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Questão 1 

A advogada Laila representou judicialmente Rita, em processo 

no qual esta postulava a condenação do Município de Manaus 

ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa. Fora 

acordado entre Laila e Rita o pagamento de valor determinado 

à advogada, a título de honorários, por meio de negócio 

jurídico escrito e válido. Após o transcurso do processo, a 

Fazenda Pública foi condenada, nos termos do pedido autoral. 

Antes da expedição do precatório, Laila juntou aos autos o 

contrato de honorários, no intuito de obter os valores 

pactuados. Considerando a situação narrada, é correto afirmar 

que. 

 A) Laila deverá executar os honorários em face de Rita em 

processo autônomo, sendo vedado o pagamento nos mesmos 

autos, por se tratar de honorários contratuais e não 

sucumbenciais. 

B) o juiz deverá determinar que os valores acordados a título 

de honorários sejam pagos diretamente a Laila, por dedução 

da quantia a ser recebida por Rita, independentemente de 

concordância desta nos autos, salvo se Rita provar que já os 

pagou. 

C) Laila deverá executar os honorários em face do município 

de Manaus, em processo autônomo de execução, sendo 

vedado o pagamento nos mesmos autos, por se tratar de 

honorários contratuais e não sucumbenciais. 

D) o juiz poderá determinar que os valores acordados a título 

de honorários sejam pagos diretamente a Laila, por dedução 

da quantia a ser recebida por Rita, caso Rita apresente sua 

concordância nos autos. 

 

Questão 2 

O advogado Roni foi presidente do Conselho Federal da OAB 

em mandato exercido por certo triênio, na década entre 2000 

e 2010. Sobre a participação de Roni, na condição de 

expresidente do Conselho Federal, nas sessões do referido 

Conselho, assinale a afirmativa correta. 

 A) Não integra a atual composição do Conselho Federal da 

OAB. Logo, apenas pode participar das sessões na condição de 

ouvinte, não lhe sendo facultado direito a voto ou direito a 

voz. 

B) Integra a atual composição do Conselho Federal da OAB, na 

qualidade de membro honorário vitalício, sendo-lhe conferido 

direito a voto e direito a voz nas sessões. 

 C) Não integra a atual composição do Conselho Federal da 

OAB. Logo, apenas pode participar das sessões na condição de 

convidado honorário, não lhe sendo facultado direito a voto, 

mas, sim, direito a voz. 

D) Integra a atual composição do Conselho Federal da OAB, na 

qualidade de membro honorário vitalício, sendo-lhe conferido 

apenas direito a voz nas sessões e não direito a voto. 

 

 

Questão 3 

A advogada Taís foi contratada por Lia para atuar em certo 

processo ajuizado perante o Juizado Especial Cível. Foi 

acordado o pagamento de honorários advocatícios no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O feito seguiu regularmente o 

rito previsto na Lei nº 9.099/95, tendo o magistrado, antes da 

instrução e julgamento, esclarecido as partes sobre as 

vantagens da conciliação, obtendo a concordância dos 

litigantes pela solução consensual do conflito. Considerando o 

caso relatado, assinale a afirmativa correta. 

 A) Diante da conciliação entre as partes, ocorrida antes da 

instrução e julgamento do feito, Taís fará jus à metade do 

valor acordado a título de honorários advocatícios. 

B) A conciliação entre as partes, ocorrida antes da instrução e 

julgamento do feito, não prejudica os honorários 

convencionados, salvo aquiescência de Taís.  

C) Diante da conciliação entre as partes, ocorrida antes da 

instrução e julgamento do feito, deverá o magistrado, ao 

homologar o acordo, fixar o valor que competirá a Taís, a 

título de honorários advocatícios, não prevalecendo a 

pactuação anterior entre cliente e advogada. 

 D) Em razão da conciliação entre as partes, ocorrida antes da 

instrução e julgamento do feito, deverá ser pactuado, por Taís 

e Lia, novo valor a título de honorários advocatícios, não 

prevalecendo a obrigação anteriormente fixada. 

 

Questão 4 

Adolfo, policial militar, consta como envolvido em fato 

supostamente violador da integridade física de terceiros, 

apurado em investigação preliminar perante a Polícia Militar. 

No curso desta investigação, Adolfo foi notificado a prestar 

declarações e, desde logo, contratou a advogada Simone para 

sua defesa. Ciente do ato, Simone dirige-se à unidade 

respectiva, pretendendo solicitar vista quanto aos atos já 

concluídos da investigação e buscando tirar cópias com seu 

aparelho celular. Além disso, Simone intenta acompanhar 

Adolfo durante o seu depoimento designado. Considerando o 

caso narrado, assinale a afirmativa correta.  

A) É direito de Simone, e de seu cliente Adolfo, que a 

advogada examine os autos da investigação, no que se refere 

aos atos já concluídos e documentados, porém, a 

possibilidade de emprego do telefone celular para tomada de 

cópias fica a critério da autoridade responsável pela 

investigação. Também é direito de ambos que Simone esteja 

presente no depoimento de Adolfo, sob pena de nulidade 

absoluta do ato e de todos os elementos investigatórios dele 

decorrentes.  

B) É direito de Simone, e de seu cliente Adolfo, que a 

advogada examine os autos, no que se refere aos atos já 

concluídos e documentados, bem como empregue o telefone 

celular para tomada de cópias digitais, o que não pode ser 

obstado pela autoridade responsável pela investigação. 
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Também é direito de ambos que Simone esteja presente no 

depoimento de Adolfo, sob pena de nulidade absoluta do ato 

e de todos os elementos investigatórios dele decorrentes. 

C) É direito de Simone, e de seu cliente Adolfo, que a 

advogada examine os autos, no que se refere aos atos já 

concluídos e documentados, bem como empregue o telefone 

celular para tomada de cópias digitais, o que não pode ser 

obstado pela autoridade responsável pela investigação. 

Também é direito de ambos que Simone esteja presente no 

depoimento de Adolfo, sob pena de nulidade relativa apenas 

do ato em que embaraçava a sua presença.  

D) Considerando cuidar-se de mera investigação preliminar, 

Simone não possui o direito de examinar os atos já concluídos 

e documentados ou tomar cópias. Do mesmo modo, por não 

se tratar de interrogatório formal, mas mera investigação 

preliminar, sujeita à disciplina da legislação castrense, não 

configura nulidade se obstada a presença de Simone no 

depoimento de Adolfo. 

 

Questão 5 

Fabiano é conselheiro eleito de certo Conselho Seccional da 

OAB. No curso do mandato, Fabiano pratica infração 

disciplinar e sofre condenação, em definitivo, à pena de 

censura. Considerando a situação descrita e o disposto no 

Estatuto da OAB, o mandato de Fabiano no Conselho 

Seccional  

A) será extinto, apenas se a sanção disciplinar aplicada for de 

exclusão.  

B) será extinto, apenas se a sanção por infração disciplinar 

aplicada for de exclusão ou de suspensão. 

C) será extinto, independentemente da natureza da sanção 

disciplinar aplicada.  

D) será extinto, apenas se a sanção aplicada for de suspensão 

ou se for reincidente em infração disciplinar. 

 

Questão 6 

José, bacharel em Direito, constitui Cesar, advogado, como 

seu procurador para atuar em demanda a ser proposta em 

face de Natália. Ajuizada a demanda, após o pedido de tutela 

provisória ter sido indeferido, José orienta César a opor 

Embargos de Declaração, embora não vislumbre omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão, tampouco erro 

material a corrigir. César, porém, acredita que a medida mais 

adequada é a interposição de Agravo de Instrumento, pois 

entende que a decisão poderá ser revista pelo tribunal, 

facultando-se, ainda, ao juízo de primeira instância reformar 

sua decisão. Diante da divergência, assinale a opção que 

indica o posicionamento correto. 

A) César deverá, em qualquer hipótese, seguir a orientação de 

José, que é parte na demanda e possui formação jurídica. 

B) César deverá esclarecer José quanto à sua estratégia, mas 

subordinar-se, ao final, à orientação deste, pois no exercício 

do mandato atua como patrono da parte. 

C) César deverá imprimir a orientação que lhe pareça mais 

adequada à causa, sem se subordinar à orientação de José, 

mas procurando esclarecê-lo quanto à sua estratégia. 

D) César deverá imprimir a orientação que lhe pareça mais 

adequada à causa, sem se subordinar à orientação de José, e 

sem procurar esclarecê-lo quanto à sua estratégia, pois, no 

seu ministério privado, presta serviço público. 

 

Questão 7 

As advogadas Tereza, Gabriela e Esmeralda desejam integrar a 

lista a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça de determinado 

estado da federação, para preenchimento de vaga 

constitucionalmente destinada aos advogados na composição 

do Tribunal. Tereza exerce regular e efetivamente a atividade 

de advocacia há 15 anos. Possui reputação ilibada e saber 

jurídico tão notório que a permitiu ser eleita conselheira 

suplente, para a atual gestão, de determinada subseção da 

OAB. Gabriela, embora nunca tenha integrado órgão da OAB, 

exerce, regular e efetivamente, a advocacia há 06 anos e é 

conhecida por sua conduta ética e seu profundo 

conhecimento do Direito. Por sua vez, Esmeralda pratica 

regularmente a advocacia há 10 anos. Também é inconteste 

seu extenso conhecimento jurídico. A reputação ilibada de 

Esmeralda é comprovada diariamente no corretíssimo 

exercício de sua função de tesoureira da Caixa de Assistência 

de Advogados da Seccional da OAB na qual inscrita. Sobre o 

caso narrado, assinale a afirmativa correta.  

A) Nenhuma das advogadas deverá compor a lista a ser 

encaminhada ao Tribunal de Justiça.  

B) Apenas Tereza e Esmeralda deverão compor a lista a ser 

encaminhada ao Tribunal de Justiça.  

C) Apenas Gabriela deverá compor a lista a ser encaminhada 

ao Tribunal de Justiça.  

D) Apenas Tereza deverá compor a lista a ser encaminhada ao 

Tribunal de Justiça. 

 

Questão 8 

Luciana e Antônio são advogados que, embora não tenham 

constituído sociedade, atuam em conjunto em algumas 

causas, por meio de substabelecimentos conferidos 

reciprocamente. Em regra, acordam informalmente a divisão 

do trabalho e dos honorários. Todavia, após obterem sucesso 

em caso de valor vultoso, não chegaram a um consenso acerca 

da partilha dos honorários, pois cada um entendeu que sua 

participação foi preponderante. Assim, decidiram submeter a 

questão à Ordem dos Advogados. Nesse caso, 
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 A) havendo divergência, a partilha dos honorários entre 

Luciana e Antônio deve ser feita atribuindo-se metade a cada 

um, pois quando não há prévio acordo é irrelevante a 

participação de cada um no processo. 

 B) compete ao Tribunal de Ética e Disciplina atuar como 

mediador na partilha de honorários, podendo indicar 

mediador que contribua no sentido de que a distribuição se 

faça proporcionalmente à atuação de cada um no processo.  

C) compete ao juiz da causa em que houve a condenação em 

honorários especificar o percentual ou o quanto é devido a 

cada um dos patronos, de modo que a distribuição se faça 

proporcionalmente à atuação de cada um no processo. 

D) compete à Caixa de Assistência aos Advogados atuar como 

mediadora na partilha de honorários, podendo indicar 

mediador que contribua no sentido de que a distribuição se 

faça proporcionalmente à atuação de cada um no processo. 

 

Questão 9 

Guilherme é advogado de José em ação promovida por este 

em face de Bruno, cujo advogado é Gabriel. Na audiência de 

conciliação, ao deparar-se com Bruno, Guilherme o reconhece 

como antigo amigo da época de colégio, com o qual havia 

perdido contato. Dias após a realização da audiência, na qual 

foi frustrada a tentativa de conciliação, Guilherme se 

reaproxima de Bruno, e com vistas a solucionar o litígio, 

estabelece entendimento sobre a causa diretamente com ele, 

sem autorização de José e sem ciência de Gabriel. Na situação 

narrada, 

A) Guilherme cometeu infração disciplinar ao estabelecer 

entendimento com Bruno, tanto pelo fato de não haver 

ciência de Gabriel, como por não haver autorização de José.  

B) Guilherme cometeu infração disciplinar ao estabelecer 

entendimento com Bruno, pelo fato de não haver ciência de 

Gabriel, mas não por não haver autorização de José. 

C) Guilherme cometeu infração disciplinar ao estabelecer 

entendimento com Bruno, pelo fato de não haver autorização 

de José, mas não por não haver ciência de Gabriel. 

D) Guilherme não cometeu infração disciplinar ao estabelecer 

entendimento com Bruno, sem ciência de Gabriel ou 

autorização de José. 

 

Questão 10 

A advogada Kátia exerce, de forma eventual e voluntária, a 

advocacia pro bono em favor de certa instituição social, a qual 

possui personalidade jurídica como associação, bem como de 

pessoas físicas economicamente hipossuficientes. Em razão 

dessa prática, sempre que pode, Kátia faz menção pública à 

sua atuação pro bono, por entender que isto revela correição 

de caráter e gera boa publicidade de seus serviços como 

advogada, para obtenção de clientes em sua atuação 

remunerada. Considerando as informações acima, assinale a 

afirmativa correta. 

A) Kátia comete infração ética porque a advocacia pro bono 

não pode ser destinada a pessoas jurídicas, sob pena de 

caracterização de aviltamento de honorários. Kátia também 

comete infração ética ao divulgar sua atuação pro bono como 

instrumento de publicidade para obtenção de clientela.  

B) Kátia comete infração ética, ao divulgar sua atuação pro 

bono como instrumento de publicidade para obtenção de 

clientela. Quanto à atuação pro bono em favor de pessoas 

jurídicas, inexiste vedação.  

C) Kátia comete infração ética porque a advocacia pro bono 

não pode ser destinada a pessoas jurídicas, sob pena de 

caracterização de aviltamento de honorários. Quanto à 

divulgação de seus serviços pro bono para obtenção de 

clientela, inexiste vedação.  

D) A situação narrada não revela infração ética. Inexistem 

óbices à divulgação por Kátia de seus serviços pro bono para 

obtenção de clientela, bem como à atuação pro bono em 

favor de pessoas jurídicas. 

 

Questão 11 

A partir da leitura de Aristóteles (Ética a Nicômaco), assinale a 

alternativa que corresponde à classificação de justiça 

constante do texto: “... uma espécie é a que se manifesta nas 

distribuições de honras, de dinheiro ou das outras coisas que 

são divididas entre aqueles que têm parte na constituição 

(pois aí é possível receber um quinhão igual ou desigual ao de 

um outro)...” 

A) Justiça Natural. 

B) Justiça Comutativa. 

C) Justiça Corretiva.  

D) Justiça Distributiva. 

 

Questão 12 

Há um limite para a interferência legítima da opinião coletiva 

sobre a independência individual, e encontrar esse limite, 

guardando-o de invasões, é tão indispensável à boa condição 

dos negócios humanos como a proteção contra o despotismo 

político. John Stuart Mill A consciência jurídica deve levar em 

conta o delicado balanço entre a liberdade individual e o 

governo das leis. No livro A Liberdade. Utilitarismo, John 

Stuart Mill sustenta que um dos maiores problemas da vida 

civil é a tirania das maiorias. Conforme a obra citada, assinale 

a opção que expressa corretamente a maneira como esse 

autor entende o que seja tirania e a forma de proteção 

necessária.  

A) A tirania resulta do poder do povo como autogoverno 

porque o povo não é esclarecido para fazer suas escolhas. A 

proteção contra essa tirania é delegar o governo aos mais 

capacitados, como uma espécie de governo por meritocracia.  

B) A deliberação de juízes ao imporem suas concepções de 

certo e errado sobre as causas que julgam, produz a mais 

poderosa tirania, pois subjuga a vontade daqueles que estão 
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sob a jurisdição desses magistrados. Apenas o duplo grau de 

jurisdição pode proteger a sociedade desta tirania. 

C) Os governantes eleitos impõem sobre o povo suas vontades 

e essa forma de opressão é a única tirania da maioria contra a 

qual se deve buscar a proteção na vida social, o que é feito por 

meio da desobediência civil.  

D) A sociedade, quando faz as vezes do tirano, pratica uma 

tirania mais temível do que muitas espécies de opressão 

política, pois penetra nos detalhes da vida e escraviza a alma. 

Por isso é necessária a proteção contra a tirania da opinião e 

do sentimento dominantes. 

 

Questão 13 

Ao ouvir, em matéria telejornalística, referência ao Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), João, estudante do primeiro ano de 

curso jurídico, interessado em melhor compreender a 

estrutura e as atribuições dos órgãos estatais, procura o seu 

professor de Direito Constitucional para obter maiores 

informações sobre o tema. Narra o conteúdo da matéria, 

informando-lhe não ter conseguido entender adequadamente 

o papel desempenhado pelo referido Conselho na estrutura 

do Estado. O referido professor, então, plenamente alicerçado 

na ordem constitucional, esclarece que o Conselho Nacional 

de Justiça  

A) é um órgão atípico, que não se encontra na estrutura de 

nenhum dos Poderes da República, mas que, sem prejuízo das 

suas atribuições administrativas, excepcionalmente possui 

atribuições jurisdicionais.  

B) é um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário e, 

como tal, possui todas as atribuições jurisdicionais recursais, 

sem prejuízo das atribuições administrativas de sua 

competência.  

C) embora seja um órgão pertencente à estrutura do Poder 

Judiciário, possui atribuições exclusivamente administrativas, 

não sendo, portanto, órgão com competência jurisdicional.  

D) é um órgão auxiliar da Presidência da República, com 

atribuições de controle da atividade administrativa, financeira 

e disciplinar de toda a magistratura, incluído neste rol o 

Supremo Tribunal Federal. 

 

Questão 14 

O Governador do Estado E, diante da informação de que 

poderia dispor de um lastro orçamentário mais amplo para a 

execução de despesas com a seguridade social, convocou seu 

secretariado a fim de planejar o encaminhamento a ser dado a 

tais recursos. Na reunião foram apresentadas quatro 

propostas, mas o governador, consultando sua equipe de 

assessoramento jurídico, foi informado de que apenas uma 

das propostas era adequada para assegurar diretamente 

direitos relativos à seguridade social, segundo a definição que 

lhe dá a CRFB/88. Dentre as opções a seguir, assinale-a.  

A) Ampliação da rede escolar do ensino fundamental e do 

ensino médio.  

B) Ampliação da rede hospitalar de atendimento à população 

da região. 

C) Desenvolvimento de programa de preservação da 

diversidade cultural da população.  

D) Aprimoramento da atuação da guarda municipal na 

segurança do patrimônio público. 

 

Questão 15 

O Presidente da República, cumprido todos os pressupostos 

constitucionais exigíveis, decreta estado de defesa no 

Estadomembro Alfa, que foi atingido por calamidades naturais 

de grandes proporções, o que causou tumulto e invasões a 

supermercados, farmácias e outros estabelecimentos, com 

atingimento à ordem pública e à paz social. Mesmo após o 

prazo inicial de 30 dias ter sido prorrogado por igual período 

(mais 30 dias), ainda restava evidente a ineficácia das medidas 

tomadas no decorrer do citado estado de defesa. Sem saber 

como proceder, a Presidência da República recorre ao seu 

corpo de assessoramento jurídico que, de acordo com a 

CRFB/88, informa que  

A) será possível, cumpridas as exigências formais, uma nova 

prorrogação de, no máximo, 30 dias do estado de defesa. 

 B) será possível, cumpridas as exigências formais, prorrogar o 

estado de defesa até que seja a crise completamente 

debelada.  

C) será possível, cumpridas as exigências formais, decretar o 

estado de sítio, já que vedada nova prorrogação do estado de 

defesa.  

D) será obrigatoriamente decretada a intervenção federal no 

Estado Alfa, que possibilita a utilização de meios de ação mais 

contundentes do que os previstos no estado de defesa. 

 

Questão 16 

Finalizadas as Olimpíadas no Brasil, certo deputado federal 

pelo Estado Beta, ex-desportista conhecido nacionalmente, 

resolve elaborar projeto de lei visando a melhorar a 

performance do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2020. Para 

realizar esse objetivo, o projeto dispõe que os recursos 

públicos devem buscar promover, prioritariamente, o esporte 

de alto rendimento. Submetida a ideia à sua assessoria 

jurídica, esta exteriorizou o único posicionamento que se 

mostra harmônico com o sistema jurídico-constitucional 

brasileiro, afirmando que o projeto  

A) é constitucional, contanto que o desporto educacional 

também seja contemplado com uma parcela, mesmo que 

minoritária, dos recursos.  

B) é inconstitucional, pois, segundo a Constituição da 

República, a destinação de recursos públicos deve priorizar o 

desporto educacional. 
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C) é constitucional, pois, não havendo tratamento explícito da 

questão pela Constituição da República, o poder público tem 

discricionariedade para definir a destinação da verba.  

D) é inconstitucional, pois a Constituição da República prevê 

que a destinação de recursos públicos para o desporto 

contemplará exclusivamente o desporto educacional. 

 

Questão 17 

Um Senador da República apresentou projeto de lei visando 

determinar à União que sejam adotadas as providências 

necessárias para que toda a população brasileira seja vacinada 

contra determinada doença causadora de pandemia 

transmitida por mosquito. O Senado Federal, no entanto, 

preocupado com o fato de que os servidores da saúde 

poderiam descumprir o que determinaria a futura lei, isso em 

razão de seus baixos salários, acabou por emendar o projeto 

de lei, determinando, igualmente, a majoração da 

remuneração dos servidores públicos federais da área de 

saúde pública. Aprovado em ambas as Casas do Congresso 

Nacional, o projeto foi encaminhado ao Presidente da 

República. Com base na hipótese apresentada, assinale a 

afirmativa coreta. 

A) O Presidente da República não terá motivos para vetar o 

projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, ainda 

que possa vetá-lo por entendê-lo contrário ao interesse 

público, devendo fazer isso no prazo de quinze dias úteis. 

 B) O Presidente da República, ainda que tenha motivos para 

vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade 

formal, poderá, no curso do prazo para a sanção ou o veto 

presidencial, editar medida provisória com igual conteúdo ao 

do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, tendo em 

vista o princípio da separação dos poderes. 

C) O Presidente da República poderá vetá-lo, por motivo de 

inconstitucionalidade material e não por inconstitucionalidade 

formal, uma vez que os projetos de lei que acarretem 

despesas para o Poder Executivo são de iniciativa privativa do 

Presidente da República.  

D) O Presidente da República poderá vetá-lo, por motivo de 

inconstitucionalidade formal, na parte que majorou a 

remuneração dos servidores públicos, uma vez que a iniciativa 

legislativa nessa matéria é privativa do Chefe do Poder 

Executivo, devendo o veto ser exercido no prazo de quinze 

dias úteis. 

 

Questão 18 

Ricardo é o diretor geral do órgão da administração direta 

federal responsável pela ordenação de despesas. 

Inconformado com o fato de o Tribunal de Contas da União 

(TCU) ter apreciado e julgado as contas do órgão que dirige e, 

por fim, lhe aplicando sanções com fundamento em 

irregularidades apontadas por auditoria realizada pelo próprio 

TCU, procura um(a) advogado(a). Seu objetivo é saber se o 

referido Tribunal possui, ou não, tais competências. Neste 

sentido, o(a) advogado(a) responde que, segundo a ordem 

jurídico-constitucional vigente, as competências do TCU. 

A) abrangem a tarefa referida, já que até mesmo as contas do 

Presidente da República estão sujeitas ao julgamento do 

referido Tribunal. 

B) não abarcam a tarefa de julgar tais contas, competindo ao 

Tribunal tão somente apreciá-las, para que, posteriormente, 

os Tribunais Federais venham a julgá-las. 

C) abrangem o julgamento das contas, devendo o TCU aplicar 

as sanções previstas na ordem jurídica em conformidade com 

os ilícitos que venha a identificar. 

D) não abrangem essa atividade, pois o TCU é órgão 

responsável pelo controle externo, não podendo, por força do 

princípio hierárquico, julgar contas de órgão da administração 

direta. 

 

Questão 19 

O Presidente da República, após manter áspera discussão com 

um de seus primos, que teve por motivação assuntos 

relacionados à herança familiar, efetua um disparo de arma de 

fogo e mata o referido parente. Abalado com o grave fato e 

preocupado com as repercussões políticas em razão de sua 

condição de Presidente da República, consulta seu corpo 

jurídico, indagando quais as consequências do referido ato no 

exercício da presidência. Seus advogados, corretamente, 

respondem que a solução extraída do sistema jurídico-

constitucional brasileiro é a de que 

A) será imediatamente suspenso de suas funções pelo prazo 

de até 180 dias, se recebida a denúncia pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

B) será imediatamente suspenso de suas funções pelo prazo 

de até 180 dias, se recebida a denúncia pelo Senado Federal.  

C) será imediatamente suspenso de suas funções, se a 

acusação for autorizada por dois terços da Câmara dos 

Deputados e a denúncia recebida pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

D) será criminalmente processado somente após o término do 

mandato, tendo imunidade temporária à persecução penal. 

 

Questão 20 

Você, na condição de advogado(a) comprometido com os 

Direitos Humanos, foi procurado por José, que é paraplégico e 

candidato a vereador. A partir de denúncia feita por ele, você 

constatou que um outro candidato e desafeto de José, tem 

afirmado, em programa de rádio local, que não obstante José 

ser boa pessoa, o fato de ser deficiente o impede de exercer o 

mandato de forma plena, razão pela qual ele nem deveria ter 

a candidatura homologada pelo TRE. Com base na hipótese 

apresentada, assinale a opção que apresenta a resposta que, 

juridicamente, melhor caracteriza a situação. 
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A) O problema é político e não jurídico. José deve ser 

aconselhado a reforçar sua campanha, a apresentar suas 

propostas aos eleitores e mostrar que sempre foi um cidadão 

ativo, de maneira a demonstrar que tem plena condição para 

o exercício de um eventual mandato, apesar de sua 

deficiência.  

B) A análise jurídica revela um problema restrito ao campo do 

Direito Civil. O fato é que o desafeto de José não o impediu de 

candidatar-se, assim não houve discriminação. O 

procedimento deve ser caracterizado apenas como dano 

moral, uma vez que José teve sua dignidade atacada.  

C) O fato evidencia crime de incitação à discriminação de 

pessoa em razão de deficiência, com o agravante de ter sido 

cometido em meio de comunicação, independentemente da 

caracterização ou não de dano moral.  

D) O caso é típico de colisão de princípios em que, de um lado, 

está o princípio da dignidade da pessoa humana e, do outro, o 

princípio da liberdade de expressão. Mas não há 

caracterização de ilícito civil nem de ilícito penal. 

 

Questão 21 

João e Maria são casados e ambos são deficientes visuais. 

Enquanto João possui visão subnormal (incapacidade de 

enxergar com clareza suficiente para contar os dedos da mão 

a uma distância de 3 metros), Maria possui cegueira total. O 

casal tentou se habilitar ao processo de adoção de uma 

criança, mas foi informado no Fórum local que não teriam o 

perfil de pais adotantes, em função da deficiência visual, uma 

vez que isso seria um obstáculo para a criação de um futuro 

filho. Diante desse caso, assinale a opção que melhor define 

juridicamente a situação. 

 A) A informação obtida no Fórum local está errada e o casal, a 

despeito da deficiência visual, pode exercer o direito à adoção 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, 

conforme previsão expressa na legislação pátria.  

B) A informação prestada no Fórum está imprecisa. Embora 

não haja previsão legal expressa que assegure o direito à 

adoção em igualdade de oportunidades pela pessoa com 

deficiência, é possível defender e postular tal direito com base 

nos princípios constitucionais. 

C) Conforme previsto no Art. 149 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, cabe ao juiz disciplinar, por meio de Portaria, os 

critérios de habilitação dos pretendentes à adoção. Assim, se 

no Fórum foi dito que o casal não pode se habilitar em função 

da deficiência é porque a Portaria do Juiz assim definiu, sendo 

esta válida nos termos do artigo citado do ECA. 

D) Como não há nenhuma previsão expressa na legislação 

sobre adoção em igualdade de oportunidades por pessoas 

com deficiência e os princípios constitucionais não possuem 

densidade normativa para regulamentar tal caso, deve-se 

reconhecer a lacuna da lei e raciocinar com base em analogia, 

costumes e princípios gerais do direito, conforme determina o 

Art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

 

Questão 22 

Maria é aluna do sexto período do curso de Direito. Por 

convicção filosófica e política se afirma feminista e é 

reconhecida como militante de movimentos que denunciam o 

machismo e afirmam o feminismo como ideologia de gênero. 

Após um confronto de ideias com um professor em sala de 

aula e de chamá-lo de machista, Maria é colocada pelo 

professor para fora de sala e, posteriormente, o mesmo não 

lhe dá a oportunidade de fazer a vista de sua prova para um 

eventual pedido de revisão da correção, o que é um direito 

previsto no regimento da instituição de ensino. Em função do 

exposto, e com base na Constituição da República, assinale a 

afirmativa correta. 

A) Maria foi privada de um direito por motivo de convicção 

filosófica ou política e, portanto, as autoridades competentes 

da instituição de ensino devem assegurar a ela o direito de ter 

vista de prova e, se for o caso, de pedir a revisão da correção.  

B) Houve um debate livre e legítimo em sala de aula e a 

postura do professor pode ser considerada "dura", mas não 

implicou nenhum tipo de violação de direito de Maria. 

C) Embora tenha havido um debate acerca de uma questão 

que envolve convicção filosófica ou política, não houve 

privação de direito já que a vista de prova e o eventual pedido 

de revisão da correção está contido apenas no regimento da 

instituição de ensino e não na legislação pátria. 

D) A solução do impasse instaurado entre a aluna e o 

professor somente pode acontecer mediante o diálogo entre 

as duas partes, em que cada um considere seus eventuais 

excessos, uma vez que o que houve foi um mero 

desentendimento e não uma violação de direito por convição 

filosófica ou política. 

 

Questão 23 

Em 2013, uma empresa de consultoria brasileira assina, na 

cidade de Londres, Reino Unido, contrato de prestação de 

serviços com uma empresa local. As contratantes elegem o 

foro da comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais 

dúvidas, com a exclusão de qualquer outro. Dois anos depois, 

as partes se desentendem quanto aos critérios técnicos 

previstos no contrato e não conseguem chegar a uma solução 

amigável. A empresa de consultoria brasileira decide, então, 

ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro para rescindir o contrato. Com relação ao caso narrado 

acima, assinale a afirmativa correta. 

A) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá 

basear sua decisão na legislação brasileira, pois um juiz 

brasileiro não pode ser obrigado a aplicar leis estrangeiras. 

B) O Poder Judiciário brasileiro não é competente para 

conhecer e julgar a lide, pois o foro para dirimir questões em 
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matéria contratual é necessariamente o do local em que o 

contrato foi assinado. 

C) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá 

basear sua decisão na legislação do Reino Unido, pois os 

contratos se regem pela lei do local de sua assinatura. 

D) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá 

se basear na legislação brasileira, pois, a litígios envolvendo 

brasileiros e estrangeiros, aplica-se a lex fori. 

 

Questão 24 

Aurélio, diplomata brasileiro, casado e pai de dois filhos 

menores, está em vias de ser nomeado chefe de missão do 

Brasil na capital de importante Estado europeu. À luz do 

disposto na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, 

promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 56.435/65, 

assinale a afirmativa correta. 

A) A nomeação de Aurélio pelo Brasil não depende da 

anuência do Estado acreditado, visto se tratar de uma decisão 

soberana do Estado acreditante. 

B) Mesmo se nomeado, o Estado acreditado poderá 

considerar Aurélio persona non grata, desde que, para tanto, 

apresente suas razões ao Estado acreditante, em decisão 

fundamentada. Se acolhidas as razões apresentadas pelo 

Estado acreditado, Aurélio poderá ser retirado da missão ou 

deixar de ser reconhecido como membro da missão. 

C) Os privilégios e as imunidades previstos estendidos à 

mulher e aos filhos de Aurélio cessam de imediato, na 

hipótese de falecimento de Aurélio. 

D) Se nomeado, a residência de Aurélio gozará da mesma 

inviolabilidade estendida ao local em que baseada a missão do 

Brasil no Estado acreditado. 

 

Questão 25 

Determinado ente da Federação instituiu um tributo incidente 

sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho 

pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que 

preste serviço a empregador privado, ainda que sem vínculo 

empregatício, com o objetivo de financiar a seguridade social. 

Em sintonia com a CRFB/88, assinale a opção que indica o ente 

da federação competente para a instituição do tributo 

descrito e o nome do tributo em questão. 

A) Estados-membros e o Distrito Federal. Contribuição 

previdenciária. 

B) União. Contribuição social. 

C) União. Imposto sobre a renda. 

D) Todos os entes da Federação. Contribuições sociais. 

 

 

 

 

 

 

Questão 26 

Determinado Estado da Federação publicou, em julho de 

2015, a Lei nº 123/2015, que majorou o valor das multas e das 

alíquotas de ICMS. Em fevereiro de 2016, em procedimento de 

fiscalização, aquele Estado constatou que determinado 

contribuinte, em operações realizadas em outubro de 2014, 

não recolheu o ICMS devido. Por conta disso, foi efetuado o 

lançamento tributário contra o contribuinte, exigindo-lhe o 

ICMS não pago e a multa decorrente do inadimplemento. O 

lançamento em questão só estará correto se  

A) as multas e alíquotas forem as previstas na Lei nº 123/2015. 

B) as alíquotas forem as previstas na Lei nº 123/2015 e as 

multas forem aquelas previstas na lei vigente ao tempo do 

fato gerador.  

C) as multas e as alíquotas forem as previstas na lei vigente ao 

tempo do fato gerador.  

D) as multas forem as previstas na Lei nº 123/2015 e as 

alíquotas forem aquelas previstas na lei vigente ao tempo do 

fato gerador. 

 

Questão 27 

O Estado Alfa institui, por meio de lei complementar, uma taxa 

pela prestação de serviço público específico e divisível. 

Posteriormente a alíquota e a base de cálculo da taxa vêm a 

ser modificadas por meio de lei ordinária, que as mantém em 

patamares compatíveis com a natureza do tributo e do serviço 

público prestado. A lei ordinária em questão é 

A) integralmente inválida, pois lei ordinária não pode alterar 

lei complementar.  

B) parcialmente válida – apenas no que concerne à alteração 

da base de cálculo, pois a modificação da alíquota só seria 

possível por meio de lei complementar. 

C) parcialmente válida – apenas no que concerne à alteração 

da alíquota, pois a modificação da base de cálculo só seria 

possível por meio de lei complementar. 

D) integralmente válida, pois a matéria por ela disciplinada 

não é constitucionalmente reservada à lei complementar. 

 

Questão 28 

A Pessoa Jurídica ABC verificou que possuía débitos de 

Imposto sobre a Renda (“IRPJ”) e decidiu aderir ao 

parcelamento por necessitar de certidão de regularidade fiscal 

para participar de licitação. Após regular adesão ao 

parcelamento e diante da inexistência de quaisquer outros 

débitos, a contribuinte apresentou requerimento para 

emissão da certidão. Com base nessas informações, o Fisco 

deverá 

A) deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de extinção 

do crédito tributário. 

B) (indeferir o pedido, pois a certidão somente poderá ser 

emitida após o pagamento integral do tributo em atraso. 
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C) deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

D) deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de 

exclusão do crédito tributário. 

 

Questão 29 

Determinada empresa apresenta impugnação ao edital de 

concessão do serviço público metroviário em determinado 

Estado, sob a alegação de que a estipulação do retorno ao 

poder concedente de todos os bens reversíveis já 

amortizados, quando do advento do termo final do contrato, 

ensejaria enriquecimento sem causa do Estado. Assinale a 

opção que indica o princípio que justifica tal previsão 

editalícia. 

A) Desconcentração. 

B) Imperatividade. 

C) Continuidade dos Serviços Públicos. 

D) Subsidiariedade. 

 

Questão 30 

Uma autarquia federal divulgou edital de licitação para a 

concessão da exploração de uma rodovia que interliga 

diversos Estados da Federação. A exploração do serviço será 

precedida de obras de duplicação da rodovia. Como o fluxo 

esperado de veículos não é suficiente para garantir, por meio 

do pedágio, a amortização dos investimentos e a remuneração 

do concessionário, haverá, adicionalmente à cobrança do 

pedágio, contraprestação pecuniária por parte do Poder 

Público. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa 

correta. 

A) Trata-se de um exemplo de parceria público-privada, na 

modalidade concessão administrativa. 

B) Trata-se de um consórcio público com personalidade de 

direito público entre a autarquia federal e a pessoa jurídica de 

direito privado. 

C) Trata-se de um exemplo de parceria público-privada, na 

modalidade concessão patrocinada. 

D) Trata-se de um exemplo de consórcio público com 

personalidade jurídica de direito privado. 

 

Questão 31 

O diretor-presidente de uma construtora foi procurado pelo 

gerente de licitações de uma empresa pública federal, que 

propôs a contratação direta de sua empresa, com dispensa de 

licitação, mediante o pagamento de uma “contribuição” de 2% 

(dois por cento) do valor do contrato, a ser depositado em 

uma conta no exterior. Contudo, após consumado o acerto, foi 

ele descoberto e publicado em revista de grande circulação. A 

respeito do caso descrito, assinale a afirmativa correta. 

A) Somente o gerente de licitações da empresa pública, 

agente público, está sujeito a eventual ação de improbidade 

administrativa. 

B) Nem o diretor-presidente da construtora e nem o gerente 

de licitações da empresa pública, que não são agentes 

públicos, estão sujeitos a eventual ação de improbidade 

administrativa. 

C) O diretor-presidente da construtora, beneficiário do 

esquema, está sujeito a eventual ação de improbidade, mas o 

gerente da empresa pública, por não ser servidor público, não 

está sujeito a tal ação. 

D) O diretor-presidente da construtora e o gerente de 

licitações da empresa pública estão sujeitos a eventual ação 

de improbidade administrativa. 

 

Questão 32 

A sociedade “Limpatudo” S/A é empresa pública estadual 

destinada à prestação de serviços públicos de competência do 

respectivo ente federativo. Tal entidade administrativa foi 

condenada em vultosa quantia em dinheiro, por sentença 

transitada em julgado, em fase de cumprimento de sentença. 

Para que se cumpra o título condenatório, considerar-se-á que 

os bens da empresa pública são 

A) impenhoráveis, certo que são bens públicos, de acordo com 

o ordenamento jurídico pátrio. 

B) privados, de modo que, em qualquer caso, estão sujeitos à 

penhora. 

C) privados, mas, se necessários à prestação de serviços 

públicos, não podem ser penhorados. 

D) privados, mas são impenhoráveis em decorrência da 

submissão ao regime de precatórios. 

 

Questão 33 

Um servidor público federal em São Paulo viajou a serviço 

para Brasília, para uma inspeção, e cobriu todas as despesas 

com recursos próprios. Passados exatos 3 anos e 10 meses, o 

servidor formulou pedido na esfera administrativa de 

reembolso de despesas e pagamento das diárias de viagem. A 

decisão final no processo administrativo somente foi proferida 

1 (um) ano e 6 (seis) meses após a formalização do pedido, 

negando o pleito. Diante desse fato, ele pretende ingressar 

com demanda para cobrar o referido valor. Considerando o 

exposto, assinale a afirmativa correta. 
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A) O prazo prescricional é de 3 (três) anos, que já se tinha 

consumado quando o servidor formulou o pedido na esfera 

administrativa. 

B) O prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e este foi suspenso 

pelo pedido administrativo. Com a decisão negativa, volta a 

correr a prescrição contra o servidor. 

C) O prazo prescricional é de 10 (dez) anos e, a despeito de 

não haver previsão de suspensão ou interrupção do prazo, 

este ainda não se consumou em desfavor do servidor. 

D) O prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e, portanto, este já 

transcorreu integralmente, visto que o pedido formulado na 

esfera administrativa não suspende e nem interrompe a 

prescrição. 

 

Questão 34 

João foi aprovado em concurso público para o cargo de agente 

administrativo do Estado Alfa. Após regular investidura, 

recebeu sua primeira remuneração. Contudo, os valores 

apontados na folha de pagamento causaram estranheza, 

considerando que a rubrica de seu vencimento-base se 

mostrava inferior ao salário mínimo vigente, montante que só 

era alcançado se considerados os demais valores (adicionais e 

gratificações) que compunham a sua remuneração total. 

Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. 

A) A remuneração de João é constitucional, porque a garantia 

do salário mínimo não é aplicável aos servidores públicos. 

B) A remuneração de João é inconstitucional, porque o seu 

vencimento-base teria que ser superior ao salário mínimo. 

C) A remuneração de João é constitucional, porque a garantia 

do salário mínimo se refere ao total da remuneração 

percebida. 

D) A remuneração de João é inconstitucional, pois todo 

servidor público deve receber por subsídio, fixado em parcela 

única. 

 

Questão 35 

O prefeito do Município Alfa, que conta hoje com 30 (trinta) 

mil habitantes e tem mais de 30% de sua área constituída por 

cobertura vegetal, consulta o Procurador Geral do Município 

para verificar a necessidade de edição de Plano Diretor, em 

atendimento às disposições constitucionais e ao Estatuto da 

Cidade (Lei nº 10.257/01). Sobre o caso, assinale a afirmativa 

correta. 

A) O Plano Diretor não é necessário, tendo em vista a área de 

cobertura vegetal existente no Município Alfa, devendo este 

ser substituído por Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA). 

B) O Plano Diretor não será necessário, tendo em vista que 

todos os municípios com mais de 20 (vinte) mil habitantes 

estão automaticamente inseridos em “aglomerações 

urbanas”, que, por previsão legal, são excluídas da 

necessidade de elaboração de Plano Diretor. 

C) Será necessária a edição de Plano Diretor, aprovado por lei 

municipal, que abrangerá todo o território do Município Alfa, 

em razão do seu número de habitantes. 

D) O Plano Diretor será necessário na abrangência da região 

urbana do município, regendo, no que tange à área de 

cobertura vegetal, as normas da Política Nacional do Meio 

Ambiente. 

 

Questão 36 

O Governo Federal, tendo em vista a grande dificuldade em 

conter o desmatamento irregular em florestas públicas, iniciou 

procedimento de concessão florestal para que particulares 

possam explorar produtos e serviços florestais. Sobre o caso, 

assinale a afirmativa correta. A) Essa concessão é antijurídica, 

uma vez que o dever de tutela do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é intransferível a inalienável. B) 

Essa concessão, que tem como objeto o manejo florestal 

sustentável, deve ser precedida de licitação na modalidade de 

concorrência. C) Essa concessão somente é possível para fins 

de exploração de recursos minerais pelo concessionário. D) 

Essa concessão somente incide sobre florestas públicas 

estaduais e, por isso, a competência para sua delegação é 

exclusiva dos Estados, o que torna ilegal sua implementação 

pelo IBAMA. 

 

Questão 37 

Antônio deseja lavrar um testamento e deixar toda a sua 

herança para uma instituição de caridade que cuida de 

animais abandonados. O único parente de Antônio é seu 

irmão João, com quem almoça todos os domingos. Antônio 

não possui outros parentes nem cônjuge ou companheiro. 

Antônio procura você na condição de advogado e indaga se a 

vontade dele é tutelada pela lei. Diante da indagação de 

Antônio, assinale a afirmativa correta. 

A) Antônio pode deixar toda a herança para a instituição de 

caridade, uma vez que seu irmão não é seu herdeiro 

necessário. 

B) Antônio não pode testar em favor da instituição de 

caridade que cuida de animais, uma vez que a herança cabe 

inteiramente a parente vivo mais próximo, no caso, seu irmão. 

C) Antônio pode deixar por testamento apenas metade da 

herança para a instituição de caridade, uma vez que a outra 

metade pertence por lei a seu irmão, a quem deve alimentos. 

D) Antônio pode deixar para a instituição de caridade 3/4 de 

seu patrimônio, uma vez que é preciso garantir no mínimo 1/4 

da herança a seu irmão bilateral. 

 

Questão 38 

Durante uma viagem aérea, Eliseu foi acometido de um mal 

súbito, que demandava atendimento imediato. O piloto dirigiu 

o avião para o aeroporto mais próximo, mas a aterrissagem 

não ocorreria a tempo de salvar Eliseu. Um passageiro 
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ofereceu seus conhecimentos médicos para atender Eliseu, 

mas demandou pagamento bastante superior ao valor de 

mercado, sob a alegação de que se encontrava de férias. Os 

termos do passageiro foram prontamente aceitos por Eliseu. 

Recuperado do mal que o atingiu, para evitar a cobrança dos 

valores avençados, Eliseu pode pretender a anulação do 

acordo firmado com o outro passageiro, alegando 

A) erro. 

B) dolo. 

C) coação. 

D) estado de perigo. 

 

Questão 39 

Vítor, Paulo e Márcia são coproprietários, em regime de 

condomínio pro indiviso, de uma casa, sendo cada um deles 

titular de parte ideal representativa de um terço (1/3) da coisa 

comum. Todos usam esporadicamente a casa nos finais de 

semana. Certo dia, ao visitar a casa, Márcia descobre um 

vazamento no encanamento de água. Sem perder tempo, 

contrata, em nome próprio, uma sociedade empreiteira para a 

realização da substituição do cano danificado. Pelo serviço, 

ficou ajustado contratualmente o pagamento de R$ 900,00 

(novecentos reais). Tendo em vista os fatos expostos, assinale 

a afirmativa correta. 

A) A empreiteira pode cobrar a remuneração ajustada 

contratualmente de qualquer um dos condôminos. 

B) A empreiteira pode cobrar a remuneração ajustada 

contratualmente apenas de Márcia, que, por sua vez, tem 

direito de regresso contra os demais condôminos. 

C) A empreiteira não pode cobrar a remuneração 

contratualmente ajustada de Márcia ou de qualquer outro 

condômino, uma vez que o serviço foi contratado sem a prévia 

aprovação da totalidade dos condôminos. 

D) A empreiteira pode cobrar a remuneração ajustada 

contratualmente apenas de Márcia, que deverá suportar 

sozinha a despesa, sem direito de regresso contra os demais 

condôminos, uma vez que contratou a empreiteira sem o 

prévio consentimento dos demais condôminos. 

 

Questão 40 

Tiago celebrou contrato de empreitada com a sociedade 

Obras Já Ltda. para a construção de piscina e duas quadras de 

esporte em sua casa de campo, pelo preço total de R$ 

50.000,00. No contrato ficou estabelecido que a empreiteira 

seria responsável pelo fornecimento dos materiais necessários 

à execução da obra. Durante a obra, ocorreu uma enchente 

que alagou a região e parte do material a ser usado na obra foi 

destruída. A empreiteira, em razão disso, entrou em contato 

com Tiago cobrando um adicional de R$ 10.000,00 para 

adquirir os novos materiais necessários para terminar a obra. 

Diante dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta. 

A) Tiago não terá que arcar com o adicional de R$ 10.000,00, 

ainda que a destruição do material não tenha ocorrido por 

culpa do devedor. 

B) Tiago não terá que arcar com o adicional de R$ 10.000,00, 

porém a empreiteira não está mais obrigada a terminar a 

obra, tendo em vista a ocorrência de um fato fortuito ou de 

força maior. 

C) Tiago terá que arcar com o adicional de R$ 10.000,00, 

tendo em vista que a destruição do material não foi causada 

por um fato fortuito ou de força maior. 

D) Tiago terá que arcar com o adicional de R$ 10.000,00 e a 

empreiteira não está mais obrigada a terminar a obra, ante a 

ocorrência de um caso fortuito ou de força maior. 

 

Questão 41 

Juliana é sócia de uma sociedade empresária que produz bens 

que exigem alto investimento, por meio de financiamento 

significativo. Casada com Mário pelo regime da comunhão 

universal de bens, desde 1998, e sem filhos, decide o casal 

alterar o regime de casamento para o de separação de bens, 

sem prejudicar direitos de terceiros, e com a intenção de 

evitar a colocação do patrimônio já adquirido em risco. Sobre 

a situação narrada, assinale a afirmativa correta. 

A) A alteração do regime de bens mediante escritura pública, 

realizada pelos cônjuges e averbada no Registro Civil, é 

possível. 

B) A alteração do regime de bens, tendo em vista que o 

casamento foi realizado antes da vigência do Código Civil de 

2002, não é possível. 

C) A alteração do regime de bens mediante autorização 

judicial, com pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada 

a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos 

de terceiros, é possível. 

D) Não é possível a alteração para o regime da separação de 

bens, tão somente para o regime de bens legal, qual seja, o da 

comunhão parcial de bens. 

 

Questão 42 

Tomás e Vinícius trabalham em uma empresa de assistência 

técnica de informática. Após diversas reclamações de seu 

chefe, Adilson, os dois funcionários decidem se vingar dele, 

criando um perfil falso em seu nome, em uma rede social. 

Tomás cria o referido perfil, inserindo no sistema os dados 

pessoais, fotografias e informações diversas sobre Adilson. 

Vinícius, a seu turno, alimenta o perfil durante duas semanas 

com postagens ofensivas, até que os dois são descobertos por 

um terceiro colega, que os denuncia ao chefe. Ofendido, 

Adilson ajuíza ação indenizatória por danos morais em face de 

Tomás e Vinícius. A respeito do caso narrado, assinale a 

afirmativa correta. 
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A) Tomás e Vinícius são corresponsáveis pelo dano moral 

sofrido por Adilson e devem responder solidariamente pelo 

dever de indenizar. 

B) Tomás e Vinícius devem responder pelo dano moral sofrido 

por Adilson, sendo a obrigação de indenizar, nesse caso, 

fracionária, diante da pluralidade de causadores do dano. 

C) Tomás e Vinícius apenas poderão responder, cada um, por 

metade do valor fixado a título de indenização, pois cada um 

poderá alegar a culpa concorrente do outro para limitar sua 

responsabilidade. 

D) Adilson sofreu danos morais distintos: um causado por 

Tomás e outro por Vinícius, devendo, portanto, receber duas 

indenizações autônomas. 

 

Questão 43 

Cristiano, piloto comercial, está casado com Rebeca. Em um 

dia de forte neblina, ele não consegue controlar o avião que 

pilotava e a aeronave, com 200 pessoas a bordo, desaparece 

dos radares da torre de controle pouco antes do tempo 

previsto para a sua aterrissagem. Depois de vários dias de 

busca, apenas 10 passageiros foram resgatados, todos em 

estado crítico. Findas as buscas, como Cristiano não estava no 

rol de sobreviventes e seu corpo não fora encontrado, Rebeca 

decide procurar um advogado para saber como deverá 

proceder a partir de agora. Com base no relato apresentado, 

assinale a afirmativa correta. 

A) A esposa deverá ingressar com uma demanda judicial 

pedindo a decretação de ausência de Cristiano, a fim de que o 

juiz, em um momento posterior do processo, possa declarar a 

sua morte presumida. 

B) A esposa não poderá requerer a declaração de morte 

presumida de Cristiano, uma vez que apenas o Ministério 

Público detém legitimidade para tal pedido. 

C) A declaração da morte presumida de Cristiano poderá ser 

requerida independentemente de prévia decretação de 

ausência, uma vez que esgotadas as buscas e averiguações por 

parte das autoridades competentes. 

D) A sentença que declarar a morte presumida de Cristiano 

não deverá fixar a data provável de seu falecimento, 

contando-se, como data da morte, a data da publicação da 

sentença no meio oficial. 

 

Questão 44 

Maria, mãe de João, criança com nove anos de idade, que está 

na guarda de fato da avó paterna Luisa, almeja viajar com o 

filho, que já possui passaporte válido, para os Estados Unidos. 

Para tanto, indagou ao pai e à avó se eles concordariam com a 

viagem do infante, tendo o primeiro anuído e a segunda não, 

pelo fato de o neto não estar com boas notas na escola. 

Preocupada, Maria procura orientação jurídica de como 

proceder. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

assinale a opção que indica a medida que deverá ser adotada 

pelo(a) advogado(a) de Maria. 

A) Ingressar com ação de suprimento do consentimento do pai 

e da avó paterna, para fins de obter a autorização judicial de 

viagem ao exterior. 

B) Solicitar ao pai que faça uma autorização de viagem 

acompanhada de cópias dos documentos dele, pois a criança 

já possui passaporte válido. 

C) Ingressar com ação de guarda de João, requerendo sua 

guarda provisória, para que possa viajar ao exterior 

independente da anuência do pai e da avó paterna. 

D) Solicitar ao pai que faça uma autorização de viagem com 

firma reconhecida, pois a criança já possui passaporte válido. 

 

Questão 45 

Casal de brasileiros, domiciliado na Itália, passa regularmente 

férias duas vezes por ano no Brasil. Nas férias de dezembro, o 

casal visitou uma entidade de acolhimento institucional na 

cidade do Rio de Janeiro, encantando-se com Ana, criança de 

oito anos de idade, já disponível nos cadastros de habilitação 

para adoção nacional e internacional. Almejando adotar Ana, 

consultam advogado especialista em infância e juventude. 

Assinale a opção que apresenta a orientação jurídica correta 

pertinente ao caso. 

A) Ingressar com pedido de habilitação para adoção junto à 

Autoridade Central Estadual, pois são brasileiros e 

permanecem, duas vezes por ano, em território nacional. 

B) Ingressar com pedido de habilitação para adoção no Juízo 

da Infância e da Juventude e, após a habilitação, ajuizar ação 

de adoção. 

C) Ajuizar ação de adoção requerendo, liminarmente, a guarda 

provisória da criança. 

D) Ingressar com pedido de habilitação junto à Autoridade 

Central do país de acolhida, para que esta, após a habilitação 

do casal, envie um relatório para a Autoridade Central 

Estadual e para a Autoridade Central Federal Brasileira, a fim 

de que obtenham o laudo de habilitação à adoção 

internacional. 

 

Questão 46 

A Pizzaria X fez publicidade comparando a qualidade da sua 

pizza de mozarela com a da Pizzaria Y, descrevendo a 

quantidade de queijo e o crocante das bordas, detalhes que a 

tornariam mais saborosa do que a oferecida pela concorrente. 

Além disso, disponibiliza para os consumidores o bônus da 

entrega de pizza pelo motociclista, em até 30 minutos, ou a 

dispensa do pagamento pelo produto. A respeito do narrado, 

assinale a afirmativa correta. 
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A) A publicidade comparativa é expressamente vedada pelo 

Código de Defesa do Consumidor, que, entretanto, nada 

disciplina a respeito da entrega do produto por motociclista 

em período de tempo ou dispensa do pagamento. 

B) A promessa de dispensa do pagamento pelo consumidor 

como forma de estímulo à prática de aumento da velocidade 

pelo motociclista é vedada por lei especial, enquanto a 

publicidade comparativa é admitida, respeitados os critérios 

do CDC e as proteções dispostas em normas especiais que 

tutelam marca e concorrência. 

C) A dispensa de pagamento, em caso de atraso na entrega do 

produto por motociclista, é lícita, mas a publicidade 

comparativa é expressamente vedada pelo Código de Defesa 

do Consumidor e pela legislação especial. 

D) A publicidade comparativa e a entrega de produto por 

motociclista em determinado prazo ou a dispensa de 

pagamento, por serem em benefício do consumidor, embora 

não previstos em lei, são atos lícitos, conforme entendimento 

pacífico da jurisprudência. 

 

Questão 47 

Heitor agraciou cinco funcionários de uma de suas sociedades 

empresárias, situada no Rio Grande do Sul, com uma viagem 

para curso de treinamento profissional realizado em 

determinado sábado, de 9h às 15h, numa cidade do Uruguai, 

há cerca de 50 minutos de voo. Heitor custeou as passagens 

aéreas, translado e alimentação dos cinco funcionários com 

sua própria renda, integralmente desvinculada da atividade 

empresária. Ocorre que houve atraso no voo sem qualquer 

justificativa prestada pela companhia aérea. Às 14h, sem 

previsão de saída do voo, todos desistiram do embarque e 

perderam o curso de treinamento. Nesse contexto é correto 

afirmar que, 

A) por se tratar de transporte aéreo internacional, para o 

pedido de danos extrapatrimoniais não há incidência do 

Código de Defesa do Consumidor e nem do Código Civil, que 

regula apenas Contrato de Transporte em território nacional, 

prevalecendo unicamente as Normas Internacionais. 

B) ao caso, aplica-se a norma consumerista, sendo que apenas 

Heitor é consumidor por ter custeado a viagem com seus 

recursos, mas, como ele tem boas condições financeiras, por 

esse motivo, é consumidor não enquadrado em condição de 

vulnerabilidade, como tutela o Código de Defesa do 

Consumidor. 

C) embora se trate de transporte aéreo internacional, há 

incidência plena do Código de Defesa do Consumidor para o 

pedido de danos extrapatrimoniais, em detrimento das 

normas internacionais e, apesar de Heitor ter boas condições 

financeiras, enquadra-se na condição de vulnerabilidade, 

assim como os seus funcionários, para o pleito de reparação. 

D) por se tratar de relação de Contrato de Transporte previsto 

expressamente no Código Civil, afasta-se a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor e, por ter ocorrido o dano 

em território brasileiro, afastam-se as normas internacionais, 

sendo, portanto, hipótese de responsabilidade civil pautada 

na comprovação de culpa da companhia aérea pelo evento 

danoso. 

 

Questão 48 

Rosana e Carolina pretendem reunir esforços para 

empreender uma atividade econômica, constituindo uma 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). 

Essa iniciativa será possível se observada a seguinte condição: 

A) Rosana poderá indicar Carolina como administradora, mas 

somente poderá figurar em uma única empresa dessa 

modalidade. 

B) Rosana e Carolina poderão ser coproprietárias de todas as 

quotas, mas estas serão indivisíveis em relação a EIRELI, salvo 

para efeito de transferência. 

C) não será cabível a desconsideração da personalidade 

jurídica da EIRELI, diante da limitação de responsabilidade de 

Carolina ao valor do capital social. 

D) a remuneração decorrente da cessão de direitos 

patrimoniais de autor, de que sejam detentoras tanto Rosana 

quanto Carolina, vinculados à atividade profissional de ambas, 

poderá ser atribuída à EIRELI constituída para a prestação de 

serviços. 

 

Questão 49 

Mostardas, Tavares & Cia Ltda. EPP requereu sua recuperação 

judicial tendo o pedido sido despachado pelo juiz com a 

nomeação de Frederico Portela como administrador judicial. 

Em relação à remuneração do administrador judicial, será 

observada a seguinte regra: 

A) a remuneração não excederá 5% (cinco por cento) do valor 

devido aos credores submetidos à recuperação judicial. 

B) caberá ao devedor arcar com as despesas relativas à 

remuneração do administrador judicial e das pessoas 

eventualmente contratadas para auxiliá-lo. 

C) a remuneração deverá ser paga até o final do encerramento 

da verificação dos créditos e publicação do quadro de 

credores. 

D) será devida remuneração proporcional ao trabalho 

realizado quando o administrador judicial for destituído por 

descumprimento de deveres legais. 
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Questão 50 

Paula, sócia administradora de Nova Trento Serviços 

Automotivos Ltda., cujo capital encontra-se parcialmente 

integralizado, comunica aos demais sócios que pretende se 

afastar da administração e indicar sua mãe Maria para a 

administração. O sócio Dionísio consulta seu(sua) advogado(a) 

para saber a legalidade da indicação e eventual eleição, 

porque Maria não integra o quadro social. O(A) advogado(a) 

respondeu corretamente que a indicação é 

 A) legal, desde que seja aprovada pela unanimidade dos 

sócios diante da não integralização do capital social. 

B) ilegal, porque não existe no contrato cláusula de regência 

supletiva pela Lei de Sociedades por Ações. 

C) legal, desde que seja inserida no contrato previamente a 

possibilidade de a administração ser exercida por não sócio. 

D) ilegal, pois o capital social deveria estar integralizado para 

que a indicação seja aprovada por maioria de três quartos do 

capital. 

 

Questão 51 

P. Industrial S.A., companhia fechada, passa 

momentaneamente por dificuldades financeiras que se 

agravaram com a crise na atividade industrial do país. A 

assembleia geral autorizou os administradores a alienar bens 

do ativo permanente, dentre eles uma unidade produtiva 

situada no município de Mirante da Serra, avaliada em R$ 

495.000.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco milhões de 

reais). Considerando-se que a unidade produtiva da 

companhia integra seu estabelecimento, assinale a afirmativa 

correta. 

A) A assembleia geral não pode autorizar a alienação da 

unidade produtiva. Por ser o estabelecimento uma 

universalidade de direito, seus elementos devem ser mantidos 

indivisíveis e unitariamente agregados para o exercício da 

empresa. 

B) A assembleia geral pode autorizar a alienação da unidade 

produtiva. Por ser o estabelecimento uma universalidade de 

fato, seus elementos podem ser objeto de negócios jurídicos 

próprios, translativos ou constitutivos, separadamente dos 

demais. 

C) A assembleia geral pode autorizar a alienação da unidade 

produtiva. Por ser o estabelecimento um patrimônio de 

afetação, cabe exclusivamente à companhia a decisão de 

desagregá-lo e, com isso, limitar sua responsabilidade perante 

os credores ao valor da unidade produtiva alienada. 

D) A assembleia geral não pode autorizar a alienação da 

unidade produtiva. Por ser o estabelecimento elemento de 

exercício da empresa, a alienação de qualquer de seus 

elementos (corpóreos ou incorpóreos) implica a 

impossibilidade de manutenção da atividade da companhia, 

operando-se sua dissolução de pleno direito. 

 

Questão 52 

Bernardino adquiriu de Lorena ações preferenciais escriturais 

da companhia Campos Logística S/A e recebeu do(a) 

advogado(a) orientação de como se dará a formalização da 

transferência da propriedade. A resposta do(a) advogado(a) é 

a de que a transferência das ações se opera 

A) pelo extrato a ser fornecido pela instituição custodiante, na 

qualidade de proprietária fiduciária das ações. 

B) pela inscrição do nome de Bernardino no livro de Registro 

de Ações Nominativas em poder da companhia. 

C) pelo lançamento efetuado pela instituição depositária em 

seus livros, a débito da conta de ações de Lorena e a crédito 

da conta de ações de Bernardino. 

D) por termo lavrado no livro de Transferência de Ações 

Nominativas, datado e assinado por Lorena e por Bernardino 

ou por seus legítimos representantes. 

 

Questão 53 

Distribuída a ação, Antônia (autora) é intimada para a 

audiência de conciliação na pessoa de seu advogado. 

Explicado o objetivo desse ato pelo advogado, Antônia 

informa que se recusa a participar da audiência porque não 

tem qualquer possibilidade de conciliação com Romero (réu). 

Acerca da audiência de conciliação ou de mediação, com base 

no CPC/15, assinale a afirmativa correta. 

A) Romero deverá ser citado para apresentar defesa com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência. 

B) A audiência não será realizada, uma vez que Antônia 

manifestou expressamente seu desinteresse pela conciliação. 

C) Ainda que ambas as partes manifestem desinteresse na 

conciliação, quando a matéria não admitir autocomposição, a 

audiência de conciliação ocorrerá normalmente. 

D) Antônia deve ser informada que o seu não 

comparecimento é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sob pena de multa. 

 

Questão 54 

Em execução por título extrajudicial, movida pela distribuidora 

de bebidas Geladão em face do Supermercado Preço Certo, o 

executado, citado, não realizou o pagamento da dívida. O 

exequente requereu, então, a indisponibilidade da quantia em 

dinheiro existente em aplicação financeira titularizada pelo 

executado, o que foi deferido pelo juízo sem a oitiva do réu. 

Bloqueado valor superior à dívida, o juiz deu vista do processo 

ao exequente, que requereu a conversão da indisponibilidade 

em penhora. Sobre o procedimento adotado, assinale a 

afirmativa correta. 
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A) A conversão da indisponibilidade em penhora deve ser 

deferida independentemente de ciência prévia do ato 

executado, visto que não houve o pagamento espontâneo da 

dívida. 

B) A indisponibilidade é nula, pois promovida sem a prévia 

oitiva do réu, o que viola o contraditório e a ampla defesa. 

C) O juiz, considerando o excesso do bloqueio, não deveria ter 

dado vista do processo ao exequente, mas promovido o 

cancelamento da indisponibilidade excessiva no prazo máximo 

de vinte e quatro horas. 

D) O juiz, independentemente do excesso da 

indisponibilidade, deveria ter dado vista do processo ao 

executado, a fim de que este comprovasse a 

impenhorabilidade da quantia bloqueada. 

 

Questão 55 

A médica Carolina é devedora de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), débito esse originado de contrato particular de mútuo, 

vencido e não pago, no qual figura como credora a advogada 

Zélia. Diante do inadimplemento, Zélia ajuizou ação de 

cobrança que, após instrução probatória, culminou em 

sentença com resolução de mérito procedente. O juiz não se 

pronunciou quanto ao pagamento de honorários advocatícios 

de sucumbência à advogada porque esta atuou em causa 

própria. A omissa sentença proferida transitou em julgado 

recentemente. Sobre o caso apresentado, segundo o CPC/15, 

assinale a afirmativa correta. 

A) O juiz agiu com acerto ao deixar de condenar Carolina ao 

pagamento de honorários. 

B) Os honorários advocatícios de sucumbência constituem 

direito do advogado sem natureza alimentar. 

C) A advogada Zélia não poderá requerer que o pagamento 

dos honorários seja efetuado em favor da sociedade de 

advogados no qual figura como sócia. 

D) O recente trânsito em julgado da omissa sentença não 

obsta o ajuizamento de ação autônoma para definição e 

cobrança dos honorários de sucumbência. 

 

Questão 56 

Mariana propôs ação com pedido condenatório contra Carla, 

julgado improcedente, o que a levou a interpor recurso de 

apelação ao Tribunal de Justiça, objetivando a reforma da 

decisão. Após a apresentação de contrarrazões por Carla, o 

juízo de primeira instância entendeu que o recurso não 

deveria ser conhecido, por ser intempestivo, tendo sido 

certificado o trânsito em julgado. Intimada dessa decisão 

mediante Diário Oficial e tendo sido constatada a existência 

de um feriado no curso do prazo recursal, não levado em 

consideração pelo juízo de primeira instância, Mariana deverá  

 

 

A) interpor Agravo de Instrumento ao Tribunal de Justiça, 

objetivando reverter o juízo de admissibilidade realizado em 

primeiro grau. 

B) ajuizar Reclamação ao Tribunal de Justiça, sob o 

fundamento de usurpação de competência quanto ao juízo de 

admissibilidade realizado em primeiro grau. 

C) interpor Agravo Interno para o Tribunal de Justiça, 

objetivando reverter o juízo de admissibilidade realizado em 

primeiro grau. 

D) interpor nova Apelação ao Tribunal de Justiça reiterando as 

razões de mérito já apresentadas, postulando, em preliminar 

de apelação, a reforma da decisão interlocutória, que versou 

sobre o juízo de admissibilidade. 

 

Questão 57 

Rafael e Paulo, maiores e capazes, devidamente 

representados por seus advogados, celebraram um contrato, 

no qual, dentre outras obrigações, havia a previsão de que, 

em eventual ação judicial, os prazos processuais relativamente 

aos atos a serem praticados por ambos seriam, em todas as 

hipóteses, dobrados. Por conta de desavenças surgidas um 

ano após a celebração da avença, Rafael ajuizou uma 

demanda com o objetivo de rescindir o contrato e, ainda, 

receber indenização por dano material. Regularmente 

distribuída para o juízo da 10ª Vara Cível da comarca de Porto 

Alegre/RS, o magistrado houve por reconhecer, de ofício, a 

nulidade da cláusula que previa a dobra do prazo. Sobre os 

fatos, assinale a afirmativa correta. 

A) O magistrado agiu corretamente, uma vez que as regras 

processuais não podem ser alteradas pela vontade das partes. 

B) Se o magistrado tivesse ouvido as partes antes de 

reconhecer a nulidade, sua decisão estaria correta, uma vez 

que, embora a cláusula fosse realmente nula, o princípio do 

contraditório deveria ter sido observado. 

C) O magistrado agiu incorretamente, uma vez que, 

tratandose de objeto disponível, realizado por partes capazes, 

eventual negócio processual, que ajuste o procedimento às 

especificidades da causa, deve ser respeitado. 

D) O juiz não poderia ter reconhecido a nulidade do negócio 

processual, ainda que se tratasse de contrato de adesão 

realizado por partes em situações manifestamente 

desproporcionais, uma vez que deve ser respeitada a 

autonomia da vontade. 
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Questão 58 

Pedro, munido de documento comprobatório de vínculo 

jurídico de prestação de serviço com Carlos e, esgotadas todas 

as possibilidades consensuais para tentar exigir o 

cumprimento da obrigação, promove ação observando o rito 

especial monitório. Citado, Carlos oferece embargos, 

apontando em preliminar, que o rito da ação monitória não é 

adequado para pleitear cumprimento de obrigação de fazer e, 

no mérito, alega exceção de contrato não cumprido. Oferta, 

ainda, reconvenção, cobrando os valores supostamente 

devidos. Diante da situação hipotética, sobre os 

posicionamentos adotados por Carlos, assinale a afirmativa 

correta. 

A) A preliminar apontada por Carlos nos embargos deve ser 

acolhida, pois é vedado pleitear cumprimento de obrigação de 

fazer por intermédio de ação monitória. 

B) A reconvenção deve ser rejeitada, em virtude do 

descabimento dessa forma de resposta em ação monitória. 

C) A preliminar indicada por Carlos não deve prosperar, tendo 

em vista que é possível veicular em ação monitória 

cumprimento de obrigação de fazer. 

D) A forma correta de oferecer defesa em ação monitória é via 

contestação, sendo assim, os embargos ofertados por Carlos 

devem ser rejeitados. 

 

Questão 59 

Guilherme, funcionário público de determinada repartição 

pública do Estado do Paraná, enquanto organizava os arquivos 

de sua repartição, acabou, por desatenção, jogando ao lixo, 

juntamente com materiais inúteis, um importante livro oficial, 

que veio a se perder. Considerando apenas as informações 

narradas, é correto afirmar que a conduta de Guilherme 

A) configura crime de prevaricação. 

B) configura situação atípica. 

C) configura crime de condescendência criminosa. 

D) configura crime de extravio, sonegação ou inutilização de 

livro ou documento. 

 

Questão 60 

Carlos, 21 anos, foi condenado a cumprir pena de prestação 

de serviços à comunidade pela prática de um crime de lesão 

corporal culposa no trânsito. Em 01/01/2014, seis meses após 

cumprir a pena restritiva de direitos aplicada, praticou novo 

crime de natureza culposa, vindo a ser denunciado. Carlos, 

após não aceitar qualquer benefício previsto na Lei nº 

9.099/95 e ser realizada audiência de instrução e julgamento, 

é novamente condenado em 17/02/2016. O juiz aplica pena 

de 11 meses de detenção, não admitindo a substituição por 

restritiva de direitos em razão da reincidência. Considerando 

que os fatos são verdadeiros e que o Ministério Público não 

apelou, o(a) advogado(a) de Carlos, sob o ponto de vista 

técnico, deverá requerer, em recurso, 

A) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos. 

B) a suspensão condicional da pena. 

C) o afastamento do reconhecimento da reincidência. 

D) a prescrição da pretensão punitiva. 

 

Questão 61 

Rafael foi condenado pela prática de crime a pena privativa de 

liberdade de 04 anos e 06 meses, tendo a sentença transitado 

em julgado em 10/02/2008. Após cumprir 02 anos e 06 meses 

de pena, obteve livramento condicional em 10/08/2010, 

sendo o mesmo cumprido com correção e a pena extinta em 

10/08/2012. Em 15/09/2015, Rafael pratica novo crime, dessa 

vez de roubo, tendo como vítima senhora de 60 anos de 

idade, circunstância que era do seu conhecimento. Dois dias 

depois, arrependido, antes da denúncia, reparou 

integralmente o dano causado. Na sentença, o magistrado 

condenou o acusado, reconhecendo a existência de duas 

agravantes pela reincidência e idade da vítima, além de não 

reconhecer o arrependimento posterior. O advogado de 

Rafael deve pleitear 

A) reconhecimento do arrependimento posterior. 

B) reconhecimento da tentativa. 

C) afastamento da agravante pela idade da vítima. 

D) afastamento da agravante da reincidência. 

 

Questão 62 

Felipe sempre sonhou em ser proprietário de um veículo de 

renomada marca mundial. Quando soube que uma moradora 

de sua rua tinha um dos veículos de seu sonho em sua 

garagem, Felipe combinou com Caio e Bruno de os dois 

subtraírem o veículo, garantindo que ficaria com o produto do 

crime e que Caio e Bruno iriam receber determinado valor, o 

que efetivamente vem a ocorrer. Após receber o carro, Felipe 

o leva para sua casa de praia, localizada em outra cidade do 

mesmo Estado em que reside. Os fatos são descobertos e o 

veículo é apreendido na casa de veraneio de Felipe. 

Considerando as informações narradas, é correto afirmar que 

Felipe deverá ser responsabilizado pela prática do crime de 

A) furto simples. 

B) favorecimento real. 

C) furto qualificado pelo concurso de agentes. 

D) receptação. 

 

Questão 63 

A Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência 

doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento 

físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, 

desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade 

doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. 

Diante deste quadro, após agredir sua antiga companheira, 

porque ela não quis retomar o relacionamento encerrado, 
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causando-lhe lesões leves, Jorge o (a) procura para saber se 

sua conduta fará incidir as regras da Lei nº 11.340/06. 

Considerando o que foi acima destacado, você, como 

advogado (a) irá esclarecê-lo de que 

A) o crime em tese praticado ostenta a natureza de infração 

de menor potencial ofensivo. 

B) a violência doméstica de que trata a Lei Maria da Penha 

abrange qualquer relação íntima de afeto, sendo 

indispensável a coabitação. 

C) a agressão do companheiro contra a companheira, mesmo 

cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência 

dele, caracteriza a violência doméstica e autoriza a incidência 

da Lei nº 11.340/06. 

D) ao contrário da transação penal, em tese se mostra possível 

a suspensão condicional do processo na hipótese de delito 

sujeito ao rito da Lei Maria da Penha. 

 

Questão 64 

Alberto, policial civil, passando por dificuldades financeiras, 

resolve se valer de sua função para ampliar seus vencimentos. 

Para tanto, durante o registro de uma ocorrência na Delegacia 

onde está lotado, solicita à noticiante R$2.000,00 para realizar 

as investigações necessárias à elucidação do fato. Indignada 

com a proposta, a noticiante resolve gravar a conversa. 

Dizendo que iria pensar se aceitaria pagar o valor solicitado, a 

noticiante deixa o local e procura a Corregedoria de Polícia 

Civil, narrando a conduta do policial e apresentando a 

gravação para comprovação. Acerca da conduta de Alberto, é 

correto afirmar que configura crime de 

A) corrupção ativa, em sua modalidade tentada. 

B) corrupção passiva, em sua modalidade tentada. 

C) corrupção ativa consumada. 

D) corrupção passiva consumada. 

 

Questão 65 

José Augusto foi preso em flagrante delito pela suposta 

prática do crime de receptação (Art. 180 do Código Penal – 

pena: 01 a 04 anos de reclusão e multa). Em que pese seja 

tecnicamente primário e de bons antecedentes e seja 

civilmente identificado, possui, em sua Folha de Antecedentes 

Criminais, duas anotações pela prática de crimes patrimoniais, 

sem que essas ações tenham resultados definitivos. Neste 

caso, de acordo com as previsões expressas do Código de 

Processo Penal, assinale a afirmativa correta. 

 

 

 

 

 

 

A) Estão preenchidos os requisitos para decretação da prisão 

preventiva, pois as ações penais em curso demonstram a 

existência de risco para a ordem pública. 

B) A autoridade policial não poderá arbitrar fiança neste caso, 

ficando tal medida de responsabilidade do magistrado. 

C) Antes de decidir pela liberdade provisória ou conversão em 

preventiva, poderá a prisão em flagrante do acusado perdurar 

pelo prazo de 10 dias úteis, ou seja, até o oferecimento da 

denúncia. 

D) O juiz não poderá converter a prisão em flagrante em 

preventiva, mas poderá aplicar as demais medidas cautelares. 

 

Questão 66 

Marlon, Wellington e Vitor foram denunciados pela prática de 

um crime de lesão corporal dolosa gravíssima em concurso de 

agentes. Após o recebimento da denúncia, o oficial de justiça 

compareceu ao endereço indicado no processo como sendo 

de residência de Marlon, mas não o encontrou, tendo em vista 

que estava preso, naquela mesma unidade da Federação, por 

decisão oriunda de outro processo. Marlon, então, foi citado 

por edital. Wellington, por sua vez, estava em local incerto e 

não sabido, sendo também citado por edital. Em relação a 

Vitor, o oficial de justiça foi à sua residência em quatro 

oportunidades, constatando que ele, de fato, residia no local, 

mas que estava se ocultando para não ser citado. Após 

certificar-se de tal fato, foi realizada a citação de Vitor com 

hora certa. Considerando a hipótese narrada, o(a) 

advogado(a) dos acusados deverá alegar ter sido inválida a 

citação de 

A) Marlon, apenas. 

B) Marlon e Vitor, apenas. 

C) Vitor, apenas. 

D) Marlon, Wellington e Vitor. 

 

Questão 67 

Lúcio Flavio, advogado, ofereceu queixa-crime em face de 

Rosa, imputando-lhe a prática dos delitos de injúria simples e 

difamação. As partes não celebraram qualquer acordo e a 

querelada negava os fatos, não aceitando qualquer benefício. 

Após o regular processamento e a instrução probatória, em 

alegações finais, Lúcio Flávio requer a condenação de Rosa 

pela prática do crime de difamação, nada falando em sua 

manifestação derradeira sobre o crime de injúria. Diante da 

situação narrada, é correto afirmar que 
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A) deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao 

crime de injúria, em razão da perempção. 

B) deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao 

crime de injúria, em razão do perdão do ofendido. 

C) deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao 

crime de injúria, em razão da renúncia ao direito de queixa. 

D) poderá Rosa ser condenada pela prática de ambos os 

delitos, já que houve apresentação de alegações finais pela 

defesa técnica do querelante. 

 

Questão 68 

Carlota foi denunciada pela prática de um crime contra a 

ordem tributária. Após ser citada, sua advogada foi intimada 

para apresentar resposta à acusação. Analisando os autos, 

o(a) advogado(a) de Carlota entendeu que deveria apresentar 

certas exceções. Considerando a situação narrada, assinale a 

afirmativa correta 

.A) A arguição de suspeição precederá a de litispendência, 

salvo quando aquela for fundada em motivo superveniente. 

B) As exceções serão processadas nos autos principais, em 

regra. 

C) As exceções serão processadas em autos em apartado e 

suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. 

D) Se Carlota pretende recusar o juiz, deverá fazer em petição 

assinada por ela própria ou por procurador com poderes 

gerais. 

 

Questão 69 

José foi absolvido em 1ª instância após ser denunciado pela 

prática de um crime de extorsão em face de Marina. O 

Ministério Público interpôs recurso de apelação, sendo a 

sentença de primeiro grau reformada pelo Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina para condenar o réu à pena de 05 anos, 

sendo certo que o acórdão transitou em julgado. Sete anos 

depois da condenação, já tendo cumprido integralmente a 

pena, José vem a falecer. Posteriormente, Caio, filho de José, 

encontrou um vídeo no qual foi gravada uma conversa de José 

e Marina, onde esta admite que mentiu ao dizer que foi vítima 

do crime pelo qual José foi condenado, mas que a atitude foi 

tomada por ciúmes. Caio, então, procura o advogado da 

família. Diante da situação narrada, é correto afirmar que 

Caio, através de seu advogado, 

A) não poderá apresentar revisão criminal, pois a pena de José 

já havia sido extinta pelo cumprimento. 

B) não poderá apresentar revisão criminal, pois o acusado, 

que é quem teria legitimidade, já é falecido. 

C) poderá apresentar revisão criminal, sendo competente para 

julgamento o Superior Tribunal de Justiça. 

D) poderá apresentar revisão criminal, sendo competente 

para julgamento o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 

 

 

Questão 70 

As irmãs Rita e Tereza trabalham para o mesmo empregador. 

Quando Rita engravida, Tereza, que não pode ter filhos 

naturais, resolve adotar uma criança. Assim, logo após o 

nascimento da filha de Rita, Tereza adota uma criança de 6 

meses de idade. Considerando a situação posta e de acordo 

com as leis vigentes, assinale a afirmativa correta. 

A) Rita terá garantia no emprego até 5 meses após o parto, 

enquanto Tereza não. 

B) Ambas sairão em licença maternidade, mas Tereza, por ser 

mãe adotiva, terá período um pouco menor, de 60 dias. 

C) Ambas terão estabilidade de até 5 meses, sendo que, para 

Rita, o período será contado do parto e para Tereza, do 

momento da adoção. 

D) Ambas terão o salário pago diretamente pelo empregador, 

enquanto durar a licença maternidade. 

 

Questão 71 

Após ter sofrido um acidente do trabalho reconhecido pela 

empresa, que emitiu a competente CAT, um empregado 

afastou-se do serviço e passou a receber auxílio-doença 

acidentário. Sobre a situação descrita, em relação ao período 

no qual o empregado recebeu benefício previdenciário, 

assinale a afirmativa correta. 

A) A situação retrata caso de suspensão contratual e a 

empresa ficará desobrigada de depositar o FGTS na conta 

vinculada do trabalhador. 

B) Ocorrerá interrupção contratual e a empresa continua com 

a obrigação de depositar o FGTS para o empregado junto à 

CEF. 

C) Ter-se-á suspensão contratual e a empresa continuará 

obrigada a depositar o FGTS na conta vinculada do 

trabalhador. 

D) Haverá interrupção contratual e a empresa estará 

dispensada de depositar o FGTS na conta vinculada do 

trabalhador. 

 

Questão 72 

O órgão do Ministério Público do Trabalho foi procurado por 

um grupo de trabalhadores da construção civil. Eles 

denunciam que o sindicato de classe obreiro está sendo 

omisso na busca de direitos e vantagens para a categoria, 

tanto assim que há cinco anos eles não têm reajuste salarial 

nem é elaborada uma convenção coletiva. Na hipótese 

narrada, sobre a situação do MPT, de acordo com o 

entendimento do TST e do STF, assinale a afirmativa correta. 
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A) O parquet poderá ajuizar dissídio coletivo de natureza 

econômica na Justiça do Trabalho, em substituição ao 

sindicato de classe omisso, evitando maiores prejuízos para os 

trabalhadores. 

B) O órgão do Ministério Público não poderá ajuizar dissídio 

coletivo, pois sua atribuição fica limitada ao caso de greve em 

serviço essencial, o que não é o caso. 

C) O MPT poderá entabular negociação diretamente com o 

sindicato dos empregadores e, elaborada a convenção 

coletiva, levar à homologação do Poder Judiciário. 

D) O Ministério Público poderá instaurar inquérito civil e, 

apurando a irregularidade, ajuizar ação na Justiça do Trabalho, 

requerendo a condenação criminal dos dirigentes do sindicato 

por ato de improbidade. 

 

Questão 73 

João pretende se aposentar e, para tal fim, dirigiu-se ao órgão 

previdenciário. Lá ficou sabendo que o seu tempo de 

contribuição ainda não era suficiente para a aposentadoria, 

necessitando computar, ainda, 18 meses de contribuição. 

Ocorre que João, 25 anos antes, trabalhou por dois anos como 

empregado para uma empresa, mas não teve a CTPS assinada. 

De acordo com a CLT, sobre uma eventual reclamação 

trabalhista, na qual João viesse a postular a declaração de 

vínculo empregatício para conquistar a aposentadoria, 

assinale a afirmativa correta. 

A) Se a empresa arguir a prescrição a seu favor, ela será 

conhecida pelo juiz, já que ultrapassado o prazo de 2 anos 

para ajuizamento da ação. 

B) Não há o instituto da prescrição na seara trabalhista porque 

prevalece o princípio da proteção ao empregado. 

C) O prazo, na hipótese, seria de 5 anos e já foi ultrapassado, 

de modo que a pretensão estaria fulminada pela prescrição 

total. 

D) Não haverá prescrição, pois a demanda tem por objeto 

anotações para fins de prova junto à Previdência Social. 

 

Questão 74 

O empregado Júlio foi vítima de um assalto, fora do local de 

trabalho, sem qualquer relação com a prestação das suas 

atividades, sendo baleado e vindo a falecer logo após. O 

empregado deixou viúva e quatro filhos, sendo dois menores 

impúberes e dois maiores e capazes. Dos direitos abaixo 

listados, indique aquele que não é devido pela empresa e, de 

acordo com a lei de regência, a quem a empresa deve pagar os 

valores devidos ao falecido. 

A) A indenização de 40% sobre o FGTS não é devida e os 

valores devidos ao falecido serão pagos aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social. 

B) As férias proporcionais não são devidas e os valores devidos 

ao falecido serão pagos aos herdeiros. 

C) O aviso prévio não é devido e os valores devidos ao falecido 

serão pagos aos herdeiros. 

D) O 13º salário proporcional não é devido e os valores 

devidos ao falecido serão pagos aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social. 

 

Questão 75 

Ramiro e João trabalharam para a sociedade empresária Braço 

Forte Ltda. Ramiro foi dispensado e cumpriu o aviso prévio 

trabalhando. João pediu demissão e a sociedade empresária o 

dispensou do cumprimento do aviso prévio. Sobre o prazo de 

pagamento das verbas rescisórias, a partir do caso descrito, 

assinale a afirmativa correta. 

A) No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas no 

primeiro dia útil seguinte ao término do contrato; e, no caso 

de João, até dez dias após a dispensa do cumprimento do 

aviso prévio. 

B) No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas até dez 

dias após o término do contrato; e, no caso de João, até dez 

dias após a projeção do aviso prévio. 

C) No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas no 

primeiro dia útil seguinte ao término do contrato; e, no caso 

de João, até dez dias após a projeção do aviso prévio, mesmo 

dispensado de seu cumprimento. 

D) Em ambos os casos, as verbas rescisórias deverão ser pagas 

no primeiro dia útil seguinte ao término dos respectivos 

contratos. 

 

Questão 76 

O juiz, em ação trabalhista proposta por Carlos em face da 

sociedade empresária ABCD Ltda., julgou procedente, em 

parte, o rol de pedidos. Nenhuma das partes apresentou 

qualquer recurso. O pedido versava exclusivamente sobre 

horas extras e reflexos, estando nos autos todos os controles 

de horário, recibos salariais, o termo de recissão de contrato 

de trabalho (TRCT) e demais documentos inerentes ao 

contrato de trabalho em referência. Todos os documentos 

eram incontroversos. Com base no caso apresentado, como 

advogado(a) de Carlos, assinale a opção que indica a 

modalidade a ser adotada para promover a liquidação de 

sentença. 

A) Por cálculos. 

B) Por arbitramento. 

C) Por artigos. 

D) Por execução por quantia certa. 
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Questão 77 

Paulo é juridicamente pobre, razão pela qual teve a 

gratuidade de justiça deferida em sede de reclamação 

trabalhista ajuizada em face de seu empregador, na qual 

pleiteava adicional de periculosidade. No curso do processo, o 

perito constatou que o local de trabalho não era perigoso, 

uma vez que Paulo não trabalhava em condição que ensejasse 

o pagamento do adicional de periculosidade. Diante disso, 

assinale a opção que indica a quem cabe custear os honorários 

periciais. 

A) Paulo deverá realizar o pagamento, pois honorários 

periciais não se incluem na gratuidade de justiça, que alcança 

apenas as custas. 

B) A sociedade empresária deverá pagar a perícia, já que Paulo 

não tem condições de fazê-lo. 

C) A União será a responsável pelo pagamento dos honorários 

periciais. 

D) O perito deverá se habilitar como credor de Paulo até que 

esse tenha condição de custear a perícia. 

 

Questão 78 

Em pedido de reenquadramento formulado em reclamação 

trabalhista, foi designada perícia, com honorários adiantados 

pelo autor, e ambas as partes indicaram assistentes técnicos. 

Após a análise das provas, o pedido foi julgado procedente. 

Diante da situação, da legislação em vigor e do entendimento 

consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. 

A) O autor, tendo se sagrado vencedor, será ressarcido pelos 

honorários pagos ao perito e ao seu assistente técnico. 

B) O autor não terá o ressarcimento dos honorários que pagou 

ao seu assistente técnico, porque sua indicação é faculdade da 

parte. 

C) O autor, segundo previsão da CLT, terá o ressarcimento 

integral dos honorários pagos ao perito e metade daquilo 

pago ao seu assistente técnico. 

D) O juiz, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial, deverá 

decidir se os honorários do assistente técnico da parte serão 

ressarcidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 79 

Carlos tinha 17 anos quando começou a trabalhar na 

sociedade empresária ABCD Ltda. No dia seguinte ao 

completar 18 anos foi dispensado. A sociedade empresária 

pagou as verbas rescisórias, mas não pagou as horas extras 

trabalhadas ao longo de todo o contrato de trabalho. Para o 

caso apresentado, na qualidade de advogado de Carlos, 

assinale a afirmativa correta. 

A) A ação deverá ser ajuizada no prazo de dois anos contados 

da dispensa. 

B) Sendo Carlos menor na época da contratação e durante 

quase todo o pacto laboral, não corre prescrição bienal, 

iniciando-se a quinquenal a partir da data da dispensa. 

C) A ação deverá ser proposta no prazo de cinco anos após a 

dispensa, já que Carlos era menor quando da contratação, não 

correndo prescrição. 

D) Não há prazo prescricional para ajuizamento da ação, pois 

não corre prescrição para o empregado menor e Carlos 

trabalhou sempre nessa condição. 

 

Questão 80 

Um empregado ajuizou reclamação trabalhista postulando o 

pagamento de vale transporte, jamais concedido durante o 

contrato de trabalho, bem como o FGTS não depositado 

durante o pacto laboral. Em contestação, a sociedade 

empresária advogou que, em relação ao vale transporte, o 

empregado não satisfazia os requisitos indispensáveis para a 

concessão; no tocante ao FGTS, disse que os depósitos 

estavam regulares. Em relação à distribuição do ônus da 

prova, diante desse panorama processual e do entendimento 

consolidado pelo TST, assinale a afirmativa correta. 

A) O ônus da prova, em relação ao vale transporte, caberá ao 

reclamante e, no tocante ao FGTS, à reclamada 

B) O ônus da prova para ambos os pedidos, diante das 

alegações, será do reclamante. 

C) O ônus da prova, em relação ao vale transporte, caberá ao 

reclamado e, no tocante ao FGTS, ao reclamante. 

D) O ônus da prova para ambos os pedidos, diante das 

alegações, será da sociedade empresária. 

 


