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01) Miguel, advogado, sempre exerceu a atividade 
sozinho. Não obstante, passou a pesquisar sobre a 
possibilidade de constituir, individualmente, pessoa 
jurídica para a prestação de seus serviços de 
advocacia. Sobre o tema, assinale a afirmativa 
correta.  
A) Miguel poderá constituir a pessoa jurídica 
pretendida, mediante registro dos seus atos 
constitutivos no Conselho Seccional da OAB em 
cuja base territorial tiver sede, com denominação 
formada pelo nome do titular, seguida da 
expressão ‘Sociedade Individual de Advocacia’.  
B) Miguel não poderá constituir a pessoa jurídica 
pretendida, uma vez que o ordenamento jurídico 
brasileiro não admite a figura da sociedade 
unipessoal, ressalvados apenas os casos de 
unipessoalidade temporária e da chamada 
subsidiária integral.  
C) Miguel poderá constituir a pessoa jurídica 
pretendida mediante registro dos seus atos 
constitutivos no Conselho Seccional da OAB, com 
denominação formada pelo nome do titular, 
seguida da expressão ‘EIRELI’.  
D) Miguel poderá constituir a pessoa jurídica 
pretendida mediante registro dos seus atos 
constitutivos no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, com denominação formada pelo nome do 
titular, seguida da expressão ‘EIRELI’. 
 
02) O Dr. Silvestre, advogado, é procurado por um 
cliente para patrociná-lo em duas demandas em 
curso, nas quais o aludido cliente figura como 
autor. Ao verificar o andamento processual dos 
feitos, Silvestre observa que o primeiro processo 
tramita perante a juíza Dra. Isabel, sua tia. Já o 
segundo processo tramita perante o juiz Dr. 
Zacarias, que, coincidentemente, é o locador do 
imóvel onde o Dr. Silvestre reside. Considerando o 
disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, 
assinale a afirmativa correta.  
A) O Dr. Silvestre cometerá infração ética se atuar 
em qualquer dos processos, tendo em vista o grau 
de parentesco com a primeira magistrada e a 
existência de relação negocial com o segundo juiz.  
B) O Dr. Silvestre cometerá infração ética apenas 
se atuar no processo que tramita perante a juíza 
Dra. Isabel, tendo em vista o grau de parentesco 
com a magistrada. Quanto ao segundo processo, 
não há vedação ética ao patrocínio na demanda.  
C) O Dr. Silvestre cometerá infração ética apenas 
se atuar no processo que tramita perante o juiz Dr. 

Zacarias, tendo em vista a existência de relação 
negocial com o magistrado. Quanto ao primeiro 
processo, não há vedação ética ao patrocínio na 
demanda.  
D) O Dr. Zacarias não cometerá infração ética se 
atuar em ambos os feitos, pois as hipóteses de 
suspeição e impedimento dos juízes versam sobre 
seu relacionamento com as partes, e não com os 
advogados. 
 
03) Diogo é estudante de Direito com elevado 
desempenho acadêmico. Ao ingressar nos últimos 
anos do curso, ele é convidado por um ex-
professor para estagiar em seu escritório. Inscrito 
nos quadros de estagiários da OAB e 
demonstrando alta capacidade, Diogo ganha a 
confiança dos sócios do escritório e passa a, 
isoladamente e sob a responsabilidade do 
advogado, retirar e devolver autos em cartório, 
assinando a respectiva carga; visar atos 
constitutivos de sociedades para que sejam 
admitidos a registro; obter junto a escrivães e 
chefes de secretaria certidões de peças ou autos 
de processos em curso ou findos; assinar petições 
de juntada de documentos a processos judiciais ou 
administrativos; e subscrever embargos de 
declaração opostos em face de decisões judiciais. 
Considerando as diversas atividades 
desempenhadas por Diogo, isoladamente e sob a 
responsabilidade do advogado, de acordo com o 
Estatuto e Regulamento da OAB, ele pode  
A) retirar e devolver autos em cartório, assinando a 
respectiva carga, bem como visar atos constitutivos 
de sociedades, para que sejam admitidos a 
registro.  
B) obter, junto a escrivães e chefes de secretaria, 
certidões de peças ou autos de processos em 
curso ou findos, bem como assinar petições de 
juntada de documentos a processos judiciais ou 
administrativos.  
C) obter, junto a escrivães e chefes de secretaria, 
certidões de peças ou autos de processos findos, 
mas não de processos em curso, bem como 
subscrever embargos de declaração opostos em 
face de decisões judiciais.  
D) assinar petições de juntada de documentos a 
processos judiciais, mas não a processos 
administrativos, nem subscrever embargos de 
declaração opostos em face de decisões judiciais. 
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04) O advogado Stéfano, buscando facilitar a 
satisfação de honorários advocatícios contratuais a 
que fará jus, estuda tomar duas providências: de 
um lado, tenciona incluir expressamente no 
contrato de prestação de seus serviços, com 
concordância do cliente, autorização para que se 
dê compensação de créditos pelo advogado, de 
importâncias devidas ao cliente; de outro, pretende 
passar a empregar, para o recebimento de 
honorários, sistema de cartão de crédito, mediante 
credenciamento junto a uma operadora. Tendo em 
vista as medidas pretendidas pelo advogado e as 
disposições do Código de Ética e Disciplina da 
OAB, assinale a afirmativa correta.  
A) Não é permitida a compensação de créditos, 
pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente, 
sendo vedada a inclusão de cláusula nesse sentido 
no contrato de prestação de serviços. De igual 
maneira, não é admitido o emprego de sistema de 
cartões de crédito para recebimento de honorários, 
mediante credenciamento junto a operadoras de tal 
ramo.  
B) Não é permitida a compensação de créditos, 
pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente, 
sendo vedada a inclusão de cláusula nesse sentido 
no contrato de prestação de serviços. Porém, é 
admitido o emprego de sistema de cartões de 
crédito para recebimento de honorários, mediante 
credenciamento junto a operadoras de tal ramo.  
C) É admitida a compensação de créditos, pelo 
advogado, de importâncias devidas ao cliente, se 
houver autorização para tanto no contrato de 
prestação de serviços. Também é permitido o 
emprego de sistema de cartões de crédito para 
recebimento de honorários, mediante 
credenciamento junto a operadoras de tal ramo. 
D) É admitida a compensação de créditos, pelo 
advogado, de importâncias devidas ao cliente, se 
houver autorização para tanto no contrato de 
prestação de serviços. Porém, não é permitido o 
emprego de sistema de cartões de crédito para 
recebimento de honorários, mediante 
credenciamento junto a operadoras de tal ramo. 
permitido o emprego de sistema de cartões de 
crédito para recebimento de honorários, mediante 
credenciamento junto a operadoras de tal ramo. 
 
05) Os advogados Raimundo da Silva, Severino da 
Silva e Juscelino da Silva constituíram sociedade 
simples de prestação de serviços de advocacia, 
denominada Silva Advogados, com o registro 

aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho 
Seccional da OAB pertinente ao local da sede. 
Severino figura como sócio-gerente. Além dos três 
advogados, não há outros sócios ou associados. 
Considerando a situação narrada e a disciplina do 
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da 
OAB, assinale a afirmativa correta. 
A) Os atos indispensáveis à satisfação das 
finalidades da pessoa jurídica apenas podem ser 
praticados por Raimundo, Severino ou Juscelino, 
sendo vedada a prática de atos por Silva 
Advogados, uma vez que as atividades necessárias 
ao desempenho da advocacia devem ser exercidas 
individualmente, ainda que revertam à  sociedade 
os proveitos. 
B) Os atos indispensáveis à satisfação das 
finalidades da pessoa jurídica podem ser 
praticados por Silva Advogados; porém, os atos 
privativos de advogado devem ser praticados por 
Raimundo, Severino ou Juscelino. 
C) Os atos indispensáveis à satisfação das 
finalidades da pessoa jurídica e os atos privativos 
de advogado podem ser praticados por Silva 
Advogados. 
D) Os atos destinados à satisfação das finalidades 
da pessoa jurídica apenas devem ser praticados 
por Severino, sendo vedada a prática de atos por 
Silva Advogados, uma vez que as atividades 
necessárias ao desempenho da advocacia devem 
ser exercidas individualmente, ainda que revertam 
à sociedade os proveitos. Os atos também não 
podem ser praticados pelos demais sócios, já que 
Severino figura como sócio-gerente. 
 
06) Carolina, Júlia, Bianca e Maria são advogadas. 
Carolina é servidora estadual não enquadrada em 
hipótese de incompatibilidade; Júlia está cumprindo 
suspensão por infração disciplinar; Bianca está 
licenciada por requerimento próprio justificado; e 
Maria é servidora federal  não enquadrada em 
hipótese de incompatibilidade. As quatro 
peticionam, como advogadas, isoladamente e em 
atos distintos, em ação judicial proposta em face da 
União. 
Diante da situação narrada, de acordo com o 
Estatuto da OAB, são válidos os atos praticados 
A) por Carolina, apenas. 
B) por Carolina e Bianca, apenas. 
C) por Carolina, Bianca e Maria, apenas. 
D) por Carolina, Julia, Bianca e Maria. 
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07) O Conselho Seccional X da OAB criou dez 
subseções e uma Caixa de Assistência dos 
Advogados. Dentre as subseções, inclui-se a 
Subseção Y, cuja área territorial abrange um 
município. 
Considerando a hipótese narrada, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a única correta. 
A) O Conselho Seccional X é dotado de 
personalidade jurídica própria; já a Caixa de 
Assistência dos Advogados e a Subseção Y não 
possuem personalidade jurídica própria, 
caracterizando-se como partes autônomas do 
Conselho Seccional X. 
B) O Conselho Seccional X e a Caixa de 
Assistência dos Advogados são dotados de 
personalidade jurídica própria; já a Subseção Y não 
possui personalidade jurídica própria, 
caracterizando-se como parte autônoma do 
Conselho Seccional X. 
C) O Conselho Seccional X, a Caixa de Assistência 
dos Advogados e a Subseção Y não possuem 
personalidade jurídica própria. Trata-se de órgãos 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a qual é 
dotada de personalidade jurídica. 
D) O Conselho Seccional X, a Caixa de Assistência 
dos Advogados e a Subseção Y possuem, cada 
qual, personalidade jurídica própria. 
 
08) Viviane, Paula e Milena são advogadas. 
Viviane acaba de dar à luz, Paula adotou uma 
criança e Milena está em período de 
amamentação. 
Diante da situação narrada, de acordo com o 
Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. 
A) Viviane e Milena têm direito a reserva de vaga 
nas garagens dos fóruns dos tribunais. 
B) Viviane e Paula têm direito à suspensão de 
prazos processuais, em qualquer hipótese, desde 
que haja notificação por escrito ao cliente. 
C) Viviane, Paula e Milena têm direito de 
preferência na ordem das audiências a serem 
realizadas a cada dia, mediante comprovação de 
sua condição. 
D) Paula e Milena têm direito a entrar nos tribunais 
sem serem submetidas a detectores de metais e 
aparelhos de raio-X. 
 
09) A igualdade de recursos é uma questão de 
igualdade de quaisquer recursos que os indivíduos 
possuam privadamente. Ronald Dworkin  

A igualdade é um dos valores supremos presentes 
na Constituição da República e, também, objeto de 
um debate profundo no âmbito da Filosofia do 
Direito. Assinale a alternativa que apresenta a 
concepção de igualdade distributiva, defendida por 
Ronald Dworkin em seu livro A Virtude Soberana.  
A) Circunstâncias segundo as quais as pessoas 
não são iguais em bem-estar, mas nos recursos de 
que dispõem.  
B) Possibilidade de que todos os membros de uma 
comunidade política devem ter de usufruir o bem-
estar em condição de igualdade.  
C) Igual partilha dos poderes políticos e dos direitos 
individuais em uma dada sociedade.  
D) Um conjunto de políticas que assegurem a 
maximização utilitária do bem-estar em médio a 
longo prazo para a maior parte da população. 
 
10) A principal tese sustentada pelo paradigma do 
positivismo jurídico é a validade da norma jurídica, 
independentemente  de um juízo moral que se 
possa fazer sobre o seu conteúdo.  No entanto, um 
dos mais influentes filósofos do direito 
juspositivista, Herbert Hart, no seu pós-escrito ao 
livro O Conceito de Direito, sustenta a possibilidade  
de  um positivismo brando, eventualmente 
chamado de positivismo inclusivo ou soft 
positivism. 
Assinale a opção que apresenta, segundo o autor 
na obra em referência, o conceito de positivismo 
brando. 
A) O reconhecimento da existência de normas de 
direito natural e de que tais normas devem 
preceder às normas  de direito positivo sempre que 
houver conflito entre elas. 
B) A jurisprudência deve ser considerada como 
fonte do direito da mesma forma que a lei, de 
maneira a produzir uma equivalência entre o 
sistema de common law ou de direito 
consuetudinário e sistema de civil law ou de direito 
romano-germânico. 
C) O positivismo brando ocorre no campo das 
ciências sociais, não possuindo, portanto, o mesmo 
rigor científico exigido no campo das ciências da 
natureza. 
D) A possibilidade de que a norma de 
reconhecimento de um ordenamento jurídico 
incorpore, como critério de validade jurídica, a 
obediência a princípios morais ou valores 
substantivos. 
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11) O prefeito do Município Ômega, ante a carência 
de estabelecimentos públicos de saúde capazes de 
atender satisfatoriamente às necessidades da 
população local, celebra diversos convênios com 
hospitais privados para que passem a integrar a 
rede de credenciados junto ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). Considerando o disposto na 
Constituição da República de 1988, sobre os 
convênios firmados pelo prefeito do Município 
Ômega, assinale a afirmativa correta.  
A) São válidos, uma vez que as instituições 
privadas podem participar de forma complementar 
do SUS, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos.  
B) São nulos, pois a CRFB/88 apenas autoriza, no 
âmbito da assistência à saúde, a participação de 
entidades públicas, não de instituições privadas, 
com ou sem fins lucrativos.  
C) São válidos, porque a destinação de recursos 
públicos para auxílio ou subvenção às instituições 
privadas com fins lucrativos está, inclusive, 
autorizada pela CRFB/88.  
D) São nulos, porque, conforme previsão 
constitucional expressa, compete privativamente à 
União, mediante convênio ou contrato de direito 
público, autorizar a participação de instituições 
privadas no SUS. 
 
12) A lei federal nº 123, sancionada em 2012, é 
objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade 
proposta por partido político com representação no 
Congresso Nacional. O referido diploma legal é 
declarado materialmente inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), em março de 
2014. Em outubro de 2016, membro da Câmara 
dos Deputados apresenta novo projeto de lei 
ordinária contendo regras idênticas àquelas 
declaradas materialmente inconstitucionais. 
Tomando por base o caso apresentado acima, 
assinale a afirmativa correta.  
A) A decisão proferida pelo STF produz eficácia 
contra todos e efeito vinculante relativamente aos 
órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, inclusive nas suas funções típicas; logo, 
o novo projeto de lei ordinária, uma vez aprovado 
pelo Congresso Nacional, será nulo por ofensa à 
coisa julgada.  
B) Em observância ao precedente firmado na 
referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, o 
plenário do STF pode, em sede de controle 
preventivo, obstar a votação do novo projeto de lei 

por conter regras idênticas àquelas já declaradas 
inconstitucionais.  
C) A decisão proferida pelo STF não vincula o 
Poder Legislativo ou o plenário do próprio Tribunal 
em relação a apreciações futuras da temática; logo, 
caso o novo projeto de lei venha a ser aprovado e 
sancionado, a Corte pode vir a declarar a 
constitucionalidade da nova lei.  
D) A decisão proferida pelo STF é ineficaz em 
relação a terceiros, porque o partido político com 
representação no Congresso Nacional não está 
elencado no rol constitucional de legitimados aptos 
a instaurar o processo objetivo de controle 
normativo abstrato. 
 
13) A Lei Orgânica do Município “Z”, com 70.000 
habitantes, dispõe que o Poder Legislativo deverá 
fixar o número de vereadores para a composição 
da Câmara Municipal. Resolução da Câmara 
Municipal de “Z” fixou em 13 o número de 
vereadores para a próxima legislatura. 
Considerando a situação narrada e o sistema 
constitucional brasileiro, assinale a afirmativa 
correta.  
A) A Lei Orgânica e a Resolução são 
inconstitucionais por afrontarem a Constituição da 
República.  
B) Como ato normativo secundário, a Resolução 
não pode ser objeto de controle de 
constitucionalidade.  
C) A resolução é inconstitucional, em razão do 
número de vereadores estabelecido.  
D) A Lei Orgânica do Município “Z” é 
inconstitucional, pois viola o princípio da separação 
dos poderes. 
 
14) O Presidente da República descumpriu ordem 
judicial, emanada de autoridade competente, 
impondo à União o pagamento de vantagens 
atrasadas, devidas aos servidores públicos federais 
ativos e inativos. A Advocacia Geral da União 
argumentava que a mora era justificável por conta 
da ausência de previsão de recursos públicos em 
lei orçamentária específica. 
Apesar disso, um grupo de parlamentares, 
interessado em provocar a atuação do Ministério 
Público, entendeu ter ocorrido crime comum de 
desobediência, procurando você para que, como 
advogado(a), informe que órgão seria competente 
para julgar ilícito dessa natureza. 
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Dito isto e a par da conduta descrita, é correto 
afirmar que o Presidente da República deve ser 
julgado 
A) pela Câmara dos Deputados, após autorização 
do Senado Federal. 
B) pelo Senado Federal, após autorização da 
Câmara dos Deputados. 
C) pelo Supremo Tribunal Federal, após 
autorização da Câmara dos Deputados. 
D) pelo Supremo Tribunal Federal, após 
autorização do Congresso Nacional. 
  
15) A teoria dimensional dos direitos fundamentais 
examina os diferentes regimes jurídicos de 
proteção desses direitos ao longo do 
constitucionalismo democrático, desde as primeiras 
Constituições liberais até os dias de hoje. Nesse 
sentido, a teoria dimensional tem o mérito de 
mostrar o perfil de evolução da proteção jurídica 
dos direitos fundamentais ao longo dos diferentes 
paradigmas do Estado de Direito, notadamente do 
Estado Liberal de Direito e do Estado Democrático 
Social de Direito. Essa perspectiva, calcada nas 
dimensões ou gerações de direitos, não apenas 
projeta o caráter cumulativo da evolução protetiva, 
mas também demonstra o contexto de unidade e 
indivisibilidade do catálogo de direitos 
fundamentais do cidadão comum. 
A partir dos conceitos da teoria dimensional dos 
direitos fundamentais, assinale a afirmativa correta. 
A) Os direitos estatais prestacionais, ligados ao 
Estado Liberal de Direito, nasceram atrelados ao 
princípio da igualdade formal perante a lei, 
perfazendo a primeira dimensão de direitos. 
B) A chamada reserva do possível fática, 
relacionada à escassez de recursos econômicos e 
financeiros do Estado, não tem nenhuma influência 
na efetividade dos direitos fundamentais de 
segunda dimensão do Estado Democrático Social 
de Direito. 
C) O conceito de direitos coletivos de terceira 
dimensão se relaciona aos direitos transindividuais 
de natureza indivisível de que sejam titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato, como ocorre com o direito 
ao meio ambiente. 
D) Sob a égide da estatalidade mínima do Estado 
Liberal, os direitos negativos de defesa dotados de 
natureza absenteísta são corretamente 
classificados como direitos de primeira dimensão. 
  

16) Enzo, brasileiro naturalizado há três anos, 
apaixonado por ópera, ao saber que a sociedade 
empresária de radiodifusão, Rádio WXZ, situada na 
capital do Estado Alfa, encontra-se em dificuldade 
econômica, apresenta uma proposta para  
ingressar na sociedade. Nessa proposta, 
compromete-se a adquirir 25% do capital total da 
sociedade empresária, com a condição inafastável 
de que o controle total sobre o conteúdo da 
programação veiculada pela rádio seja de sua 
inteira responsabilidade, de forma a garantir a 
inclusão de um programa diário, com duração de 
uma hora, sobre ópera. 
A proposta foi aceita pelos atuais sócios, mas 
Enzo, preocupado com a licitude do negócio, dada 
a sua condição de brasileiro naturalizado, procura a 
consultoria de um advogado. 
Considerando a hipótese apresentada, segundo o 
sistema jurídico-constitucional brasileiro, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Não será possível a concretização do negócio 
nos termos apresentados, tendo em vista que a 
Constituição da República não permite que os 
meios de comunicação divulguem manifestações 
culturais estrangeiras. 
B) Será possível a concretização do negócio nos 
termos apresentados, posto que Enzo é brasileiro 
naturalizado e a Constituição da República veda 
qualquer distinção entre brasileiro nato e brasileiro 
naturalizado. 
C) Não será possível a concretização do negócio 
nos termos acima apresentados, pois a 
Constituição da República veda que brasileiro 
naturalizado há menos de dez anos possa 
estabelecer o conteúdo da programação da rádio. 
D) Será possível a concretização do negócio nos 
termos acima apresentados, pois a Constituição da 
República, em respeito aos princípios liberais que 
sustenta, não interfere no conteúdo pactuado entre 
contratantes privados. 
  
17) Carlos, contando com 59 (cinquenta e nove) 
anos de idade, resolve se inscrever em concurso 
público para o cargo de Agente de Polícia, dos 
quadros da Policia Civil do Estado Beta. Todavia, 
sua inscrição é negada com base no edital, que 
reproduz a Lei Estadual X, segundo a qual o 
candidato, no momento da inscrição, deve ter entre 
18 (dezoito) e 32 (trinta e dois) anos de idade. 
Inconformado, Carlos consulta um advogado a 
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respeito de possível violação do direito fundamental 
à igualdade. 
Diante do caso concreto, assinale a opção que se 
harmoniza com a ordem jurídico-constitucional 
brasileira. 
A) Houve violação ao princípio da igualdade, pois o 
sistema jurídico-constitucional brasileiro veda, em 
caráter absoluto, que a lei estabeleça requisitos de 
ordem etária para o provimento de cargos públicos. 
B) Não houve violação ao princípio da igualdade, 
pois o sistema jurídico-constitucional brasileiro 
permite que a lei estabeleça limite de idade para 
inscrição em concurso público quando tal medida 
se justificar pela natureza das atribuições do cargo 
a ser preenchido. 
C) Houve violação ao princípio da razoabilidade, 
pois as atividades inerentes ao cargo a ser 
ocupado não justificam a previsão do critério etário 
como requisito para inscrição no concurso público 
que visa ao seu provimento. 
D) Não houve violação ao princípio da igualdade, 
pois o sistema jurídico-constitucional brasileiro 
concede aos administradores públicos poder 
discricionário para definir, por via editalícia, 
independentemente da lei, os limites etários para a 
participação em concursos. 
 
18) João sempre agiu de forma prestativa e 
solidária na comunidade, ajudando todas as 
pessoas conforme suas possibilidades. Agora, os 
conhecidos estão revoltados porque ele foi 
abandonado pelos filhos, quando eles se tornaram 
adultos. Enquanto os filhos estão empregados, 
João tem dificuldades financeiras até para comprar 
comida. Você foi procurado(a) por um grupo de 
pessoas que buscam amparo para esse idoso. 
Tendo em vista a Constituição da República e o 
Estatuto do Idoso, assinale a afirmativa correta.  
A) O dever de amparo, incluindo obrigação 
alimentar, dá-se apenas dos pais para os filhos; 
portanto, não se pode exigir juridicamente dos 
filhos a prestação alimentar para os pais que 
estejam em necessidade.  
B) João pode exigir judicialmente dos filhos 
prestação alimentar que funcione como amparo, 
mas caso seus filhos se mantenham omissos, o 
Poder Judiciário ou o Ministério Público podem 
determinar medida de orientação e apoio 
temporários.  
C) A pensão alimentícia por parte dos filhos é 
exigível judicialmente, mas se houver 

inadimplência, não há nenhuma medida de 
proteção que o Poder Judiciário possa determinar, 
pois se trata de questão privada.  
D) Não há alternativa jurídica para o problema de 
João de acordo com a legislação brasileira, sendo 
a única solução possível a solidariedade de 
pessoas próximas e sensíveis. 
 
19) Você está advogando em um caso que tramita 
na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O 
Brasil é parte passiva do processo e, finalmente, foi 
condenado. A condenação envolve, além da 
reparação pecuniária pela violação dos direitos 
humanos, medidas simbólicas de restauração da 
dignidade da vítima e até mesmo a mudança de 
parte da legislação interna. 
Embora a União tenha providenciado o pagamento 
do valor referente à reparação pecuniária da vítima, 
há muito tempo permanece inadimplente quanto ao 
cumprimento das demais obrigações impostas na 
sentença condenatória proferida pela Corte. 
Diante disso, assinale a afirmativa correta. 
A) É necessário ingressar com medida específica 
junto ao STF para a homologação da sentença da 
Corte ou a obtenção do exequatur, isto é, a decisão 
de cumprir, aqui no Brasil, uma sentença que tenha 
sido proferida por tribunal estrangeiro. 
B) Não há nada que possa ser feito, já que não há 
previsão nem na legislação do Brasil, nem na 
própria Convenção Americana dos Direitos 
Humanos sobre algum tipo de medida quando do 
não cumprimento da sentença da Corte pelo país 
que se submeteu à sua jurisdição. 
C) A execução da sentença pode ser feita 
diretamente no Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos, pois essa é uma das atribuições e 
incumbências previstas no Pacto de São José da 
Costa Rica para a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos. 
D) Pode-se solicitar à Corte que, no seu relatório 
anual para a Assembleia Geral da OEA, indique o 
caso em que o Brasil  foi condenado, como aquele 
em que um Estado não deu cumprimento total à 
sentença da Corte. 
 
20) Em 22 de julho de 1997, foi promulgada a Lei 
nº 9.474, que define os mecanismos para 
implementação da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Estatuto dos Refugiados, da qual o Brasil é 
signatário. A respeito dos mecanismos, termos e 
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condições nela previstos, assinale a afirmativa 
correta.  
A) Para que possa solicitar refúgio, o indivíduo 
deve ter ingressado no Brasil de maneira regular.  
B) Compete ao Ministério da Justiça declarar o 
reconhecimento, em primeira instância, da 
condição de refugiado.  
C) O refugiado poderá exercer atividade 
remunerada no Brasil, ainda que pendente o 
processo de refúgio.  
D) Na hipótese de decisão negativa no curso do 
processo de refúgio, é cabível a interposição de 
recurso pelo refugiado perante o Supremo Tribunal 
Federal. 
 
21) Luca nasceu em Nápoles, na Itália, em 1997. É 
filho de Marta, uma ilustre pintora italiana, e Jorge, 
um escritor brasileiro. Quando de seu nascimento, 
seus pais o registraram apenas perante o registro 
civil italiano. Luca nunca procurou se informar 
sobre seu direito à nacionalidade brasileira, mas, 
agora, vislumbrando seu futuro, ele entra em 
contato com um escritório especializado, a fim  de 
saber se e como poderia obter a nacionalidade 
brasileira. 
Assinale a opção que apresenta, em conformidade 
com a legislação brasileira, o procedimento 
indicado pelo escritório. 
A) Luca não tem direito à nacionalidade brasileira, 
eis que seu pai não estava ou está a serviço do 
Brasil. 
B) Luca não poderá mais obter a nacionalidade 
brasileira, tendo em vista que já é maior de idade. 
C) Luca tem direito à nacionalidade brasileira, mas, 
ainda que a obtenha, não será considerado 
brasileiro nato. 
D) Luca deverá ir residir no Brasil e fazer a opção 
pela nacionalidade brasileira. 
 
22) A pessoa jurídica XYZ, prestadora de serviços 
contábeis, é devedora de Imposto sobre a Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ), além de multa moratória e 
punitiva, dos anos-calendário de 2014 e 2015. No 
ano de 2016, a pessoa jurídica XYZ foi incorporada 
pela pessoa jurídica ABC, também prestadora de 
serviços contábeis. Sobre a responsabilidade 
tributária da pessoa jurídica ABC, assinale a 
afirmativa correta.  
A) Ela é responsável apenas pelo IRPJ devido, não 
sendo responsável pelo pagamento das multas 
moratória e punitiva.  

B) Ela é responsável integral, tanto pelo pagamento 
do IRPJ devido quanto pelas multas moratória e 
punitiva.  
C) Ela não é responsável pelo pagamento do IRPJ 
e das multas moratória e punitiva, uma vez que não 
praticou o fato gerador do tributo.  
D) Ela é responsável apenas pelo IRPJ e pela 
multa moratória, não sendo responsável pelo 
pagamento da multa punitiva. 
 
23) O Estado E publicou a Lei nº 123, instituindo 
anistia relativa às infrações cometidas em 
determinada região de seu território, em função de 
condições a ela peculiares. Diante desse fato, o 
contribuinte C apresentou requerimento para a 
concessão da anistia, comprovando o 
preenchimento das condições e o cumprimento dos 
requisitos previstos em lei. Efetivada a anistia por 
despacho da autoridade administrativa, verificou-se 
o descumprimento, por parte do contribuinte, das 
condições estabelecidas em lei, gerando a 
revogação da anistia de ofício. Diante da situação 
apresentada, assinale a afirmativa correta.  
A) A anistia instituída pela Lei nº 123 é inviável, 
pois a anistia deve abranger todo o território da 
entidade tributante.  
B) Não é possível a revogação da anistia, pois o 
preenchimento das condições e o cumprimento dos 
requisitos previstos em lei, por parte do 
contribuinte, geram direito adquirido.  
C) A anistia instituída pela Lei nº 123 é inviável, 
pois a anistia somente pode ser concedida em 
caráter geral.  
D) É possível a revogação da anistia, pois o 
despacho da autoridade administrativa efetivando a 
anistia não gera direito adquirido. 
 
24) O Município Alfa realizou obras nas praças 
públicas de determinado bairro, incluindo 
iluminação e arborização. Tais obras acarretaram a 
valorização imobiliária de dezenas de residências 
daquela região. Em decorrência disso, o município 
instituiu contribuição de melhoria. 
Sobre a contribuição em questão, segundo o CTN, 
assinale a afirmativa correta. 
A) É inválida, pois deveria ter sido instituída pelo 
Estado Beta, onde está localizado o Município Alfa. 
B) É válida, porque foi instituída para fazer face ao 
custo de obra pública da qual decorre a valorização 
imobiliária. 
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C) É válida, mas poderia ter sido instituída 
independentemente da valorização dos imóveis dos 
contribuintes. 
D) É inválida, porque deveria ter, como limite 
individual, o valor global da despesa realizada pelo 
Poder Público na obra e não a valorização de cada 
imóvel. 
 
25) Por meio da Lei Ordinária nº 123, a União 
instituiu  contribuição não cumulativa destinada a 
garantir a expansão da seguridade social, 
utilizando, para tanto, fato gerador  e base de 
cálculo distintos dos discriminados na Constituição 
da República. A referida lei foi publicada em 1º de 
setembro de 2015, com entrada em vigor em 2 de 
janeiro de 2016, determinando o dia 1º de fevereiro 
do mesmo ano como data de pagamento. 
Por considerar indevida a contribuição criada pela 
União, a pessoa jurídica A, atuante no ramo de 
supermercados, não realizou o seu pagamento, 
razão pela qual, em 5 de julho de 2016, foi lavrado 
auto de infração para a sua cobrança. 
Considerando a situação em comento, assinale a 
opção que indica o argumento que poderá ser 
alegado pela contribuinte para impugnar a referida 
cobrança. 
A) A nova contribuição viola o princípio da 
anterioridade nonagesimal. 
B) A nova contribuição viola o princípio da 
anterioridade anual. 
C) A nova contribuição somente poderia ser 
instituída por meio de lei complementar. 
D) A Constituição da República veda a instituição 
de contribuições não cumulativas. 
 
26) A massa falida X possui (i) débitos tributários 
vencidos de Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS; (ii) débitos 
decorrentes da legislação do trabalho, no valor de 
30 salários mínimos; (iii) débitos com os sócios da 
massa falida X; e (iv) remuneração devida ao 
administrador da massa. Em tal quadro, assinale a 
afirmativa correta.  
A) O débito de natureza tributária será pago em 
primeiro lugar.  
B) O débito de natureza tributária será pago em 
segundo lugar.  
C) O débito de natureza tributária será pago em 
terceiro lugar.  
D) O débito de natureza tributária será pago em 
quarto lugar. 

 
27) O Ministério Público estadual ajuizou ação civil 
pública por improbidade em desfavor de Odorico, 
prefeito do Município Beta, perante o Juízo de 1º 
grau. Após os devidos trâmites e do recebimento 
da inicial, surgiram provas contundentes de que 
Odorico se utilizava da máquina administrativa para 
intimidar servidores e prejudicar o andamento das 
investigações, razão pela qual o Juízo de 1º grau 
determinou o afastamento cautelar do chefe do 
Poder Executivo municipal pelo prazo de sessenta 
dias. Nesse caso, o Juízo de 1º grau  
A) não poderia ter dado prosseguimento ao feito, 
na medida em que Odorico é agente político e, por 
isso, não responde com base na lei de 
improbidade, mas somente na esfera política, por 
crime de responsabilidade.  
B) não tem competência para o julgamento da ação 
civil pública por improbidade ajuizada em face de 
Odorico, ainda que o agente tenha foro por 
prerrogativa junto ao respectivo Tribunal de Justiça 
estadual.  
C) não poderia ter determinado o afastamento 
cautelar de Odorico, pois a perda da função pública 
só se efetiva com o trânsito em julgado da 
sentença condenatória.  
D) agiu corretamente ao determinar o afastamento 
cautelar de Odorico, que, apesar de constituir 
medida excepcional, cabe quando o agente se 
utiliza da máquina administrativa para intimidar 
servidores e prejudicar o andamento do processo. 
 
28) O Estado “X” pretende fazer uma reforma 
administrativa para cortar gastos. Com esse intuito, 
espera concentrar diversas secretarias estaduais 
em um mesmo prédio, mas não dispõe de um 
imóvel com a área necessária. Após várias 
reuniões com a equipe de governo, o governador 
decidiu desapropriar, por utilidade pública, um 
enorme terreno de propriedade da União para 
construir o edifício desejado. Sobre a questão 
apresentada, assinale a afirmativa correta.  
A) A União pode desapropriar imóveis dos Estados, 
atendidos os requisitos previstos em lei, mas os 
Estados não podem desapropriar imóveis da União.  
B) Para que haja a desapropriação pelo Estado “X”, 
é imprescindível que este ente federado 
demonstre, em ação judicial, estar presente o 
interesse público.  



 

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

C) A desapropriação é possível, mas deve ser 
precedida de autorização legislativa dada pela 
Assembleia Legislativa.  
D) A desapropriação é possível, mas deve ser 
precedida de autorização legislativa dada pelo 
Congresso Nacional. 
 
29) Ao realizar uma auditoria interna, certa 
entidade administrativa federal, no exercício da 
autotutela, verificou a existência de um ato 
administrativo portador de vício insanável, que 
produz efeitos favoráveis para a sociedade 
Tudobeleza S/A, a qual estava de boa fé. O ato foi 
praticado em 10 de fevereiro de 2012. Em razão 
disso, em 17 de setembro de 2016, a entidade 
instaurou processo administrativo, que, após o 
exercício da ampla defesa e do contraditório, 
culminou na anulação do ato em 05 de junho de 
2017. Com relação ao transcurso do tempo na 
mencionada situação hipotética, assinale a 
afirmativa correta.  
A) Não há decadência do direito de anular o ato 
eivado de vício, considerando que o processo que 
resultou na invalidação foi instaurado dentro do 
prazo de 5 (cinco) anos.  
B) Consumou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) 
anos para o exercício do poder de polícia por parte 
da Administração Pública federal.  
C) O transcurso do tempo não surte efeitos no caso 
em questão, considerando que a Administração 
pode anular seus atos viciados a qualquer tempo.  
D) Consumou-se a decadência para o exercício da 
autotutela, pois, entre a prática do ato e a 
anulação, transcorreram mais de 5 (cinco) anos. 
 
30) A Associação Delta se dedica à promoção do 
voluntariado e foi qualificada como Organização da 
Sociedade Civil sem fins lucrativos – OSCIP, após 
o que formalizou termo de parceria com a União, 
por meio do qual recebeu recursos que aplicou 
integralmente na realização de suas atividades, 
inclusive na aquisição de um imóvel, que passou a 
ser a sede da entidade. 
Com base nessa situação hipotética, assinale a 
afirmativa correta. 
A) A Associação não poderia ter sido qualificada 
como OSCIP, considerando que o seu objeto é a 
promoção do voluntariado. 
B) A qualificação como OSCIP é ato discricionário 
da Administração Pública, que poderia indeferi-lo, 
mesmo  que preenchidos os requisitos legais. 

C) A qualificação como OSCIP não autoriza o 
recebimento de recursos financeiros por meio de 
termo de parceria, mas somente mediante contrato 
de gestão. 
D) A Associação não tem liberdade para alienar 
livremente os bens adquiridos com recursos 
públicos provenientes de termo de parceria. 
 
31) O Município Beta procedeu ao recadastramento 
de seus servidores efetivos e constatou que 6 
(seis) bacharéis em contabilidade exerciam 
variados cargos na estrutura administrativa, todos 
providos mediante concurso público. Verificou 
também que existiam 10 (dez) cargos vagos de 
auditores fiscais de tributos, decorrentes de 
aposentadorias havidas nos últimos anos. 
O Município, considerando a necessidade de 
incrementar receitas, editou lei reorganizando sua 
estrutura funcional de modo a reenquadrar aqueles 
servidores como auditores fiscais de tributos. 
Com base na hipótese apresentada, acerca do 
provimento de cargo público, assinale a afirmativa 
correta. 
A) A medida é inválida, porque o provimento 
originário de cargo efetivo em uma determinada 
carreira exige concurso público específico. 
B) A medida é válida, porque os servidores  
reenquadrados são concursados, configurando-se 
na espécie mera transformação de cargos, 
expressamente prevista na CRFB/88. 
C) A medida é inválida, porque o provimento de 
todo e qualquer cargo faz-se exclusivamente 
mediante concurso público. 
D) A medida é válida, porque os servidores  
reenquadrados são concursados e não há aumento 
de despesa, uma vez que os cargos preenchidos já 
existiam. 
  
32) A Agência Nacional do Petróleo – ANP, no 
exercício do poder de polícia, promoveu diligência, 
no dia 05/01/2010, junto à sociedade Petrolineous 
S/A, que culminou na autuação desta por fatos 
ocorridos naquela mesma data. 
Encerrado o processo administrativo, foi aplicada 
multa nos limites estabelecidos na lei de regência. 
O respectivo crédito não tributário resultou 
definitivamente constituído em 19/01/2011, e, em 
15/10/2015, foi ajuizada a pertinente execução 
fiscal. 
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Com base na situação hipotética descrita, acerca 
da prescrição no Direito Administrativo, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Operou-se a prescrição para a execução do 
crédito, considerando o lapso de cinco anos 
transcorrido entre a data da autuação e a do 
ajuizamento da ação. 
B) Não se operou a prescrição para a execução do 
crédito, que pode ser cobrado pela administração 
federal a qualquer tempo. 
C) Operou-se a prescrição para a execução do 
crédito, considerando o lapso de três anos 
decorrido entre a data de sua constituição definitiva 
e a do ajuizamento da ação. 
D) Não se operou a prescrição para a execução do 
crédito, considerando o lapso de cinco anos entre a 
data de sua constituição definitiva e a do 
ajuizamento da ação. 
 
33) A Lei Federal nº 123, de iniciativa parlamentar, 
estabelece regras gerais acerca do parcelamento 
do solo urbano. Em seguida, a Lei Municipal nº 147 
fixa área que será objeto do parcelamento, em 
função da subutilização de imóveis. Inconformado 
com a nova regra, que atinge seu imóvel, Carlos 
procura seu advogado para que o oriente sobre 
uma possível irregularidade nas novas regras. 
Considerando a hipótese, acerca da Lei Federal nº 
123, assinale a afirmativa correta.  
A) É formalmente inconstitucional, uma vez que é 
competência dos municípios legislar sobre política 
urbana.  
B) É formalmente inconstitucional, uma vez que a 
competência para iniciativa de leis sobre política 
urbana é privativa do Presidente da República.  
C) Não possui vício de competência, já que a Lei 
Municipal nº 147 é inconstitucional, sendo da 
competência exclusiva da União legislar sobre 
política urbana.  
D) Não possui vício de competência, assim como a 
Lei Municipal nº 147, sendo ainda de competência 
dos municípios a execução da política urbana. 
 
34) Tendo em vista a infestação de percevejo-
castanho-da-raiz, praga que causa imensos danos 
à sua lavoura de soja, Nelson, produtor rural, 
desenvolveu e produziu de forma artesanal,  em 
sua fazenda, agrotóxico que combate a aludida 
praga. Mesmo sem registro formal, Nelson 
continuou a usar o produto por meses, o que 
ocasionou grave intoxicação em Beto, lavrador da 

fazenda, que trabalhava sem qualquer 
equipamento de proteção. 
Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. 
A) Não há qualquer responsabilidade de Nelson, 
que não produziu o agrotóxico de forma comercial, 
mas para uso próprio. 
B) Nelson somente responde civilmente pelos 
danos causados, pelo não fornecimento de 
equipamentos de proteção a Beto. 
C) Nelson responde civil e criminalmente pelos 
danos causados, ainda que não tenha produzido o  
agrotóxico com finalidade comercial. 
D) Nelson somente responde administrativamente 
perante o Poder Público pela utilização de 
agrotóxico sem registro formal. 
 
35) Paulo, viúvo, tinha dois filhos: Mário e Roberta. 
Em 2016, Mário, que estava muito endividado, 
cedeu para seu amigo Francisco a quota-parte da 
herança a que fará jus quando seu pai falecer, pelo 
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 
pago à vista. Paulo falece, sem testamento, em 
2017, deixando herança líquida no valor de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais). Sobre a 
partilha da herança de Paulo, assinale a afirmativa 
correta.  
A) Francisco não será contemplado na partilha 
porque a cessão feita por Mário é nula, razão pela 
qual Mário e Roberta receberão, cada um, R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).  
B) Francisco receberá, por força da partilha, R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), Mário ficará 
com R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e 
Roberta com R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais).  
C) Francisco e Roberta receberão, cada um, por 
força da partilha, R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais) e Mário nada receberá.  
D) Francisco receberá, por força da partilha, R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), Roberta ficará 
com R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e 
Mário nada receberá. 
 
36) Em ação judicial na qual Paulo é réu, levantou-
se controvérsia acerca de seu domicílio, relevante 
para a determinação do juízo competente. Paulo 
alega que seu domicílio é a capital do Estado do 
Rio de Janeiro, mas o autor sustenta que não há 
provas de manifestação de vontade de Paulo no 
sentido de fixar seu domicílio naquela cidade. 
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Sobre o papel da vontade nesse caso, assinale a 
afirmativa correta.  
A) Por se tratar de um fato jurídico em sentido 
estrito, a vontade de Paulo na fixação de domicílio 
é irrelevante, uma vez que não é necessário levar 
em consideração a conduta humana para a 
determinação dos efeitos jurídicos desse fato.  
B) Por se tratar de um ato-fato jurídico, a vontade 
de Paulo na fixação de domicílio é irrelevante, uma 
vez que, embora se leve em consideração a 
conduta humana para a determinação dos efeitos 
jurídicos, não é exigível manifestação de vontade.  
C) Por se tratar de um ato jurídico em sentido 
estrito, embora os seus efeitos sejam 
predeterminados pela lei, a vontade de Paulo na 
fixação de domicílio é relevante, no sentido de 
verificar a existência de um ânimo de permanecer 
naquele local.  
D) Por se tratar de um negócio jurídico, a vontade 
de Paulo na fixação de domicílio é relevante, já que 
é a manifestação de vontade que determina quais 
efeitos jurídicos o negócio irá produzir. 
 
37) Em um bazar beneficente, promovido por Júlia, 
Marta adquiriu um antigo faqueiro, praticamente 
sem uso. Acreditando que o faqueiro era feito de 
prata, Marta ofereceu um preço elevado sem nada 
perguntar sobre o produto. Júlia, acreditando no 
espírito benevolente de sua vizinha, prontamente 
aceitou o preço oferecido. Após dois anos de uso 
constante, Marta percebeu que os talheres 
começaram a ficar manchados e a se dobrarem 
com facilidade. Consultando um especialista, ela 
descobre que o faqueiro era feito de uma liga 
metálica barata, de vida útil curta, e que, com o uso 
reiterado, ele se deterioraria. De acordo com o 
caso narrado, assinale a afirmativa correta.  
A) A compra e venda firmada entre Marta e Júlia é 
nula, por conter vício em seu objeto, um dos 
elementos essenciais do negócio jurídico.  
B) O negócio foi plenamente válido, considerando 
ter restado comprovado que Júlia não tinha 
qualquer motivo para suspeitar do engano de 
Marta.  
C) O prazo decadencial a ser observado para que 
Marta pretenda judicialmente o desfazimento do 
negócio deve ser contado da data de descoberta 
do vício.  
D) De acordo com a disciplina do Código Civil, Júlia 
poderá evitar que o negócio seja desfeito se 

oferecer um abatimento no preço de venda 
proporcional à baixa qualidade do faqueiro. 
 
38) Festas Ltda., compradora, celebrou, após 
negociações paritárias, contrato de compra e venda 
com Chocolates S/A, vendedora. O objeto do 
contrato eram 100 caixas de chocolate, pelo preço 
total de R$ 1.000,00, a serem entregues no dia 1º 
de novembro de 2016, data em que se comemorou 
o aniversário de 50 anos de existência da 
sociedade. 
No contrato, estava prevista uma multa de R$ 
1.000,00 caso houvesse atraso na entrega. 
Chocolates S/A, devido  ao excesso de 
encomendas, não conseguiu entregar as caixas na 
data combinada, mas somente dois dias depois. 
Festas Ltda., dizendo que a comemoração já havia 
acontecido, recusou-se a receber e ainda cobrou a 
multa. Por sua vez, Chocolates S/A não aceitou 
pagar a multa, afirmando que o atraso de dois  dias 
não justificava sua cobrança e que o produto 
vendido era o melhor do mercado. 
Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Festas Ltda. tem razão, pois houve o 
inadimplemento absoluto por perda da utilidade da 
prestação e a multa é uma cláusula penal 
compensatória. 
B) Chocolates S/A não deve pagar a multa, pois a 
cláusula penal, quantificada em valor idêntico ao 
valor da prestação principal, é abusiva. 
C) Chocolates S/A adimpliu sua prestação, ainda 
que dois dias depois, razão pela qual nada deve a 
título de multa. 
D) Festas Ltda. só pode exigir 2% de multa (R$ 
20,00), teto da cláusula penal, segundo o Código 
de Defesa do Consumidor. 
 
39) André é motorista da transportadora Via Rápida 
Ltda. Certo dia, enquanto dirigia um ônibus da 
empresa, se distraiu ao tentar se comunicar com 
um colega, que dirigia outro coletivo ao seu lado, e 
precisou fazer uma freada brusca para evitar  um 
acidente. Durante a manobra, Olívia, uma 
passageira do ônibus, sofreu uma queda no interior 
do veículo, fraturando o fêmur direito. Além do 
abalo moral, a passageira  teve despesas médicas 
e permaneceu por semanas sem trabalhar para se 
recuperar da fratura. Olívia decide, então, ajuizar 
ação indenizatória pelos danos morais e materiais 
sofridos. 
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Em referência ao caso narrado, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Olívia deve, primeiramente, ajuizar a ação em 
face da transportadora, e apenas demandar André 
se não obtiver a reparação pretendida, pois a 
responsabilidade do  motorista é subsidiária. 
B) Olívia pode ajuizar ação em face da 
transportadora e de André, simultânea ou 
alternativamente, pois ambos são solidariamente 
responsáveis. 
C) Olívia apenas pode demandar, nesse caso, a 
transportadora, mas esta terá direito de regresso 
em face de André, se for condenada ao dever de 
indenizar. 
D) André e a transportadora são solidariamente 
responsáveis e podem ser demandados 
diretamente por Olívia, mas aquele que vier a 
pagar a indenização não terá regresso  em face do 
outro. 
  
40) Clara e Sérgio são casados pelo regime da 
comunhão parcial  de bens. Durante o casamento, 
o casal adquiriu onerosamente um apartamento e 
Sérgio herdou um sítio de seu pai. Sérgio morre 
deixando, além de Clara, Joaquim, filho do casal. 
Sobre os direitos de Clara, segundo os fatos 
narrados, assinale a afirmativa correta. 
A) Clara é herdeira do apartamento, em 
concorrência com Joaquim. 
B) Clara é meeira no apartamento e herdeira do 
sítio, em concorrência com Joaquim. 
C) Clara é herdeira do apartamento e do sítio, em 
concorrência com Joaquim. 
D) Clara é meeira no sítio e herdeira do 
apartamento, em concorrência com Joaquim. 
 
41) George vende para Marília um terreno não 
edificado de sua propriedade, enfatizando a 
existência de uma “vista eterna para a praia” que 
se encontra muito próxima do imóvel, mesmo sem 
qualquer documento comprovando o fato. 
Marília adquire o bem, mas, dez anos após a 
compra, é surpreendida com a construção de um 
edifício de vinte andares exatamente entre o seu 
terreno e o mar, impossibilitando totalmente a vista 
que George havia prometido ser eterna. 
Diante do exposto e considerando que a 
construção do  edifício ocorreu em um terreno de 
terceiro, assinale a afirmativa correta. 

A) Uma vez transcorrido o prazo de 10 anos, 
Marília pode pleitear o reconhecimento da 
usucapião da servidão de vista. 
B) Mesmo sem registro, Marília pode ser 
considerada titular de uma servidão de vista por 
destinação de George, o antigo proprietário do 
terreno. 
C) Mesmo sendo uma servidão aparente, as 
circunstâncias do caso não permitem a usucapião 
de vista. 
D) Sem que tenha sido formalmente constituída, 
não é possível reconhecer servidão de vista em 
favor de Marília. 
 
42) Os irmãos Fábio (11 anos) e João (9 anos) 
foram submetidos à medida protetiva de 
acolhimento institucional pelo Juízo da Infância e 
da Juventude, pois residiam com os pais em área 
de risco, que se recusavam a deixar o local, 
mesmo com a interdição do imóvel pela Defesa 
Civil. Passados uma semana do acolhimento 
institucional, os pais de Fábio e João vão até a 
instituição para visitá-los, sendo impedidos de ter 
contato com os filhos pela diretora da entidade de 
acolhimento institucional, ao argumento de que 
precisariam de autorização judicial para visitar as 
crianças. Os pais dos irmãos decidem então 
procurar orientação jurídica de um advogado. 
Considerando os ditames do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, a direção da entidade de 
acolhimento institucional agiu corretamente?  
A) Sim, pois o diretor da entidade de acolhimento 
institucional é equiparado ao guardião, podendo 
proibir a visitação dos pais.  
B) Não, porque os pais não precisam de uma 
autorização judicial, mas apenas de um ofício do 
Conselho Tutelar autorizando a visitação.  
C) Sim, pois a medida protetiva de acolhimento 
institucional foi aplicada pelo Juíz da Infância, 
assim somente ele poderá autorizar a visita dos 
pais.  
D) Não, diante da ausência de vedação expressa 
da autoridade judiciária para a visitação, ou decisão 
que os suspenda ou os destitua do exercício do 
poder familiar. 
 
43) João, maior, e sua namorada Lara, com 14 
anos de idade, são capturados pela polícia logo 
após praticarem crime de roubo, majorado pelo 
emprego de arma de fogo. 
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O Juízo da Infância e da Juventude aplicou a 
medida socioeducativa de internação para Lara, 
ressaltando que a adolescente já sofrera a medida 
de semiliberdade pela prática de ato infracional 
análogo ao crime de tráfico de drogas. 
O Juízo Criminal condenou João pelo crime de 
roubo em concurso com corrupção de menores. 
João apela da condenação pelo crime de corrupção 
de menores, sob o argumento de Lara não ser mais 
uma criança, bem como alegando que ela já está 
corrompida. 
Com base no caso apresentado, assiste razão à 
defesa de João? 
A) Não, pois é irrelevante o fato de Lara já ter 
sofrido medida socioeducativa. 
B) Não, pois Lara ainda é uma criança. 
C) Sim, já que o crime de corrupção de menores 
exige que o menor não esteja corrompido. 
D) Sim, visto que no crime de corrupção de 
menores, a vítima tem que ser uma criança. 
 
44) Vera sofreu acidente doméstico e, sentindo 
fortes dores nas costas e redução da força dos 
membros inferiores, procurou atendimento médico-
hospitalar. A equipe médica prescreveu uma 
análise neurológica que, a partir dos exames de 
imagem, evidenciaram uma lesão na coluna. O 
plano de saúde, entretanto, negou o procedimento 
e o material, aduzindo negativa de cobertura, 
embora a moléstia estivesse prevista em contrato. 
Vera o(a) procura como advogado(a) a fim de 
saber se o plano de saúde poderia negar, sob a 
justificativa de falta de cobertura contratual, algo 
que os médicos informaram ser essencial para a 
diagnose correta da extensão da lesão da coluna. 
Neste caso, à luz da norma consumerista e do 
entendimento do STJ, assinale a afirmativa correta.  
A) O contrato de plano de saúde não é regido pelo 
Código do Consumidor e sim, exclusivamente, 
pelas normas da Agência Nacional de Saúde, o 
que impede a interpretação ampliativa, sob pena de 
comprometer a higidez econômica dos planos de 
saúde, respaldada no princípio da solidariedade.  
B) O plano de saúde pode se negar a cobrir o 
procedimento médico-hospitalar, desde que 
possibilite o reembolso de material indicado pelos 
profisisonais de medicina, ainda que imponha 
limitação de valores e o reembolso se dê de forma 
parcial.  
C) O contrato de plano de saúde é regido pelo 
Código do Consumidor e os planos de saúde 

apenas podem estabelecer para quais moléstias 
oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o 
tipo de tratamento que será prescrito, incumbência 
essa que pertence ao profissional da medicina que 
assiste ao paciente.  
D) O contrato de plano de saúde é regido pelo 
Código do Consumidor e, resguardados os direitos 
básicos do consumidor, os planos de saúde podem 
estabelecer para quais moléstias e para que tipo de 
tratamento oferecerão cobertura, de acordo com a 
categoria de cada nível contratado, sem que isso 
viole o CDC. 
 
45) Mário firmou contrato de seguro de vida e 
acidentes pessoais, apontando como beneficiários 
sua esposa e seu filho. O negócio foi feito via 
telemarketing, com áudio gravado, recebendo 
informações superficiais a respeito da cobertura 
completa a partir do momento da contratação, 
atendido pequeno prazo de carência em caso de 
morte ou invalidez parcial e total, além do envio de 
brindes em caso de contratação imediata. Mário 
contratou o serviço na mesma oportunidade por via 
telefônica, com posterior envio de contrato escrito 
para a residência do segurado. 
Mário veio a óbito noventa dias após a contratação. 
Os beneficiários de Mário, ao entrarem em contato 
com a seguradora, foram informados de que não 
poderiam receber a indenização securitária 
contratada, que ainda estaria no período de 
carência, ainda que a operadora de telemarketing, 
que vendeu o seguro para Mário, garantisse a 
cobertura. 
Verificando o contrato, os beneficiários perceberam 
o engano de compreensão da informação, já que 
estava descrito haver período de carência para o 
evento morte “nos termos da lei civil”. 
Com base na hipótese apresentada, assinale a 
afirmativa correta. 
A) A informação foi clara por estar escrita, embora 
mencionada superficialmente pela operadora de 
telemarketing, e o período de carência é lícito, 
mesmo nas relações de consumo. 
B) A fixação do período de carência é lícita, mesmo 
nas relações de consumo. Todavia, a informação 
prestada quanto ao prazo de carência, embora 
descrita no contrato, não foi clara o suficiente, 
evidenciando, portanto, a vulnerabilidade do 
consumidor. 
C) A falta de informação e o equívoco na imposição 
de prazo de carência não são admitidas nas 
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relações de consumo, e sim nas relações 
genuinamente civilistas. 
D) O dever de informação do consumidor foi 
respeitado, na medida em que estava descrito no 
contrato, sendo o período de carência instituto 
ilícito, por se tratar de  relação de consumo. 
 
46) Pedrinho emitiu quatro cheques em 26 de 
março de 2017, mas esqueceu de depositar um 
deles. Tendo um débito a honrar com Kennedy e 
sendo beneficiário desse quarto cheque, Pedrinho 
o endossou em preto, datando no verso “dia 20 de 
maio de 2017”. Sabe-se que o lugar de emissão do 
quarto cheque é o mesmo do de pagamento. Sobre 
esse endosso, assinale a afirmativa correta.  
A) O endosso produz seus efeitos legais porque a 
transmissão do cheque se deu dentro do prazo de 
apresentação.  
B) No endosso em preto, o endossatário fica 
dispensado da apresentação em tempo hábil do 
cheque ao sacado.  
C) O endosso do cheque tem efeito de cessão de 
crédito por ter sido realizado após o decurso do 
prazo de apresentação.  
D) Pedrinho ficou exonerado de responbabilidade 
pelo pagamento do cheque em razão do caráter 
póstumo do endosso.  
 
47) Você participou da elaboração, apresentação e 
negociação do plano de recuperação extrajudicial 
de devedor sociedade empresária. Tendo sido o 
plano assinado por todos os credores por ele 
atingidos, seu cliente o contratou para requerer a 
homologação judicial. Assinale a opção que indica 
o juízo em que deverá ser apresentado o pedido de 
homologação do plano de recuperação 
extrajudicial.  
A) O juízo da sede do devedor.  
B) O juízo do principal estabelecimento do devedor.  
C) O juízo da sede ou de qualquer filial do devedor.  
D) O juízo do principal estabelecimento ou da sede 
do devedor. 
 
48) Mauriti & Cia Ltda. celebrou contrato de 
alienação fiduciária em garantia com a sociedade 
empresária Gama. 
Com a decretação de falência da fiduciante, o 
advogado da fiduciária pleiteou a restituição do 
bem alienado, sendo informado pelo administrador 
judicial que o bem se encontrava na posse do falido 

na época da decretação da falência, porém não foi 
encontrado para ser arrecadado. 
Considerando os fatos narrados, o credor fiduciário 
terá direito à restituição em dinheiro do valor da 
avaliação do bem atualizado? 
A) Não, em razão de este não ter sido encontrado 
para arrecadação. 
B) Sim, devendo, para tanto, habilitar seu crédito 
na falência como quirografário. 
C) Sim, mesmo que o bem alienado não mais 
exista ao tempo do pedido de restituição ou que 
não tenha sido arrecadado. 
D) Não, por não ter a propriedade plena do bem 
alienado fiduciariamente, e sim resolúvel. 
  
49) A instauração do incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica foi requerida em um 
processo de execução por título extrajudicial. 
O advogado do executado manifestou-se 
contrariamente ao pedido, sob a alegação de 
cerceamento de defesa de seu cliente, somente 
cabendo a desconsideração se requerida em ação 
de conhecimento ajuizada especificamente contra o  
sócio da sociedade empresária devedora. 
Sobre a argumentação acima, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Procede, porque o pressuposto para a aplicação 
da desconsideração da personalidade jurídica é 
sempre a conduta ilícita do sócio perpetrada por 
meio da personalidade da pessoa jurídica; portanto, 
é imprescindível a demonstração cabal da culpa 
em ação de conhecimento. 
B) Procede, porque o requerimento de instauração 
do incidente de desconsideração deve demonstrar 
o preenchimento dos pressupostos legais 
específicos, dentre eles o desvio de finalidade da 
pessoa jurídica, que só pode ser feito em ação de 
conhecimento, onde estarão preservados o 
contraditório e a ampla defesa. 
C) Não procede, porque, ao contrário do afirmado 
pelo advogado, o incidente de desconsideração só 
é cabível no cumprimento de sentença e na 
execução de título executivo extrajudicial, pois, no 
processo de conhecimento, a desconsideração só 
pode ser decretada  na sentença de mérito. 
D) Não procede, porque o incidente de 
desconsideração é cabível em todas as fases do 
processo de conhecimento,  no cumprimento de 
sentença e na execução fundada em título 
executivo extrajudicial. 
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50) Luiz emitiu uma nota promissória em favor de 
Jerônimo. No momento da emissão, ele não inseriu 
a quantia nem o lugar  de pagamento. Na data do 
vencimento, o subscritor foi procurado por um 
procurador do beneficiário, que lhe exibiu a cártula 
com endosso-mandato e exigiu o pagamento. 
Luiz verificou, então, que o título havia sido 
preenchido abusivamente, pois constava o valor de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quando o correto 
seria R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e o lugar 
de pagamento era diverso de seu domicílio, em 
Cachoeiro de Itapemirim, ES. 
Procurado pelo devedor para analisar o caso e 
ciente de que o pagamento não foi realizado por 
ele, você, como advogado(a), responde que 
A) é possível alegar em juízo, com êxito, a nulidade 
do título, em razão de o lugar de pagamento ser 
domicílio diverso do subscritor, caracterizando má-
fé do portador atual. 
B) não é possível ao subscritor se recusar 
validamente ao pagamento diante da autonomia  
das  obrigações cambiárias e do endosso-mandato 
realizado na cártula. 
C) é possível ao subscritor da nota promissória 
opor exceção pessoal ao beneficiário Jerônimo 
quanto ao conteúdo literal do título, diante do 
preenchimento abusivo. 
D) não é possível a oposição de exceção ao 
pagamento, porque o subscritor da nota 
promissória é equiparado ao aceitante da letra de 
câmbio e, como tal, obriga-se a pagar na data do 
vencimento. 
 
51) A multinacional estrangeira Computer Inc., com 
sede nos Estados Unidos, celebra contrato de 
prestação de serviços de informática com a 
sociedade empresarial Telecomunicações S/A, 
constituída de acordo com as leis brasileiras e com 
sede no Estado de Goiás. Os serviços a serem 
prestados envolvem a instalação e a manutenção 
dos servidores localizados na sede da sociedade 
empresarial Telecomunicações S/A. Ainda consta, 
no contrato celebrado entre as referidas pessoas 
jurídicas que eventuais litígios serão dirimidos, com 
exclusividade, perante a Corte Arbitral Alfa, situada 
no Brasil. Após discordâncias sobre o cumprimento 
de uma das cláusulas referentes à realização dos 
serviços, a multinacional Computer Inc. ingressa 
com demanda no foro arbitral contratualmente 
avençado. Com base no caso concreto, assinale a 
afirmativa correta.  

A) A cláusula compromissória prevista no contrato 
é nula de pleno direito, uma vez que o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição, previsto 
constitucionalmente, impede que ações que 
envolvam obrigações a serem cumpridas no Brasil 
sejam dirimidas por órgão que não integre o Poder 
Judiciário nacional.  
B) Caso a empresa Telecomunicações S/A 
ingresse com demanda perante a Vara Cível 
situada no Estado de Goiás, o juiz deverá resolver 
o mérito, ainda que a sociedade Computer Inc. 
alegue, em contestação, a existência de convenção 
de arbitragem prevista no instrumento contratual.  
C) Visando efetivar tutela provisória deferida em 
favor da multinacional Computer Inc., poderá ser 
expedida carta arbitral pela Corte Arbitral Alfa para 
que órgão do Poder Judiciário, com competência 
perante o Estado de Goiás, pratique atos de 
cooperação que importem na constrição provisória 
de bens na sede da sociedade empresarial 
Telecomunicações S/A, a fim de garantir a 
efetividade do provimento final.  
D) A sentença arbitral proferida pela Corte Arbitral 
Alfa configura título executivo extrajudicial, cuja 
execução poderá ser proposta no foro do lugar 
onde deva ser cumprida a obrigação.  
 
52) Luana, em litígio instaurado em face de 
Luciano, viu seu pedido ser julgado improcedente, 
o que veio a ser confirmado pelo tribunal local, 
transitando em julgado. O advogado da autora a 
alerta no sentido de que, apesar de a decisão do 
tribunal local basear-se em acórdão proferido pelo 
Superior Tribunal de Justiça em regime repetitivo, o 
precedente não seria aplicável ao seu caso, pois se 
trata de hipótese fática distinta. Afirmou, assim, ser 
possível reverter a situação por meio do 
ajuizamento de ação rescisória.  
Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.  
A) Não cabe a ação rescisória, pois a previsão de 
cabimento de rescisão do julgado se destina às 
hipóteses de violação à lei e não de precedente.  
B) Cabe a ação rescisória, com base na aplicação 
equivocada do precedente mencionado.  
C) Cabe a ação rescisória, porque o erro sobre o 
precedente se equipara à situação da prova falsa.  
D) Não cabe ação rescisória com base em tal 
fundamento, eis que a hipótese é de ofensa à coisa 
julgada.  
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53) Roberta ingressou com ação de reparação de 
danos em face de Carlos Daniel, cirurgião plástico, 
devido à sua insatisfação com o resultado do 
procedimento estético por ele realizado. Antes da 
citação do réu, Roberta, já acostumada com sua 
nova feição e considerando a opinião dos seus 
amigos (de que estaria mais bonita), troca de ideia 
e desiste da demanda proposta. A desistência foi 
homologada em juízo por sentença. Após seis 
meses, quando da total recuperação da cirurgia, 
Roberta percebeu que o resultado ficara 
completamente diferente do prometido, razão pela 
qual resolve ingressar novamente com a demanda. 
 A demanda de Roberta deverá ser  
A) extinta sem resolução do mérito, por ferir a coisa 
julgada.  
B) extinta sem resolução do mérito, em razão da 
litispendência.  
C) distribuída por dependência.  
D) submetida à livre distribuição, pois se trata de 
nova demanda. 
 
54) Carlos ajuizou, em 18/03/2016, ação contra o 
Banco Sucesso, pelo procedimento comum, 
pretendendo a revisão de determinadas cláusulas 
de um contrato de abertura  de crédito. 
Após a apresentação de contestação e réplica, 
iniciou-se a fase de produção de provas, tendo o 
Banco Sucesso requerido a produção de prova 
pericial para demonstrar a ausência de abusividade 
dos juros remuneratórios. A prova foi indeferida e o 
pedido foi julgado procedente para revisar o 
contrato e limitar a cobrança de tais juros. 
Sobre a posição do Banco Sucesso, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Ele deve interpor recurso de agravo de 
instrumento contra a decisão que indeferiu a 
produção de prova. Não o tendo feito, a questão 
está preclusa e não admite rediscussão. 
B) Ele deve apresentar petição de protesto contra a 
decisão que indeferiu a produção de prova, 
evitando-se a preclusão, com o objetivo de 
rediscuti-la em apelação. 
C) Ele deve permanecer inerte em relação à 
decisão de indeferimento de produção de prova, 
mas poderá rediscutir a questão em preliminar de 
apelação. 
D) Ele deve interpor recurso de agravo retido 
contra a decisão que indeferiu a produção de 
prova, evitando-se a preclusão, com o objetivo de 
rediscuti-la em apelação. 

 
55) Gláucia ajuizou, em abril de 2016, ação de 
alimentos em face de Miguel com fundamento na 
paternidade. O réu, na contestação, alegou não ser 
pai de Gláucia. 
Após a produção de provas e o efetivo 
contraditório, o magistrado decidiu favoravelmente 
ao réu. Inconformada com a sentença de 
improcedência que teve por base o exame de DNA 
negativo, Gláucia resolve agora propor ação de 
investigação de paternidade em face de Miguel. 
Sobre a hipótese apresentada, assinale a 
afirmativa correta. 
A) O magistrado deve rejeitar a nova demanda com 
base na perempção. 
B) A demanda de paternidade deve ser admitida, já 
que apenas a questão relativa aos alimentos é que 
transitou em julgado no processo anterior. 
C) A questão prejudicial, relativa à paternidade, não 
é alcançada pela coisa julgada, pois a cognição 
judicial foi restrita a provas documentais e 
testemunhais. 
D) A questão prejudicial, relativa à paternidade, é 
atingida pela coisa julgada, e o novo processo deve 
ser extinto sem resolução do mérito. 
  
56) Jair promove ação em face de Carlos para 
cobrar uma dívida proveniente de contrato (não 
escrito) de prestação de serviços celebrado pelas 
partes. Com o trânsito em julgado  da sentença que 
condenou Carlos a pagar o valor devido, Jair 
requer o cumprimento de sentença. 
O executado foi intimado regularmente na pessoa 
do seu advogado. No prazo da impugnação, 
deposita o correspondente a 30% do valor devido e 
requer o parcelamento do remanescente em até 6 
(seis) prestações. O juiz defere o pedido do 
executado, fundamentando  sua decisão no 
princípio da menor onerosidade, mas o exequente 
se insurge por intermédio de agravo de 
instrumento, alegando que o parcelamento legal 
não se aplica ao cumprimento de sentença. 
Diante da situação hipotética, a decisão do juiz está 
A) correta, pois o parcelamento legal pode ser 
aplicado no caso de cumprimento de sentença. 
B) equivocada, tendo em vista que só poderia 
deferir se fosse feito depósito de 50%. 
C) equivocada, pois há vedação expressa para a 
concessão do parcelamento legal no caso de 
cumprimento de sentença. 
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D) correta, pois sempre se deve encontrar a forma 
mais efetiva para a execução. 
 
57) Pedro promove ação de cobrança em face de 
José, pelo descumprimento de contrato de 
prestação de serviços celebrado entre as partes. O 
processo instaurado teve seu curso normal, e o 
pedido foi julgado procedente, com a condenação 
do réu a pagar o valor pleiteado. Não houve 
recurso e, na fase de cumprimento de sentença, o 
executado é intimado a efetuar o pagamento e 
pretende ofertar resistência. Sobre a postura 
adequada para o executado tutelar seus interesses, 
assinale a afirmativa correta.  
A) Deve oferecer embargos à execução e, para 
tanto, deverá garantir o juízo com penhora, 
depósito ou caução.  
B) Deve oferecer impugnação à execução, 
devendo garantir o juízo com penhora, depósito ou 
caução.  
C) Deve oferecer embargos à execução, sem a 
necessidade de prévia garantia do juízo para ser 
admitido.  
D) Deve oferecer impugnação à execução, sem a 
necessidade de prévia garantia do juízo com 
penhora.  
 
58) Caio, Mário e João são denunciados pela 
prática de um mesmo crime de estupro (Art. 213 do 
CP). Caio possuía uma condenação anterior 
definitiva pela prática de crime de deserção, delito 
militar próprio, ao cumprimento de pena privativa 
de liberdade. Já Mário possuía uma condenação 
anterior, com trânsito em julgado, pela prática de 
crime comum, com aplicação exclusiva de pena de 
multa. Por fim, João possuía condenação definitiva 
pela prática de contravenção penal à pena privativa 
de liberdade. No momento da sentença, o juiz 
reconhece agravante da reincidência em relação 
aos três denunciados. Considerando apenas as 
informações narradas, de acordo com o Código 
Penal, o advogado dos réus  
A) não poderá buscar o afastamento da agravante, 
já que todos são reincidentes.  
B) poderá buscar o afastamento da agravante em 
relação a Mário, já que somente Caio e João são 
reincidentes.  
C) poderá buscar o afastamento da agravante em 
relação a João, já que somente Caio e Mário são 
reincidentes.  

D) poderá buscar o afastamento da agravante em 
relação a Caio e João, já que somente Mário é 
reincidente. 
 
59) Catarina leva seu veículo para uma 
determinada entidade autárquica com o objetivo de 
realizar a fiscalização anual. Carlos, funcionário 
público que exerce suas funções no local, apesar 
de não encontrar irregularidades no veículo, 
verificando a inexperiência de Catarina, que tem 
apenas 19 anos de idade, exige R$ 5.000,00 para 
“liberar” o automóvel sem pendências. Catarina, de 
imediato, recusa-se a entregar o valor devido e 
informa o ocorrido ao superior hierárquico de 
Carlos, que aciona a polícia. Realizada a prisão em 
flagrante de Carlos, a família é comunicada sobre o 
fato e procura um advogado para que ele preste 
esclarecimentos sobre a responsabilidade penal de 
Carlos. Diante da situação narrada, o advogado da 
família de Carlos deverá esclarecer que a conduta 
praticada por Carlos configura, em tese, crime de  
A) corrupção passiva consumada.  
B) concussão consumada.  
C) corrupção passiva tentada.  
D) concussão tentada.  
 
60) Pedro, quando limpava sua arma de fogo, 
devidamente registrada em seu nome, que 
mantinha no interior da residência sem adotar os 
cuidados necessários, inclusive o de desmuniciá-la, 
acaba, acidentalmente, por dispará-la, vindo a 
atingir seu vizinho Júlio e a esposa deste, Maria. 
Júlio faleceu em razão da lesão causada pelo 
projétil e Maria sofreu lesão corporal e debilidade 
permanente de membro. Preocupado com sua 
situação jurídica, Pedro o procura para, na 
condição de advogado, orientá-lo acerca das 
consequências do seu comportamento. Na 
oportunidade, considerando a situação narrada, 
você deverá esclarecer, sob o ponto de vista 
técnico, que ele poderá vir a ser responsabilizado 
pelos crimes de  
A) homicídio culposo, lesão corporal culposa e 
disparo de de arma de fogo, em concurso formal.  
B) homicídio culposo e lesão corporal grave, em 
concurso formal.  
C) homicídio culposo e lesão corporal culposa, em 
concurso material.  
D) homicídio culposo e lesão corporal culposa, em 
concurso formal.  
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61) No dia 15 de abril de 2011, João, nascido em 
18 de maio de 1991, foi preso em flagrante pela 
prática do crime de furto simples, sendo, em 
seguida, concedida liberdade provisória. A 
denúncia somente foi oferecida e recebida em 18 
de abril de 2014, ocasião em que o juiz designou o 
dia 18 de junho de 2014 para a realização da 
audiência especial de suspensão condicional do 
processo oferecida pelo Ministério Público. A 
proposta foi aceita pelo acusado e pela defesa 
técnica, iniciando-se o período de prova naquele 
mesmo dia. Três meses depois, não tendo o 
acusado cumprido as condições estabelecidas, a 
suspensão foi revogada, o que ocorreu em decisão 
datada de 03 de outubro de 2014. 
Ao final da fase instrutória, a pretensão punitiva foi 
acolhida, sendo aplicada ao acusado a pena de 01 
ano de reclusão em regime aberto, substituída por 
restritiva de direitos. A sentença condenatória foi 
publicada em 19 de maio de 2016, tendo transitado 
em julgado para a acusação. 
Intimado da decisão respectiva, João procura você, 
na condição de advogado(a), para saber sobre 
eventual prescrição, pois tomou conhecimento de 
que a pena de 01 ano, em tese, prescreve em 04 
anos, mas que, no caso concreto, por força da 
menoridade relativa, deve o prazo ser reduzido de 
metade. 
Diante desse quadro, você, como advogado(a), 
deverá esclarecer que 
A) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva entre 
a data do fato e a do recebimento da denúncia. 
B) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva entre 
a data do recebimento da denúncia e a da 
publicação da sentença condenatória. 
C) ocorreu a prescrição da pretensão executória 
entre a data do recebimento da denúncia e a da 
publicação da sentença condenatória. 
D) não há que se falar em prescrição, no caso 
apresentado. 
 
62) Tony, a pedido de um colega, está 
transportando uma caixa com cápsulas que 
acredita ser de remédios, sem ter conhecimento 
que estas, na verdade, continham Cloridrato de 
Cocaína em seu interior. Por outro lado, José 
transporta em seu veículo 50g de Cannabis Sativa 
L. (maconha), pois acreditava que poderia ter 
pequena quantidade do material em sua posse 
para fins medicinais. 

Ambos foram abordados por policiais e, diante da 
apreensão das drogas, denunciados pela prática do 
crime de tráfico de entorpecentes. 
Considerando apenas as informações narradas, o 
advogado de Tony e José deverá alegar em favor 
dos clientes, respectivamente, a ocorrência de 
A) erro de tipo, nos dois casos. 
B) erro de proibição, nos dois casos. 
C) erro de tipo e erro de proibição. 
D) erro de proibição e erro de tipo. 
  
63) Gilson, 35 anos, juntamente com seu filho 
Rafael, de 15 anos, em dificuldades financeiras, 
iniciaram atos para a subtração de um veículo 
automotor. Gilson portava arma de fogo e, quando 
a vítima tentou empreender fuga, ele efetua 
disparos contra ela, a fim de conseguir subtrair o 
carro. O episódio levou o proprietário do automóvel 
a falecer. Apesar disso, os agentes não levaram o 
veículo, já que outras pessoas que estavam no 
local chamaram a Polícia. 
Descobertos os fatos, Gilson é denunciado pelo 
crime de latrocínio consumado e corrupção de 
menores em concurso formal, sendo ao final da 
instrução, após confessar os fatos, condenado à 
pena mínima de 20 anos pelo crime do Art.  157, 
§ 3º, do Código Penal, e à pena mínima de 01 ano 
pelo delito de corrupção de menores, não havendo 
reconhecimento de quaisquer agravantes ou 
atenuantes. Reconhecido, porém, o concurso 
formal de crimes, ao invés de as penas serem 
somadas, a pena mais grave foi aumentada de 1/6, 
resultando em um total de 23 anos e 04 meses de 
reclusão. 
Considerando a situação narrada, o advogado de 
Gilson poderia pleitear, observando a 
jurisprudência dos Tribunais Superiores, em sede 
de recurso de apelação, 
A) a aplicação da regra do cúmulo material em 
detrimento da exasperação, pelo concurso formal 
de crimes. 
B) a aplicação da pena intermediária abaixo do 
mínimo legal, em razão do reconhecimento da 
atenuante da confissão espontânea. 
C) o reconhecimento da modalidade tentada do 
latrocínio, já que o veículo automotor não foi 
subtraído. 
D) o afastamento da condenação por corrupção de 
menor, pela natureza material do delito. 
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64) No dia 31 de dezembro de 2015, Leandro 
encontra, em uma boate, Luciana, com quem 
mantivera uma relação íntima de afeto, na 
companhia de duas amigas, Carla e Regina. Já 
alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, 
Leandro, com ciúmes de Luciana, inicia com esta 
uma discussão e desfere socos em sua face. Carla 
e Regina vêm em defesa da amiga, mas, 
descontrolado, Leandro também agride as amigas, 
causando lesões corporais leves nas três. Diante 
da confusão, Leandro e Luciana são encaminhados 
a uma delegacia, enquanto as demais vítimas 
decidem ir para suas casas. Após exame de corpo 
de delito confirmando as lesões leves, Luciana é 
ouvida e afirma expressamente que não tem 
interesse em ver Leandro responsabilizado 
criminalmente. Em relação às demais lesadas, não 
tiveram interesse em ser ouvidas em momento 
algum das investigações, mas as testemunhas 
confirmaram as agressões. Diante disso, o 
Ministério Público, em 05 de julho de 2016, oferece 
denúncia em face de Leandro, imputando-lhe a 
prática de três crimes de lesão corporal leve. 
Considerando apenas as informações narradas, 
o(a) advogado(a) de Leandro  
A) não poderá buscar a rejeição da denúncia em 
relação a nenhum dos três crimes.  
B) poderá buscar a rejeição da denúncia em 
relação ao crime praticado contra Luciana, mas não 
quanto aos delitos praticados contra Carla e 
Regina.  
C) poderá buscar a rejeição da denúncia em 
relação aos três crimes.  
D) não poderá buscar a rejeição da denúncia em 
relação ao crime praticado contra Luciana, mas 
poderá pleitear a imediata rejeição quanto aos 
delitos praticados contra Carla e Regina. 
 
65) Douglas responde a ação penal, na condição 
de preso cautelar, pela prática do crime de furto 
qualificado, sendo ele triplamente reincidente 
específico. No curso do processo, foi constatado 
por peritos que Douglas seria semi-imputável e que 
haveria risco de reiteração. O magistrado em 
atuação, de ofício, revoga a prisão preventiva de 
Douglas, entendendo que não persistem os 
motivos que justificaram essa medida mais grave, 
aplicando, porém, a medida cautelar de internação 
provisória, com base no Art. 319 do Código de 
Processo Penal. Diante da situação narrada, o 

advogado de Douglas poderá requerer o 
afastamento da cautelar aplicada, em razão  
A) da não previsão legal da cautelar de internação 
provisória, sendo certo que tais medidas estão 
sujeitas ao princípio da taxatividade.  
B) de somente ser cabível a cautelar quando os 
peritos concluírem pela inimputabilidade, mas não 
pela semiimputabilidade.  
C) de o crime imputado não ter sido praticado com 
violência ou grave ameaça à pessoa.  
D) de não ser cabível, na hipótese, a aplicação de 
medida cautelar de ofício, sem requerimento 
pretérito do Ministério Público.  
 
66) Paulo foi preso em flagrante pela prática do 
crime de corrupção, sendo encaminhado para a 
Delegacia. Ao tomar conhecimento dos fatos, a 
mãe de Paulo entra, de imediato, em contato com o 
advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo 
auxílio para seu filho. De acordo com a situação 
apresentada, com base na jurisprudência dos 
Tribunais Superiores, deverá o advogado 
esclarecer que  
A) diante do caráter inquisivo do inquérito policial, 
Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na 
delegacia.  
B) a presença da defesa técnica, quando da 
lavratura do auto de prisão em flagrante, é sempre 
imprescindível, de modo que, caso não esteja 
presente, todo o procedimento será considerado 
nulo.  
C) decretado o sigilo do procedimento, o advogado 
não poderá ter acesso aos elementos informativos 
nele constantes, ainda que já documentados no 
procedimento.  
D) a Paulo deve ser garantida, na delegacia, a 
possibilidade de assistência de advogado, de modo 
que existe uma faculdade na contratação de seus 
serviços para acompanhamento do procedimento 
em sede policial.  
 
67) Durante audiência de instrução e julgamento 
em processo em que é imputada a José a prática 
de um crime de roubo majorado pelo concurso de 
agentes, Laís e Lívia, testemunhas de acusação, 
divergem em suas declarações. Laís garante que 
presenciou o crime e que dois eram os autores do 
delito; já Lívia também diz que estava presente, 
mas afirma que José estava sozinho quando o 
crime foi cometido. A vítima não foi localizada para 
prestar depoimento. 



 

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

Diante dessa situação, poderá o advogado de José 
requerer 
A) a realização de contradita das testemunhas. 
B) a realização de acareação das testemunhas. 
C) a instauração de incidente de falsidade. 
D) a suspensão do processo até a localização da 
vítima, para superar divergência. 
 
68) Ricardo foi denunciado, perante a 1ª Vara 
Criminal de determinada cidade, pela prática de 
crime de associação para o tráfico com mais 04 
outros indivíduos, destacando  a denúncia o local, o 
período e a existência de outros indivíduos não 
identificados, integrantes da mesma associação. 
Foi condenado em primeira instância e foi mantida 
a prisão preventiva, apresentando a defesa recurso 
de apelação. 
No dia seguinte da condenação, na cadeia, Ricardo 
vem a ser notificado em razão de denúncia diversa 
oferecida pelo Ministério Público, agora perante a 
2ª Vara Criminal da  mesma cidade, pela prática do 
mesmo crime de associação para o tráfico, em 
iguais período e local da primeira denúncia, mas, 
dessa vez, foram denunciados também os 
indivíduos não identificados mencionados no 
primeiro processo. 
Ricardo, então, entra em contato com seu 
advogado, informando da nova notificação. 
Considerando a situação narrada, caberá ao 
advogado de Ricardo apresentar exceção de 
A) litispendência. 
B) coisa julgada. 
C) incompetência. 
D) ilegitimidade. 
 
69) Silva foi vítima de um crime de ameaça por 
meio de uma ligação telefônica realizada em 02 de 
janeiro de 2016. Buscando identificar o autor, já 
que nenhum membro de sua família tinha tal 
informação, requereu, de imediato, junto à 
companhia telefônica, o número de origem da 
ligação, vindo a descobrir, no dia 03 de julho de 
2016, que a linha utilizada era de propriedade do 
ex-namorado de sua filha, Carlos, razão pela qual 
foi até a residência deste, onde houve a confissão 
da prática do crime. Quando ia ao Ministério 
Público, na companhia de Marta, sua esposa, para 
oferecer representação, Silva sofreu um infarto e 
veio a falecer. Marta, no dia seguinte, afirmou 
oralmente, perante o Promotor de Justiça, que 
tinha interesse em representar em face do autor do 

fato, assim como seu falecido marido. Diante do 
apelo de sua filha, Marta retorna ao Ministério 
Público no dia 06 de julho de 2016 e diz que não 
mais tem interesse na representação. Ainda assim, 
considerando que a ação penal é pública 
condicionada, o Promotor de Justiça ofereceu 
denúncia, no dia 07 de julho de 2016, em face de 
Carlos, pela prática do crime de ameaça. 
Considerando a situação narrada, o(a) advogado(a) 
de Carlos, em resposta à acusação, deverá alegar 
que  
A) ocorreu decadência, pois se passaram mais de 
6 meses desde a data dos fatos.  
B) a representação não foi válida, pois não foi 
realizada pelo ofendido.  
C) ocorreu retratação válida do direito de 
representação.  
D) a representação não foi válida, pois foi realizada 
oralmente. 
 
 
70) Um grupo econômico é formado pelas 
sociedades empresárias X, Y e Z. Com a crise 
econômica que assolou o país, todas as empresas 
do grupo procuraram formas de reduzir o custo de 
mão de obra. Para evitar dispensas, a sociedade 
empresária X acertou a redução de 10% dos 
salários dos seus empregados por convenção 
coletiva; Y acertou a mesma redução em acordo 
coletivo; e Z fez a mesma redução, por acordo 
individual escrito com os empregados. Diante da 
situação retratada e da norma de regência, 
assinale a afirmativa correta.  
A) As empresas estão erradas, porque o salário é 
irredutível, conforme previsto na Constituição da 
República.  
B) Não se pode acertar redução de salário por 
acordo coletivo nem por acordo individual, razão 
pela qual as empresas Y e Z estão erradas.  
C) A empresa Z não acertou a redução salarial na 
forma da lei, tornando-a inválida.  
D) As reduções salariais em todas as empresas do 
grupo foram negociadas e, em razão disso, são 
válidas.  
 
71) Os irmãos Pedro e Júlio Cesar foram 
contratados como empregados pela sociedade 
empresária Arco Doce S/A e lá permaneceram por 
dois anos. Como foram aprovados em diferentes 
concursos públicos da administração direta, eles 
pediram demissão e, agora, com a possibilidade 
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concedida pelo Governo, dirigiram-se à Caixa 
Econômica Federal (CEF) para sacar o FGTS. Na 
agência da CEF foram informados que só havia o 
depósito de FGTS de 1 ano, motivo por que 
procuraram o contador da Arco Doce para uma 
explicação. O contador informou que não havia o 
depósito porque, no último ano, Pedro afastara-se 
para prestar serviço militar obrigatório e Júlio Cesar 
afastarase pelo INSS, recebendo auxílio-doença 
comum (código B-31). Diante desses fatos, 
confirmados pelos ex-empregados, o contador 
ponderou que não havia obrigação de a empresa 
depositar o FGTS durante 1 ano para ambos. 
Sobre a questão retratada e de acordo com a 
legislação em vigor, assinale a afirmativa correta.  
A) A sociedade empresária tem razão na 
justificativa de Júlio Cesar, mas está errada em 
relação a Pedro.  
B) A sociedade empresária está errada em relação 
a ambos os empregados.  
C) No que tange a Pedro, a sociedade empresária 
está certa, mas, no tocante a Julio Cesar, não tem 
razão.  
D) A pessoa jurídica está correta em relação a 
Pedro e a Júlio Cesar.  
 
72) João era proprietário de uma padaria em uma 
rua movimentada do centro da cidade. Em razão de 
obras municipais, a referida rua foi interditada para 
veículos e pedestres. Por conta disso, dada a 
ausência de movimento, João foi obrigado a 
extinguir seu estabelecimento comercial, 
implicando a paralisação definitiva do trabalho. 
Acerca da indenização dos empregados pela 
extinção da empresa, à luz da CLT, assinale a 
afirmativa correta.  
A) Caberá indenização ao empregado, a ser paga 
pelo Município.  
B) Caberá indenização ao empregado, a ser paga 
pela União.  
C) Caberá indenização ao empregado, a ser paga 
pelo empregador, sem possibilidade de 
ressarcimento.  
D) Tratando-se de motivo de força maior, não há 
pagamento de indenização. 
 
 
73) Na convenção coletiva de determinada 
categoria, ficou estipulado que o adicional de 
periculosidade seria pago na razão de 15% sobre o 
salário-base, pois, comprovadamente,  os 

trabalhadores permaneciam em situação de risco 
durante metade da jornada cumprida. 
Sobre a cláusula em questão, assinale a afirmativa 
correta. 
A) A cláusula não é válida, pois se trata de norma 
de ordem pública. 
B) A validade da cláusula depende de 
homologação judicial. 
C) A cláusula é válida, porque a Constituição da 
República garante eficácia aos acordos e às 
convenções coletivas. 
D) A legalidade da cláusula será avaliada pelo juiz, 
porque a Lei e o TST são silentes a respeito. 
  
74) Um aprendiz de marcenaria procura um 
advogado para se inteirar sobre o FGTS que vem 
sendo  depositado  mensalmente pelo empregador 
na sua conta vinculada junto à CEF, na razão de 
2% do salário, e cujo valor é descontado 
juntamente com o INSS. 
Com relação ao desconto do FGTS, assinale a 
afirmativa correta. 
A) O FGTS deveria ser depositado na ordem de 8% 
e não poderia ser descontado. 
B) A empresa, por se tratar de aprendiz, somente 
poderia descontar metade do FGTS depositado. 
C) A empresa está equivocada em relação ao 
desconto, pois o FGTS é obrigação do 
empregador. 
D) A conduta da empresa é regular, tanto em 
relação ao percentual quanto ao desconto. 
 
75) Suely trabalha na casa de Rogério como 
cuidadora de seu pai, pessoa de idade avançada e 
enferma, comparecendo de segunda a sexta-feira, 
das 8:00 às 17:00 h, com intervalo de uma hora 
para refeição. 
De acordo com o caso narrado e a legislação de 
regência, assinale a afirmativa correta. 
A) O controle escrito não é necessário, porque 
menos de 10 empregados trabalham na residência 
de Rogério. 
B) A lei de regência prevê que as partes podem 
acertar, por escrito, a isenção de marcação da 
jornada normal, assinalando apenas a eventual 
hora extra. 
C) A Lei é omissa a respeito, daí por que a 
existência de controle deve ser acertado entre as 
partes envolvidas no momento da contratação. 
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D) Rogério deve, por força de Lei, manter controle 
escrito dos horários de entrada e saída da 
empregada doméstica. 
 
76) Reinaldo, Wilma e Teodoro trabalharam no 
restaurante Fino Paladar Ltda. Todos procuraram o 
mesmo advogado para apresentar reclamação 
trabalhista: Reinaldo diz que não recebeu horas 
extras, Wilma informa que não recebeu as verbas 
resilitórias e Teodoro diz que não recebeu a 
participação nos lucros. Diante da situação 
retratada, e de acordo com a CLT, assinale a 
afirmativa correta.  
A) Não é possível o ajuizamento de reclamação 
plúrima, porque os pedidos são distintos.  
B) A CLT não traz os requisitos para o litisconsórcio 
ativo e, por isso, ficará a critério do juiz aceitar o 
ingresso conjunto.  
C) Cabe manejo da reclamação plúrima, porque o 
empregador é o mesmo.  
D) No caso apresentado, caberá o ajuizamento de 
dissídio coletivo. 
 
77) Cristóvão trabalhava na sociedade empresária 
Solventes Químicos S/A como motorista de 
empilhadeira. Ocorre que, em uma viagem de lazer 
feita nas férias, Cristóvão sofreu um acidente 
automobilístico e veio a óbito. Cristóvão deixou 
viúva, com quem era casado há 28 anos pelo 
regime da comunhão parcial de bens, e cinco 
filhos, sendo três deles maiores de 21 anos e 
capazes, e dois menores de 21 anos. Diante da 
tragédia ocorrida, a sociedade empresária calculou 
as verbas devidas em razão da extinção contratual 
decorrente da morte e pretende efetuar o 
pagamento a quem de direito. De acordo com a 
legislação de regência, assinale a opção que 
contempla os beneficiários dessa verba.  
A) Somente a esposa e os filhos menores, por 
serem dependentes previdenciários passíveis de 
habilitação junto ao INSS, dividirão igualmente a 
verba decorrente do contrato de trabalho.  
B) A viúva e todos os filhos são sucessores, motivo 
pelo qual a verba deverá ser rateada igualmente 
entre todos, conferindo-se isonomia.  
C) A viúva, por ser herdeira e meeira, ficará com 
50% da indenização pela ruptura do contrato de 
trabalho, dividindo-se o restante, igualmente, entre 
os filhos.  
D) A Lei não é clara sobre quem deve receber a 
indenização, razão pela qual caberá ao juiz, no 

caso concreto e verificando a necessidade de cada 
herdeiro, fazer a divisão justa e equânime. 
 
78) Jorge foi dispensado e, no dia designado para 
homologação da ruptura contratual, a empresa 
informou que não tinha dinheiro para pagar a 
indenização. O TRCT estava preenchido, com o 
valor total de R$ 5.000,00 que Jorge deveria 
receber. 
Diante da situação narrada pela empresa e da 
extrema necessidade de Jorge, o sindicato 
concordou em fazer a homologação apenas para 
liberar o FGTS e permitir o acesso ao seguro-
desemprego, lançando no TRCT um carimbo de 
que nada havia sido pago. Jorge, então, ajuizou 
ação monitória na Justiça do Trabalho, cobrando a 
dívida de R$ 5.000,00. 
Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O comportamento de Jorge é viável, sendo que, 
nesse  caso, o juiz expedirá mandado de 
pagamento, nos moldes do CPC. 
B) Na Justiça do Trabalho, a ação monitória 
somente é possível em causas de até dois salários 
mínimos, sendo que da sentença não caberá 
recurso, o que não é a hipótese retratada. 
C) Jorge deveria ajuizar ação de execução de título 
extrajudicial, que é a natureza jurídica do  TRCT  
preenchido, mas não quitado. 
D) Jorge agiu mal, porque não cabe ação monitória 
na Justiça do Trabalho, em razão da 
incompatibilidade de procedimentos. 
 
79) A sociedade empresária Sanear Conservação e 
Limpeza Ltda. ajuizou ação de consignação em 
pagamento em face do ex- empregado Pedro 
Braga, afirmando que ele se negava a receber as 
verbas resilitórias a que faria jus. 
Citado, Pedro Braga apresentou resposta sob a 
forma de contestação e reconvenção, postulando 
diversos direitos alegadamente lesados e incluindo 
no polo passivo a sociedade empresária Réptil 
Imobiliária, tomadora dos serviços terceirizados do 
empregado, requerendo dela a responsabilidade 
subsidiária. 
Diante da situação retratada e da norma de 
regência, assinale a afirmativa correta. 
A) Não é possível, em sede de reconvenção, 
ajuizar ação contra quem não é parte na lide 
principal. 
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B) A pretensão de Pedro somente se viabilizará se 
a sociedade empresária Réptil Imobiliária 
concordar em figurar na reconvenção. 
C) Não há óbice a se incluir na reconvenção 
pessoa que não figure na lide original. 
D) A Lei processual é omissa a respeito; assim 
ficará a critério do juiz aceitar a inclusão da 
sociedade empresária Réptil Imobiliária. 
 
80) Em reclamação trabalhista que se encontra na 
fase de execução, o executado apresentou 
exceção de pré- executividade. Após ser conferida 
vista à parte contrária, o juiz julgou-a procedente e 
reconheceu a nulidade da citação e de todos os 
atos subsequentes, determinando nova citação 
para que o réu pudesse contestar a demanda. 
Considerando essa situação e o que dispõe a CLT, 
assinale a opção que indica o recurso que o 
exequente deverá  apresentar para tentar reverter a 
decisão. 
A) Apelação. 
B) Agravo de Petição. 
C) Recurso de Revista. 
D) Recurso Ordinário. 
 
                                                
 


