritos termos do enunciado.  
C) Os vizinhos que detinham a guarda de fato da criança Y têm 
prioridade no exercício do encargo de tutores, considerando 
esse o atendimento ao melhor interesse da criança, podendo 
eles assumir a função mesmo que a mãe mantenha o poder 
familiar, ante a precariedade e provisoriedade do referido 
encargo jurídico.  
D) A mãe da criança Y pode anuir com o pedido de colocação 
da criança sob tutela se considerar que atenderá ao melhor 
interesse do infante, hipótese em que a sentença 
homologatória poderá ser revogada a qualquer tempo, caso 
mudem as circunstâncias que a justificaram, não fazendo, 
pois, coisa julgada material. 
 
46 - Dulce, cinquenta e oito anos de idade, fumante há três 
décadas, foi diagnosticada como portadora de enfisema 
pulmonar. Trata-se de uma doença pulmonar obstrutiva 
crônica caracterizada pela dilatação excessiva dos alvéolos 
pulmonares, que causa a perda da capacidade respiratória e 
uma consequente oxigenação insuficiente. Em razão do 
avançado estágio da doença, foi prescrito como essencial o 
tratamento de suplementação de oxigênio. Para tanto, Joana, 
filha de Dulce, adquiriu para sua mãe um aparelho respiratório 
na loja Saúde e Bem-Estar. Porém, com uma semana de uso, o 
produto parou de funcionar. Joana procurou imediatamente a 

loja para substituição do aparelho, oportunidade na qual foi 
informada pela gerente que deveria aguardar o prazo legal de 
trinta dias para conserto do produto pelo fabricante. Com 
base no caso narrado, em relação ao Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta.  
A) Está correta a orientação da vendedora. Joana deverá 
aguardar o prazo legal de trinta dias para conserto e, caso não 
seja sanado o vício, exigir a substituição do produto, a 
devolução do dinheiro corrigido monetariamente ou o 
abatimento proporcional do preço.  
B) Joana não é consumidora destinatária final do produto, 
logo tem apenas direito ao conserto do produto durável no 
prazo de noventa dias, mas não à devolução da quantia paga.  
C) Joana não precisa aguardar o prazo legal de trinta dias para 
conserto, pois tem direito de exigir a substituição imediata do 
produto, em razão de sua essencialidade.  
D) Na impossibilidade de substituição do produto por outro da 
mesma espécie, Joana poderá optar por um modelo diverso, 
sem direito à restituição de eventual diferença de preço, e, se 
este for de valor maior, não será devida por Joana qualquer 
complementação.  
 
47 - Hugo colidiu com seu veículo e necessitou de reparos na 
lataria e na pintura. Para tanto, procurou, por indicação de um 
amigo, os serviços da Oficina Mecânica M, oportunidade na 
qual lhe foi ofertado orçamento escrito, válido por 15 (quinze) 
dias, com o valor da mão de obra e dos materiais a serem 
utilizados na realização do conserto do automóvel. Hugo, na 
certeza da boa indicação, contratou pela primeira vez com a 
Oficina. Considerando as regras do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta.   

A) Segundo a lei do consumidor, o orçamento tem prazo de 
validade obrigatório de 10 (dez) dias, contados do seu 
recebimento pelo consumidor Hugo. Logo, no caso, somente 
durante esse período a Oficina Mecânica M estará vinculada 
ao valor orçado.  
B) Uma vez aprovado o orçamento pelo consumidor, os 
contraentes estarão vinculados, sendo correto afirmar que 
Hugo não responderá por quaisquer ônus ou acréscimos no 
valor dos materiais orçados; contudo, ele poderá vir a 
responder pela necessidade de contratação de terceiros não 
previstos no orçamento prévio.  
C) Se o serviço de pintura contratado por Hugo apresentar 
vícios de qualidade, é correto afirmar que ele terá tríplice 
opção, à sua escolha, de exigir da oficina mecânica: a 
reexecução do serviço sem custo adicional; a devolução de 
eventual quantia já paga, corrigida monetariamente, ou o 
abatimento do preço de forma proporcional.  
D) A lei consumerista considera prática abusiva a execução de 
serviços sem a prévia elaboração de orçamento, o que pode 
ser feito por qualquer meio, oral ou escrito, exigindose, para 
sua validade, o consentimento expresso ou tácito do 
consumidor.  
 
48 - A respeito dos legitimados, assinale a opção que indica as 
pessoas que podem requerer patente de invenção ou modelo 
de utilidade, de acordo com a Lei nº 9.279/96.  
A) O próprio autor, se maior de 18 anos, os herdeiros ou 
sucessores do autor, o cessionário ou o empregador ou 
tomador de serviços, no caso de patente desenvolvida por 
empregado ou prestador de serviço.  
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B) O próprio autor, os herdeiros ou sucessores do autor, o 
cessionário ou aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho 
ou de prestação de serviços determinar que pertença a 
titularidade da patente ou do modelo de utilidade.  
C) O próprio autor, pessoa natural ou sociedade empresária, o 
cessionário da patente ou aquele a quem a lei ou o contrato 
de trabalho ou de prestação de serviços determinar que 
pertença a titularidade da patente ou do modelo de utilidade.  
D) O próprio autor, os herdeiros ou sucessores do autor até 5 
(cinco) anos da data do óbito, o cessionário ou o empregador 
ou tomador de serviços, no caso de patente desenvolvida por 
empregado ou prestador de serviço. 
 
49  - Lauro emitiu uma nota promissória com vencimento a dia 
certo em favor da sociedade empresária W Corretora de 
Imóveis Ltda. Embora o título esteja assinado pelo emitente, 
nele não constam a data e o lugar de emissão. Há cláusula de 
juros remuneratórios, com fixação de taxa anual de 12%. 
Antes do vencimento, o título recebeu aval em branco 
prestado por Pedro, irmão de Lauro. Sendo certo que os dados 
omitidos na nota promissória não foram preenchidos pela 
sociedade empresária antes da cobrança judicial, assinale a 
afirmativa correta.   

A) Por se tratar de nota promissória com vencimento a dia 
certo, é válida a cláusula de juros remuneratórios.  
B) O avalista em branco poderá alegar vício de forma como 
exceção ao pagamento perante a sociedade empresária.  
C) A ausência do lugar de emissão na nota promissória 
acarreta sua nulidade, em razão da autonomia das obrigações 
cambiais.  
D) Todos os dados omitidos na nota promissória deveriam ter 
sido preenchidos pela sociedade empresária até o dia do 
vencimento. Portanto, a ação de cobrança deverá observar o 
procedimento da ação monitória.  
 
50 - Pretendendo aderir a um sistema de franquia 
empresarial, o microempresário individual SF consulta sua 
advogada sobre as disposições legais referentes a esse 
contrato. Assinale, dentre as afirmativas a seguir, a que 
apresenta a informação correta prestada pela advogada.   

A) O franqueador é obrigado a incluir na circular de oferta de 
franquia informação em relação ao território de atuação do 
franqueado, especificando a possibilidade de o franqueado 
realizar vendas ou prestar serviços fora de seu território, ou 
realizar exportações.  
B) Em razão do sigilo dos instrumentos de escrituração, dos 
balanços e das demonstrações financeiras dos empresários, o 
franqueador não é obrigado a incluir tais documentos nas 
informações da circular de oferta de franquia.  
C) Tratando-se de franqueador ou franqueado enquadrado 
como microempreendedor individual, microempresa ou 
empresa de pequeno porte, é dispensável a presença no 
contrato de testemunhas e terá validade independentemente 
de ser levado a registro perante cartório ou órgão público.  
D) Se o franqueador veicular informações falsas na circular de 
oferta de franquia, o franqueado não poderá arguir a 
anulabilidade do contrato, apenas das cláusulas pertinentes, 
mas poderá exigir devolução das quantias que já houver pago, 
a título de taxa de filiação e royalties, devidamente corrigidas.  
 

51 - O contrato da sociedade do tipo simples Angélica Médicos 
Associados é omisso quanto à possibilidade de sucessão por 
morte de sócio. Inocência, uma das sócias, consulta você para 
saber qual a regra prevista no Código Civil para esse caso. 
Você respondeu corretamente que, com a morte de sócio,  

A) opera-se a dissolução da sociedade de pleno direito. Caberá 
a liquidação da quota do sócio falecido, cujo valor, 
considerado pelo montante efetivamente realizado, será 
apurado, com base no último balanço aprovado, salvo 
disposição contratual em contrário.  
B) opera-se a sucessão dos herdeiros do sócio falecido na 
sociedade. Os herdeiros poderão pleitear o levantamento de 
balanço de resultado econômico para verificação da situação 
patrimonial da sociedade à data do óbito, salvo disposição 
contratual em contrário.  
C) opera-se a resolução da sociedade em relação ao sócio 
falecido. Caberá a liquidação da quota do falecido, cujo valor, 
considerado pelo montante efetivamente realizado, será 
apurado, com base na situação patrimonial da sociedade à 
data do óbito, verificada em balanço especialmente 
levantado, salvo disposição contratual em contrário.  
D) opera-se a substituição do sócio falecido mediante acordo 
dos sócios remanescentes com os herdeiros. Os herdeiros 
poderão pleitear a liquidação da quota com base no valor 
econômico da sociedade, a ser apurado em avaliação por três 
peritos ou por sociedade especializada, mediante laudo 
fundamentado, salvo disposição contratual em contrário.  
 
52 - Calçados Machadinho Ltda. requereu sua recuperação 
judicial e o pedido foi devidamente processado. O devedor 
não alterou, no plano de recuperação, o valor ou as condições 
originais de pagamento do crédito de Curtume Arroio do Sal 
Ltda. EPP, referentes ao contrato de fornecimento de couro 
sintético, no valor de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito 
mil reais). Com base nessas informações e nas disposições da 
Lei nº 11.101/2005, assinale a afirmativa correta.   

A) A credora não terá direito a voto nas assembleias de 
credores realizadas durante a recuperação judicial e o crédito 
não será considerado para fins de verificação de quórum de 
deliberação.  
B) O crédito será novado com a concessão da recuperação 
judicial, após a aprovação do plano pela assembleia de 
credores, como todos os demais créditos sujeitos à 
recuperação.  
C) A credora poderá votar nas assembleias de credores 
realizadas durante a recuperação, com base no valor de seu 
crédito, na classe dos credores microempresários e 
empresários de pequeno porte (Classe 4).  
D) A partir do processamento da recuperação judicial, é 
permitido à credora ajuizar ação de cobrança em face do 
devedor pela manutenção das condições originais de 
pagamento do crédito no plano de recuperação. 
 
53 - Em relação ao novo Código de Processo Civil, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 
consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 
advogados, defensores públicos e membros do Ministério 
Público, inclusive no curso do processo judicial. 
b) O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às 



 

Rua Voluntários da Pátria, N.º 103, 1º andar – Curitiba – Paraná. Fone: 3232-3756       

WWW.LUIZCARLOS.COM.BR 
 

partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 
matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 
c) Os juízes e os tribunais atenderão, obrigatoriamente, à 
ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou 
acórdão.  
d) A norma processual não retroagirá e será aplicável 
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos 
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas 
sob a vigência da norma revogada. 
 
54 - Em relação à competência e de acordo com o novo 
Código de Processo Civil, assinale a alternativa incorreta: 
a) A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 
questão preliminar de contestação. 
b) A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer 
tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. 
c) Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a 
incompetência em preliminar de contestação. 
d) De acordo com o novo CPC, a mulher continua tendo foro 
privilegiado para a ação de divorcio, separação, anulação de 
casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável.  
 
55 - Em relação ao sistema recursal brasileiro e de acordo com 
o novo Código de Processo Civil, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Nos Juizados Especiais Cíveis, os embragos de declaração 
interrompem o prazo para a interposição de recurso.  
b) A apelação será interposta por petição e  dirigida ao juízo 
de primeiro grau, mas o Tribunal é que irá examinar os 
pressupostos de admissibilidade recursal.  
c) As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a 
decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, 
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em 
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a 
decisão final, ou nas contrarrazões.  
d) Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum 
outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de 
instrumento, o recurso deve sr considerado inadmissível. 
 
56 - Em relação ao cumprimento de sentença e de acordo com 
o novo Código de Processo Civil, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em 
face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não 
tiver participado da fase de conhecimento. 
b) A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 
protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo 
para pagamento voluntário de 15 dias.  
c) O cumprimento provisório da sentença impugnada por 
recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da 
mesma forma que o cumprimento definitivo, mas não haverá 
imposição de multa e honorários advocatícios. 
d) No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em 
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, 
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento 
do exequente, sendo o executado intimado para pagar o 
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 
houver. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 
caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 
também, de honorários de advogado de dez por cento.   
 

 
57 - Em relação ao novo Código de Processo Civil, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) No cmprimento de sentença que condene ao pagamento de 
prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe 
alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará 
intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, 
pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 
de efetuá-lo. Caso o executado, no prazo legal, não efetue o 
pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 
justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz jamais 
poderá de ofíco mandar protestar o pronunciamento judicial. 
b) Requerido o cumprimento de sentença de obrigação de 
pagar quantia certa, transcorrido o prazo de 15 dias após a 
intimação sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. 
c) No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda 
Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente 
apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do 
crédito, mas como não é possível o pagamento voluntário 
nesse caso, a multa de 10% não se aplica à Fazenda Pública. 
d) No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade 
de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício 
ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a 
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, 
determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 
 
58 - Em relação ao novo Código de Processo Civil, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Os honorários constituem direito do advogado e têm 
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos 
oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a 
compensação em caso de sucumbência parcial. 
b) São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no 
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na 
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, 
cumulativamente. 
c) Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao 
direito aos honorários ou ao seu valor, não é cabível ação 
autônoma para sua definição e cobrança. 
d) Vencido o beneficiário da gratuidade da justiça, as 
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que 
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que 
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado 
esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 
 
59 - Moura, maior de 70 anos, primário e de bons 
antecedentes, mediante grave ameaça, subtraiu o relógio da 
vítima Lúcia, avaliado em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta 
reais). Cerca de 45 minutos após a subtração, Moura foi 
procurado e localizado pelos policiais que foram avisados do 
ocorrido, sendo a coisa subtraída recuperada, não sofrendo a 
vitima qualquer prejuízo patrimonial. O fato foi confessado e 
Moura foi condenado pela prática do crime de roubo simples, 
ficando a pena acomodada em 04 anos de reclusão em regime 
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aberto e multa de 10 dias. Procurado pela família do acusado, 
você, como advogado poderá apelar, buscando  
A) o reconhecimento da forma tentada do roubo.  
B) a aplicação do sursis da pena.  
C) o reconhecimento da atipicidade comportamental por força 
da insignificância.  
D) a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão das 
atenuantes da confissão espontânea e da senilidade. 
 
60 - Paloma, sob o efeito do estado puerperal, logo após o 
parto, durante a madrugada, vai até o berçário onde acredita 
encontrar-se seu filho recém-nascido e o sufoca até a morte, 
retornando ao local de origem sem ser notada. No dia 
seguinte, foi descoberta a morte da criança e, pelo circuito 
interno do hospital, é verificado que Paloma foi a autora do 
crime. Todavia, constatou-se que a criança morta não era o 
seu filho, que se encontrava no berçário ao lado, tendo ela se 
equivocado quanto à vítima desejada. Diante desse quadro, 
Paloma deverá responder pelo crime de  
A) homicídio culposo.  
B) homicídio doloso simples.  
C) infanticídio.  
D) homicídio doloso qualificado. 
 
61 - Durante um assalto a uma instituição bancária, Antônio e 
Francisco, gerentes do estabelecimento, são feitos reféns. 
Tendo ciência da condição deles de gerentes e da necessidade 
de que suas digitais fossem inseridas em determinado sistema 
para abertura do cofre, os criminosos colocam, à força, o dedo 
de Antônio no local necessário, abrindo, com isso, o cofre e 
subtraindo determinada quantia em dinheiro. Além disso, sob 
a ameaça de morte da esposa de Francisco, exigem que este 
saia do banco, levando a sacola de dinheiro juntamente com 
eles, enquanto apontam uma arma de fogo para os policiais 
que tentavam efetuar a prisão dos agentes. Analisando as 
condutas de Antônio e Francisco, com base no conceito 
tripartido de crime, é correto afirmar que   

A) Antônio não responderá pelo crime por ausência de 
tipicidade, enquanto Francisco não responderá por ausência 
de ilicitude em sua conduta.  
B) Antônio não responderá pelo crime por ausência de 
ilicitude, enquanto Francisco não responderá por ausência de 
culpabilidade em sua conduta.  
C) Antônio não responderá pelo crime por ausência de 
tipicidade, enquanto Francisco não responderá por ausência 
de culpabilidade em sua conduta.   
D) Ambos não responderão pelo crime por ausência de 
culpabilidade em suas condutas.  
 

62 - Cristiane, revoltada com a traição de seu marido, Pedro, 
decide matá-lo. Para tanto, resolve esperar que ele adormeça 
para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por volta 
das 22h, Pedro deita para ver futebol na sala da residência do 
casal. Quando chega à sala, Cristiane percebe que Pedro 
estava deitado sem se mexer no sofá. Acreditando estar 
dormindo, desfere 10 facadas em seu peito. Nervosa e 
arrependida, liga para o hospital e, com a chegada dos 
médicos, é informada que o marido faleceu. O laudo de exame 
cadavérico, porém, constatou que Pedro havia falecido 
momentos antes das facadas em razão de um infarto 
fulminante. Cristiane, então, foi denunciada por tentativa de 

homicídio. Você, advogado(a) de Cristiane, deverá alegar em 
seu favor a ocorrência de  

A) crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. 
B) desistência voluntária. 
C) arrependimento eficaz.  
D) crime impossível por ineficácia do meio. 
 
63 - Maria mantém relacionamento clandestino com João. 
Acreditando estar grávida, procura o seu amigo Pedro, que é 
auxiliar de enfermagem, e implora para que ele faça o aborto. 
Pedro, que já auxiliou diversas cirurgias legais de aborto, 
acreditando ter condições técnicas de realizar o ato sozinho, 
atende ao pedido de sua amiga, preocupado com a situação 
pessoal de Maria, que não poderia assumir a gravidez por ela 
anunciada. Durante a cirurgia, em razão da imperícia de 
Pedro, Maria vem a falecer, ficando apurado que, na verdade, 
ela não estava grávida. Em razão do fato narrado, Pedro 
deverá responder pelo crime de  

A) aborto tentado com consentimento da gestante qualificado 
pelo resultado morte.  
B) aborto tentado com consentimento da gestante. 
C) homicídio culposo.  
D) homicídio doloso. 
 
64 - Vinícius, primário e de bons antecedentes e regularmente 
habilitado, dirigia seu veículo em rodovia na qual a velocidade 
máxima permitida era de 80 km/h. No banco do carona estava 
sua namorada Estefânia. Para testar a potência do automóvel, 
ele passou a dirigir a 140 km/h, acabando por perder o 
controle do carro, vindo a cair em um barranco. Devido ao 
acidente, Estefânia sofreu lesão corporal e foi socorrida por 
policiais rodoviários. No marcador do carro ficou registrada a 
velocidade desenvolvida. Apesar do ferimento sofrido, a 
vítima afirmou não querer ver o autor processado por tal 
comportamento imprudente. Apresentado o inquérito ao 
Ministério Público, foi oferecida denúncia contra Vinícius pela 
prática do injusto do Art. 303 da Lei nº 9503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro), que prevê a pena de 06 meses a 02 anos 
de detenção e a suspensão ou proibição da permissão ou da 
habilitação para dirigir veículo automotor. Considerando o 
acima exposto, a defesa de Vinícius deverá requerer   

A) a extinção do processo por não ter o Ministério Público 
legitimidade para oferecer denúncia, em razão da ausência de 
representação da vítima.  
B) a realização de audiência de composição civil. 
C) a realização de audiência para proposta de transação penal. 
D) a suspensão condicional do processo, caso a denúncia seja 
recebida. 
 
65 - O inquérito policial pode ser definido como um 
procedimento investigatório prévio, cuja principal finalidade é 
a obtenção de indícios para que o titular da ação penal possa 
propô-la contra o suposto autor da infração penal. Sobre o 
tema, assinale a afirmativa correta.  
A) A exigência de indícios de autoria e materialidade para 
oferecimento de denúncia torna o inquérito policial um 
procedimento indispensável.  
B) O despacho que indeferir o requerimento de abertura de 
inquérito policial é irrecorrível.  
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C) O inquérito policial é inquisitivo, logo o defensor não 
poderá ter acesso aos elementos informativos que nele 
constem, ainda que já documentados.  
D) A autoridade policial, ainda que convencida da inexistência 
do crime, não poderá mandar arquivar os autos do inquérito 
já instaurado. 
 
66 - Melinda Cunha foi denunciada pela prática do crime de 
bigamia. Ocorre que existe ação em curso no juízo cível onde 
se discute a validade do primeiro casamento celebrado pela 
denunciada. Entendendo o magistrado penal que a existência 
da infração penal depende da solução da controvérsia no juízo 
cível e que esta é séria e fundada, estaremos diante de  
A) prejudicial obrigatória, o que levará à suspensão do 
processo criminal e do prazo prescricional.  
B) prejudicial facultativa, podendo o magistrado suspender o 
processo por, no máximo, 06 meses.  
C) prejudicial obrigatória, o que levará à suspensão do 
processo criminal, mas não do curso do prazo prescricional.  
D) prejudicial facultativa, podendo o magistrado suspender o 
processo por, no máximo, 01 ano. 
 
67 - Marcelo foi denunciado pela prática de um crime de 
furto. Entendendo que não haveria justa causa, antes mesmo 
de citar o acusado, o magistrado não recebeu a denúncia. 
Diante disso, o Ministério Público interpôs o recurso 
adequado. Analisando a hipótese, é correto afirmar que  

A) o recurso apresentado pelo Ministério Público foi de 
apelação.  
B) apesar de ainda não ter sido citado, Marcelo deve ser 
intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, sob pena 
de nulidade.  
C) mantida a decisão do magistrado pelo Tribunal, não poderá 
o Ministério Público oferecer nova denúncia pelo mesmo fato, 
ainda que surjam provas novas.  
D) antes da rejeição da denúncia, deveria o magistrado ter 
citado o réu para apresentar resposta à acusação. 
 
68 - Estando preso e cumprindo pena na cidade de Campos, 
interior do estado do Rio de Janeiro, Paulo efetua ligação 
telefônica para a casa de Maria, localizada na cidade de 
Niterói, no mesmo Estado, anunciando o falso sequestro do 
filho desta e exigindo o depósito da quantia de R$ 2.000,00 
(dois mil reais), a ser efetuado em conta bancária na cidade do 
Rio de Janeiro. Maria, atemorizada, efetua a transferência do 
respectivo valor, no mesmo dia, de sua conta-corrente de uma 
agência bancária situada em São Gonçalo. Descoberto o fato e 
denunciado pelo crime de extorsão, assinale a opção que 
indica o juízo competente para o julgamento.  

A) Vara Criminal de Campos. 
B) Vara Criminal de Niterói. 
C) Vara Criminal de São Gonçalo.  
D) Vara Criminal do Rio de Janeiro. 
 
69 - Determinada autoridade policial recebeu informações de 
vizinhos de Lucas dando conta de que ele possuía arma de 
fogo calibre .38 em sua casa, razão pela qual resolveu indiciá-
lo pela prática de crime de posse de arma de fogo de uso 
permitido, infração de médio potencial ofensivo, punida com 
pena de detenção de 01 a 03 anos e multa. No curso das 
investigações, requereu ao Judiciário interceptação telefônica 

da linha do aparelho celular de Lucas para melhor investigar a 
prática do crime mencionado, tendo sido o pedido deferido. 
De acordo com a situação narrada, a prova oriunda da 
interceptação deve ser considerada   

A) ilícita, pois somente o Ministério Público tem legitimidade 
para representar pela medida.  
B) válida, desde que tenha sido deferida por ordem do juiz 
competente para ação principal.  
C) ilícita, pois o crime investigado é punido com detenção. 
D) ilícita, assim como as dela derivadas, ainda que estas 
pudessem ser obtidas por fonte independente da primeira. 
 
70 - João trabalha na área de vendas em uma empresa de 
cigarros. Recebe do empregador, em razão do seu cargo, 
moradia e pagamento da conta de luz do apartamento, além 
de ter veículo cedido com combustível. Tal se dá em razão da 
necessidade do trabalho, dado que João trabalha em local 
distante de grande centro, sendo responsável pela distribuição 
e venda dos produtos na região. Além disso, João recebe uma 
quota mensal de 10 pacotes de cigarro por mês, 
independentemente de sua remuneração, não sendo 
necessário prestar contas do que faz com os cigarros. A partir 
do caso narrado, assinale a afirmativa correta.  
A) Os valores relativos à habitação, à energia elétrica e ao 
veículo integram a remuneração de João, por serem salário-
utilidade, mas não o cigarro, por ser nocivo à saúde.  
B) Os valores de habitação e veículo integram a remuneração 
de João. A energia elétrica e o combustível, não, pois já 
incorporados, respectivamente, na habitação e no veículo. O 
valor do cigarro não é integrado, face à nocividade à saúde.  
C) Nenhum dos valores da utilidade integram a remuneração 
de João.  
D) Tratando-se de salário in natura, todos os valores integram 
a remuneração de João, pois são dados com a ideia de 
contraprestação aos serviços. 
 
71 - As sociedades empresárias ALFA e BETA, que atuam no 
ramo hoteleiro, foram fiscalizadas pela autoridade 
competente e multadas porque concediam intervalo de 30 
minutos para refeição aos empregados que tinham carga 
horária de trabalho superior a 6 horas diárias. Ambas 
recorreram administrativamente da multa aplicada, sendo que 
a sociedade empresária ALFA alegou e comprovou que a 
redução da pausa alimentar havia sido acertada em acordo 
individual feito diretamente com todos os empregados, e a 
sociedade empresária BETA alegou e comprovou que a 
redução havia sido autorizada pela Superintendência Regional 
do Trabalho. De acordo com a Constituição, a CLT e o 
entendimento sumulado pelo TST, assinale a afirmativa 
correta.  
A) As duas sociedades empresárias estão erradas, pois o 
intervalo mínimo a ser respeitado seria de uma hora para 
refeição e descanso.  
B) A sociedade empresária BETA não deveria ser multada, pois 
a autoridade administrativa autorizou no seu caso a redução 
do intervalo.  
C) As duas sociedades empresárias estão corretas, pois a 
diminuição da pausa alimentar tem justificativa jurídica e deve 
ser respeitada.  
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D) A sociedade empresária ALFA não deveria ser multada, pois 
a Constituição Federal reconhece os acordos individuais em 
razão da autonomia privada. 
 
72 - Jonas é empregado da sociedade empresária Ômega. 
Entendendo seu empregador por romper seu contrato de 
trabalho, optou por promover sua imediata demissão, com 
pagamento do aviso prévio na forma indenizada. 
Transcorridos 10 dias de pagamento das verbas rescisórias, 
Jonas se candidatou a dirigente do sindicato da sua categoria e 
foi eleito presidente na mesma data. Sobre a hipótese 
apresentada, de acordo com o entendimento consolidado do 
TST, assinale a afirmativa correta.  

A) Jonas poderá ser desligado ao término do aviso prévio, pois 
não possui garantia no emprego.  
B) Jonas tem garantia no emprego por determinação legal, 
porque, pelo fato superveniente, o aviso prévio perde seu 
efeito.  
C) Jonas passou a ser portador de garantia no emprego, não 
podendo ter o contrato rompido.  
D) Jonas somente poderá ser dispensado se houver 
concordância do sindicato de classe obreiro. 
 
73 - Maria trabalha para a sociedade empresária Alfa S.A. 
como chefe de departamento. Então, é informada pelo 
empregador que será transferida de forma definitiva para uma 
nova unidade da empresa, localizada em outro estado da 
Federação. Para tanto, Maria, obrigatoriamente, terá de 
alterar o seu domicílio. Diante da situação retratada e do 
entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa 
correta.   

A) Maria receberá adicional de, no mínimo, 25%, mas tal valor, 
por ter natureza indenizatória, não será integrado ao salário 
para fim algum.  
B) A empregada não fará jus ao adicional de transferência 
porque a transferência é definitiva, o que afasta o direito.  
C) A obreira terá direito ao adicional de transferência, mas não 
à ajuda de custo, haja vista o caráter permanente da 
alteração.  
D) Maria receberá adicional de transferência de 25% do seu 
salário enquanto permanecer na outra localidade.  
 
74 - Reinaldo trabalha em uma empresa cujo regulamento 
interno prevê que o empregador pagará a conta de telefone 
celular do empregado, até o limite de R$ 150,00 mensais. 
Posteriormente, havendo crise no setor em que a empresa 
atua, o regulamento interno foi expressamente alterado para 
constar que, dali em diante, a empresa arcará com a conta dos 
celulares dos empregados até o limite de R$ 50,00 mensais.  

De acordo com o entendimento consolidado do TST, assinale a 
afirmativa correta.  

A) O regulamento interno é ato unilateral de vontade do 
empregador, que poderá modificá-lo a qualquer momento, daí 
por que não há direito adquirido e a nova condição alcança 
Reinaldo.   
B) A alteração somente é válida para aqueles que foram 
admitidos anteriormente à mudança e não prevalece para os 
que forem contratados após a mudança.  
C) A alteração é válida, mas só alcança aqueles admitidos 
posteriormente à mudança, não podendo então alcançar a 
situação de Reinaldo.  

D) A alteração feita pela empresa é ilegal, pois, uma vez 
concedida a benesse, ela não pode ser retirada em momento 
algum e para nenhum empregado, atual ou futuro.  
 
75 - Jorge, Luiz e Pedro trabalham na mesma empresa. Na 
época designada para o gozo das férias, eles foram 
informados pelo empregador que Jorge não teria direito às 
férias porque havia faltado, injustificadamente, 34 dias ao 
longo do período aquisitivo; que Luiz teria que fracionar as 
férias em três períodos de 10 dias e que Pedro deveria 
converter 2/3 das férias em abono pecuniário, podendo gozar 
de apenas 1/3 destas, em razão da necessidade de serviço do 
setor de ambos. Diante disso, assinale a afirmativa correta.   

A) A informação do empregador foi correta nos três casos. 
B) Apenas no caso de Jorge o empregador está correto. 
C) O empregador agiu corretamente nos casos de Jorge e de 
Luiz, mas não no de Pedro. 
D) O empregador está errado nas três hipóteses. 
 
76 - Antônio é assistente administrativo na sociedade 
empresária Setler Conservação Ltda., que presta serviços 
terceirizados à União. Ele está com o seu contrato em vigor, 
mas não recebeu o ticket refeição dos últimos doze meses, o 
que alcança o valor de R$ 2.400,00 (R$ 200,00 em cada mês). 
Em razão dessa irregularidade, estimulada pela ausência de 
fiscalização por parte da União, Antônio pretende cobrar o 
ticket por meio de reclamação trabalhista contra a 
empregadora e o tomador dos serviços, objetivando garantir 
deste a responsabilidade subsidiária, na forma da Súmula 331 
do TST. Diante da hipótese, assinale a afirmativa correta.  
A) A ação deverá seguir o procedimento ordinário, vez que há 
litisconsórcio passivo, sendo, em razão disso, obrigatório o rito 
comum.  
B) A ação deverá seguir o procedimento sumaríssimo, uma vez 
que o valor do pedido é inferior a 40 salários mínimos.  
C) A ação tramitará pelo rito ordinário porque um dos réus é 
ente público.  
D) O autor poderá optar pelo procedimento que lhe seja mais 
vantajoso. 
 
77 - Julgado dissídio coletivo entre uma categoria profissional 
e a patronal, em que foram concedidas algumas vantagens 
econômicas à categoria dos empregados, estas não foram 
cumpridas de imediato pela empresa Alfa Ltda.. Diante disso, 
o sindicato profissional decidiu ajuizar ação de cumprimento 
em face da empresa. Sobre o caso apresentado, assinale a 
afirmativa correta.  
A) Deverá aguardar o trânsito em julgado da decisão, para 
ajuizar a referida ação.  
B) Poderá ajuizar a ação, pois o trânsito em julgado da 
sentença normativa é dispensável.  
C) Não juntada a certidão de trânsito em julgado da sentença 
normativa, o feito será extinto sem resolução de mérito.  
D) Incabível a ação de cumprimento, no caso. 
 
78 - A sociedade empresária Beta S.A. teve a falência 
decretada durante a tramitação de uma reclamação 
trabalhista, fato devidamente informado ao juízo. Depois de 
julgado procedente em parte o pedido de diferenças de horas 
extras e de parcelas recisórias, nenhuma das partes recorreu 
da sentença, que transitou em julgado dessa forma. Teve, 
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então, início a execução, com a apresentação dos cálculos 
pelo autor e posterior homologação pelo juiz. Diante da 
situação, assinale a afirmativa correta.  

A) Há equívoco, pois, a partir da decretação da falência, a ação 
trabalhista passa a ser da competência do juízo falimentar, 
que deve proferir a sentença.  
B) O pagamento do valor homologado deverá ser feito no 
juízo da falência, que é universal.  
C) A execução será feita diretamente na Justiça do Trabalho, 
porque o título executivo foi criado pelo Juiz do Trabalho.  
D) Essa é a única hipótese de competência concorrente, ou 
seja, poderá ser executado tanto na Justiça do Trabalho 
quanto na Justiça comum.  
 
79 - A empresa XPTO Ltda., necessitando dispensar 
empregado estável, ajuizou inquérito para apuração de falta 
grave em face de seu empregado. No dia da audiência, a 
empresa apresentou seis testemunhas, protestando pela 
oitiva de todas. O empregado apresentou três testemunhas, 
afirmando ser este o limite na Justiça do Trabalho. Assinale a 
alternativa que mostra qual advogado agiu da forma 
determinada na CLT.   

A) O advogado da empresa agiu corretamente, pois trata-se 
de inquérito para apuração de falta grave.  
B) O juiz determinou que a empresa dispensasse três das seis 
testemunhas, pois é necessário o equilíbrio com a outra parte. 
Logo, ambos os advogados agiram corretamente, levando o 
número de testemunhas que entendiam cabível.  
C) O advogado do empregado está correto, pois o limite de 
testemunhas para o processo de rito ordinário é de três para 
cada parte.  
D) Os dois advogados se equivocaram, pois o limite legal é de 
três por processo no rito ordinário, sendo as testemunhas do 
juízo.  
 
80 - Em ação trabalhista, a parte ré recebeu a notificação da 
sentença em um sábado. Assinale a opção que, de acordo com 
a CLT, indica o dia a partir do qual se iniciará a contagem do 
prazo recursal.  

A) O início do prazo será na segunda-feira e a contagem do 
prazo deverá ser iniciada na terça-feira, se forem dias úteis.  
B) O início do prazo será na segunda-feira e a contagem do 
prazo também deverá ser iniciada na própria segunda-feira, se 
dia útil. 
C) O início do prazo será no sábado, mas a contagem do prazo 
será iniciada na terça-feira, se dia útil.  
D) O início do prazo será no sábado, mas a contagem do prazo 
será iniciada na segunda-feira, se dia útil.  
 
 
 
 
 
 
 


