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Bem-‐vindo  ao  3º  Simulado  do  Portal  Exame  de  Ordem  para  o  XVI  Exame!  
A	   prova	   objetiva	   da	   próxima	   1ª	   fase	   será	   no	   dia	   15	   de	   março	   e	   nós	   ofereceremos	   para	   você,	  
visando	   proporcionar	   ao	   candidato	   uma	   mensuração	   da	   evolução	   de	   desempenho,	   conceito	   e	  
abordagem	   lançado	  originariamente	  por	  nós	  para	  o	   Exame	  de	  Ordem,	   3	   simulados	  para	  que	   as	  
deficiências	  e	  a	  EVOLUÇÃO	  do	  desempenho	  seja	  feita	  de	  agora	  até	  o	  dia	  da	  prova.	  
	  
O	  objetivo	  declarado	  aqui	  é	  ajudar	  o	  candidato	  a	  ter	  a	  certeza	  de	  que	  irá	  bem	  na	  1ª	  fase,	  e,	  com	  
isso,	   dar-‐lhe	   mais	   segurança	   na	   hora	   da	   verdade:	   quem   se   sente   seguro   consegue   dominar  
melhor  o  emocional.	  
	  
A	   segurança,	   evidentemente,	   está	   relacionada	   à	   certeza	   de	   que	   o	   preparo	   até	   a	   prova	   foi	   o	  
adequado,	  e	  o	  simulados,	  visto	  em	  conjunto,	  permitirão	  ao	  candidato	  ATACAR	  com	  precisão	  seus	  
pontos	  deficientes,	  auxiliando-‐o	  em	  sua	  ESTRATÉGIA	  de	  estudos.	  
  
E  qual  é  a  função  de  um  simulado?	  
A	   resposta	   é	   simples:	   reproduzir	   as	   condições	   de	   um	  
evento	   qualquer,	   visando	   treinar	   os	   interessados	   sob	  
determinadas	   condições.	   No	   nosso	   caso,	   queremos	  
treinar	  para	  a	  prova	  objetiva	  da	  OAB.	  
	  
Logo,	   um	   simulado,	   levando	   em	   consideração	   as	  
condições	  da	  prova	  objetiva	  da	  OAB,	  tem	  de	  ser	  feito	  sob	  
os	  seguintes	  parâmetros:	  
	  

1  -‐  Isolamento	  
O	   candidato	   fará	   a	   prova	   sozinho,	   logo,	   se	   isolar	   do	   contato	   é	   condição	   sine	   qua	   non	   de	   um	  
simulado.	  Sem	  isolamento	  você	  NÃO	  faz	  um	  simulado	  para	  a	  prova	  da	  OAB.	  
E	  a	  lógica	  é	  muito	  simples:	  o	  simulado	  não	  serve	  só	  para	  o	  candidato	  avaliar	  conhecimentos,	  serve	  
também	  para	  treinar	  o	  emocional.	  
	  
Sem	  medo	  de	  errar,	  o	  emocional	  no	  Exame	  é	  praticamente	  "50%"	  do	  necessário	  para	  se	  conseguir	  
a	   aprovação.	   É	   um	   verdadeiro	   clichê	   ouvir	   histórias	   de	   insucessos	   ligadas	   ao	   nervosismo	   e	   à	  
ansiedade.	  Se	  preparar	  emocionalmente	  é	  FUNDAMENTAL	  para	  o	  sucesso.	  
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2  -‐  Concentração  
Ao	   ficar	   sozinho	   o	   candidato	   poderá	   testar	   sua	  
concentração.	   Aqui	   temos	   um	   ponto	   interessante.	   O	  
ideal	   seria	   fazer	   o	   simulado	   em	   uma	   sala	   com	   demais	  
candidatos,	   mas	   como	   no	   nosso	   caso	   isso	   não	   será	  
possível,	   você	   terá	   de	   providenciar	   um	   espaço	  
adequado.	  Como	  esse	  espaço	  não	  será	  igual	  ao	  de	  uma	  
sala	   de	   prova,	   você	   poderá	   exercitar	   o	   foco	   e	   a	  
concentração	   em	   um	   nível	   ACIMA	   das	   condições	   reais	  
da	  prova.	  Perfeito	  para	  a	  gestão	  do	  emocional	  e	  	  
do	  foco!	  
	  

3  -‐  Disciplina	  
Um	  simulado	  não	  é	  uma	  brincadeira	  e	  nem	  uma	  festa	  da	  interação.	  Não	  se	  permita	  distrações,	  não	  
interaja	  com	  ninguém,	  não	  desvie	  o	  seu	  foco.	  Um	  simulado	  é	  para	  ser	  levado	  a	  sério	  e	  isso	  é	  
muito	  importante!	  
	  
Qual	  a	  importância	  de	  fazer	  um	  simulado	  quando	  faltam	  apenas	  pouco	  menos	  de	  2	  meses	  
para	  a	  prova?	  
	  
Agora,	  acreditamos,	  é	  hora	  de	  fazer	  uma	  primeira	  averiguação	  do	  que	  foi	  apreendido	  nos	  estudos	  
até	  agora.	  Notem	  a	  distância	  do	  dia	  de	  amanhã	  até	  o	  dia	  da	  prova.	  MUITO	  pode	  ser	  corrigido	  (se	  
for	  o	  caso)	  na	  hipótese	  do	  candidato	  descobrir	  algum	  tipo	  de	  deficiência.	  
	  

  
A  hora  de  errar  é  agora!  	  
Claro!	  Você	  ainda	  não	  está	  100%	  prontos	  para	  a	  prova,	  e	  eventual	  análise	  tem	  de	  estar	  atenta	  para	  
uma	  mensuração	   correta	   do	   desempenho:	   se	   o	   candidato	   não	   estudou	   determinada	   disciplina	  
contida	  em	  uma	  questão,	  a	  análise	  do	  desempenho	  deve	  levar	  esse	  fator	  em	  consideração:	  não	  se	  
pode	  exigir	  aquilo	  que	  não	  se	  estudou. 
  
E  quais  os  pontos  a  serem  observados  em  TODOS  os  simulados?  

1	  -‐	  Gestão	  do	  tempo	  durante	  a	  prova;	  
2	  -‐	  Identificação	  de	  deficiências	  na	  aprendizagem;	  
3	  -‐	  Gerenciamento	  do	  aspecto	  emocional.	  
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Esses	  3	  elementos	  precisam	  ser	  reavaliados	  a	  cada	  simulado,	  e	  as	  observações	  para	  cada	  simulado	  
precisam	   ser	   comparadas.	   Desta	   forma	   você	   pode	   notar	   a	   evolução	   nos	   estudos	   ou,	   perceber	  
algum	  tipo	  de	  deficiência.	  
	  
Registre	  os	  dados	  e	  posteriormente	  compare	  as	  notas.	  
	  
Vamos	  ver	  cada	  tópico	  agora:	  
	  

Gestão  do  tempo  durante  a  prova  
	  
Tempo	   é	   segurança!	   Talvez	   essa	   seja	   a	   premissa	   básica	   quando	   se	   fala	   no	   tempo	   de	   prova.	   O	  
candidato	  tem	  de	  ter	  a	  convicção	  de	  que	  as	  5	  horas	  serão	  suficientes	  não	  só	  para	  responder	  todas	  
as	  perguntas	  como	  também	  para	  preencher	  a	  folha	  de	  resposta.	  
	  
Quem	  fará	  a	  prova	  pela	  primeira	  vez	  provavelmente	  não	  sabe,	  mas	  5	  horas	  passam	  voando.	  Claro	  
que	  a	  percepção	  é	  derivada	  de	  um	  estado	  de	  alerta,	  de	   tensão,	  afinal,	  o	   tempo	  corre	  de	   forma	  
uniforme,	  mas	  a	  impressão	  é	  que	  durante	  a	  prova	  ele	  passa	  mais	  rápido...muito	  mais	  rápido!	  
	  
O	  simulado	  permite	  que	  o	  candidato	  estude	  o	  gerenciamento	  do	  seu	  tempo	  e	  sua	  capacidade	  em	  
responder	  todas	  as	  perguntas.	  O	  estado	  psicológico	  será	  diferente,	  por	  certo,	  mas	  o	  aprendizado	  
resultante	  da	   simulação	  ajuda	  no	  processo	  de	   realização	  da	  prova,	   porquanto	  o	  processo	  em	   si	  
não	  será	  totalmente	  estranho	  ao	  candidato.	  
	  
	  

	  Identificação  de  deficiências  na  aprendizagem  
	  
Esse,	   por	   certo,	   é	   o	   papel	   mais	   relevante	   ao	   se	   estudar	   por	   provas	   anteriores,	   e,	   no	   presente	  
momento,	   na	   submissão	   ao	   simulado.	   Certamente	   o	   candidato	   não	   responderá	   todas	   as	  
perguntas.	  Essa	  percepção	  é	  útil	  para	  identificar	  em	  quais	  disciplinas	  estão	  as	  maiores	  limitações	  
no	  conhecimento.	  
	  
O	   erro	   também	   faz	   parte	   do	   processo	   de	   aprendizagem	   -‐	   com	   ele	   o	   candidato	   estabelece	   seu	  
processo	  de	  cognição,	   sedimentando	  melhor	  o	   conhecimento	  a	   ser	  exigido	  na	  hora	  da	  verdade,	  
pois	   o	   erro	   permite	   a	   compreensão	   de	   limitações	   no	   conhecimento	   e,	   por	   corolário	   lógico,	   a	  
supressão	  de	  lacunas.	  
	  
Faltam	  2	  meses	  para	  a	  prova.	  Identificar	  deficiências	  agora	  será	  algo	  muitíssimo	  útil,	  pois	  o	  tempo	  
daqui	  até	  o	  dia	  da	  prova	  permite	  que	  vocês	  possam	  sanar	  quaisquer	  problemas	  com	  folga,	  muita	  
folga	  mesmo!	  
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Gerenciamento  do  aspecto  emocional  
	  
Eu	  não	   tenho	  dúvidas	  que	  o	  aspecto	  emocional	  do	   candidato	  é	  decisivo	  na	   sua	  aprovação.	   Já	   li	  
uma	   infinidade	   de	   depoimentos	   de	   candidatos	   que	   sucumbem	   às	   próprias	   emoções	   durante	   a	  
aplicação	  da	  prova. 
	  
Aliás,	   já	   foram	   centenas	   de	   depoimentos	   retratando	   a	   descrença	   em	   função	   de	   sucessivos	  
fracassos,	  muitos	  deles	  estreitamente	  relacionados	  com	  o	  nervosismo.	  
	  
Acredito	  na	  ideia	  de	  que	  a	  segurança	  ao	  se	  fazer	  uma	  prova	  deve	  ser	  resultado	  da	  certeza	  de	  que	  
se	  está	  bem	  preparado.	  
	  
Simplesmente	   não	   existe	   fórmula	   mágica	   para	   se	   ficar	   calmo:	   O	   ser	   humano	   que	   está	   apto	   a	  
enfrentar	   situações	   específicas	   com	   calma,	   onde	   outros	   ficariam	   nervosos,	   ou	   não	   tem	   nada	   a	  
perder	  ou	  já	  está	  escolado	  pela	  experiência.	  
	  
Quem	  faz	  o	  Exame	  de	  Ordem	  pela	  1ª	  vez,	  ou	  já	  fez	  2	  ou	  3	  vezes,	  é	  pouco	  para	  ficar	  100%	  calmo,	  e	  
virtualmente	  todos	  têm	  muito	  em	  jogo	  nessa	  hora;	  afinal,	  aprovar	  é	  preciso!	  
	  
Hoje,	   agora,	   neste	  momento,	   você	   certamente	   está	   bem	   longe	   da	   sensação	   de	   ansiedade	   que	  
assola	  os	  examinandos	  na	  véspera	  da	  prova!	  Ótimo!	  Trabalhar	  o	  simulado,	  compreender	  as	  falhas	  
e	   solucioná-‐las	   já	   a	   partir	   de	   agora	   vai	   certamente	   contribuir	   para	   deixá-‐lo	  mai	   seguro	   quando	  
estiver	  há	  uma	  ou	  duas	  semanas	  da	  data	  da	  prova.	  
	  
Se	   você	   pretende	   suprir	   deficiências	   identificadas	   após	   o	   simulado,	   recomendo	   fortemente	   os	  
cursos	  do	  Portal	  Exame	  de	  Ordem,	  relacionados	  ao	  longo	  deste	  simulado.	  
	  
Nossos	  cursos	  foram	  projetados	  para	  quem	  deseja	  estudar	  com	  CONSISTÊNCIA	  para	  a	  prova	  
objetiva.	  
	  
Estudar	  com	  consistência	  implica,	  entre	  outras	  coisas,	  ter	  acesso	  a	  um	  curso	  completo,	  que	  trate	  
de	   todos	   o	   conteúdo	   abordado	   na	   1ª	   fase	   como	   também	   estruturados	   para	   abordarem	   com	   a	  
devida	  profundidade	   cada	   tema	  abordado,	  ofertando	  ao	  aluno	  o	   conhecimento	  necessário	  para	  
ser	  aprovado.	  
	  
O	  Exame	  de	  Ordem	  acontece	  aqui,	  e	  a	  SUA	  preparação,	  TAMBÉM!	  
O	  gabarito	  será	  liberado	  ainda	  hoje!  Bom  simulado  
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01. Assinale a opção correta acerca das 
autarquias. 
 
A) As autarquias são detentoras, em nome 
próprio, de direitos e obrigações, poderes e 
deveres, prerrogativas e responsabilidades. 
B) As autarquias são hierarquicamente 
subordinadas à administração pública que as 
criou. 
C) As autarquias são criadas e extintas por 
ato do chefe do Poder Executivo. 
D) Ao criar uma autarquia, a administração 
pública apenas transfere a ela a execução de 
determinado serviço público, permanecendo 
com a titularidade desse serviço. 
  
2 - O servidor público estável 

A) terá direito a reintegrar-se no mesmo 
cargo, quando invalidada por sentença judicial 
a demissão, salvo se ocupado, hipótese em 
que será aproveitado em outro cargo de igual 
hierarquia.  

B) poderá ser exonerado por iniciativa da 
Administração, motivada por insuficiência de 
desempenho ou para observância do limite 
constitucional para despesas com pessoal. 

C) só perderá o cargo em razão de sentença 
judicial transitada em julgado ou mediante 
processo administrativo disciplinar em que lhe 
seja assegurada ampla defesa. 

D) ficará em disponibilidade remunerada, com 
remuneração proporcional, se extinto o cargo 
ou declarada a sua desnecessidade. 

3 - A presunção de legitimidade é atributo 
próprio dos atos administrativos: 

a)   Que não admite prova de vício formal e/ou 
ideológico; 
b)   Que os torna irrevisíveis judicialmente; 
c)   Que impede sua anulação pela 
Administração; 
d)   Que autoriza sua imediata execução, haja 
vista ser considerado válido até prova em 
contrário. 
  

4 - No âmbito da legislação de 
procedimento administrativo federal, 
assinale a opção falsa. 

a)   A desistência ou renúncia do interessado 
quanto ao pedido formulado acarreta a 
extinção do processo. 
b)   O órgão competente poderá declarar 
extinto o processo quando exaurida sua 
finalidade. 
c)   O direito de a Administração anular os 
atos administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em 05 
(cinco) anos, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada má-fé. 
d)   Os atos que apresentarem defeitos 
sanáveis podem ser convalidados pela 
Administração, desde que esta decisão não 
acarrete lesão ao interesse público ou a 
terceiros. 
  
5 - No âmbito do processo de licitação, o 
licitante somente pode desistir da 
proposta, sem necessidade de 
justificativas, até a conclusão da seguinte 
fase: 

a)   Julgamento; 
b)   Habilitação; 
c)   Classificação; 
d)   Homologação; 
  
6- O prazo prescricional para as ações que 
visam aplicar sanções da Lei n° 8.429/1992 
(lei de improbidade administrativa) ao 
agente público que exerce função de 
confiança é: 

a)   De até três anos após o término do 
exercício da função de confiança; 
b)   De até cinco anos, contados a partir da 
data do ato de improbidade; 
c)   De até cinco anos após término do 
exercício da função de confiança; 
d)   Imprescritível, em razão do interesse 
público. 
 
 

 
 
 
7. Em razão de forte enchente que trouxe 
sérios prejuízos à localidade, houve o 
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encerramento das atividades da empresa 
BBB Ltda., que teve seu estabelecimento 
totalmente destruído pela força das águas. 
Diante dessa situação hipotética, com 
relação aos contratos de trabalho de seus 
empregados, assinale a alternativa correta. 
  
A) O encerramento da atividade empresarial 
implicará a resilição unilateral por vontade do 
empregador dos contratos de trabalho de seus 
empregados.  
B) Os empregados têm direito à indenização 
compensatória de 30% (vinte por cento) sobre 
os depósitos do FGTS.  
C) Os empregados  podem movimentar a 
conta vinculada do FGTS.  
D) O empregado detentor de estabilidade 
provisória por ter sido eleito representante dos 
empregados na Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – CIPA tem direito ao 
pagamento dos salários do período 
compreendido entre a data da ruptura do 
contrato de trabalho e o final do período da 
garantia de emprego.  

8.   Relativamente à alteração do contrato 
de trabalho, é correto afirmar que 

a ) é considerada alteração unilateral vedada 
em lei a determinação ao empregador para 
que o empregado com mais de dez anos na 
função reverta ao cargo efetivo. 

b ) o empregador pode, sem a anuência do 
empregado exercente de cargo de confiança, 
transferi-lo, com mudança de domicílio, para 
localidade diversa da que resultar do contrato, 
independentemente de real necessidade do 
serviço. 

 c ) o empregador pode, sem a anuência do 
empregado cujo contrato tenha como 
condição, implícita ou explícita, transferi-lo, 
com mudança de domicílio, para localidade 
diversa da que resultar do contrato, mesmo 
não havendo real necessidade do serviço. 

d ) o adicional de 25% somente é devido nas 
transferências provisórias . 

  
9.  Com relação ao regime de férias, é 
correto afirmar que: 
  

A) as férias devem ser pagas ao empregado 
com adicional de 1/3 até 30 dias antes do 
início do seu gozo. 
B) salvo para as gestantes e os menores de 
18 anos, as férias podem ser gozadas em dois 
períodos. 
C) o empregado que pede demissão antes de 
completado seu primeiro período aquisitivo faz 
jus a férias proporcionais. 
D) as férias podem ser convertidas 
integralmente em abono pecuniário, por opção 
do empregado. 
  
10.  Não é permitido fumar nas 
dependências da empresa “CERS”, 
havendo circular interna proibitiva, bem 
como quadros proibitivos anexados em 
determinados locais. Neste caso, o 
empregado que descumpre reiteradamente 
esta ordem está sujeito a rescisão do seu 
contrato de trabalho por justa causa em 
razão da prática específica de ato de 
  
A) insubordinação. 
B) improbidade. 
C) indisciplina. 
D) incontinência de conduta. 
  
11 - Renato, professor do CERS, leciona no 
período matutino e noturno de segunda-
feira a sexta-feira. Assim, ministra aulas 
das 7:30 às 13:00 horas e das 18:00 às 
22:30 horas. Neste caso, a legislação 
trabalhista, especificamente a 
Consolidação das Leis do Trabalho: 
 
A) não está sendo respeitada, tendo em vista 
que não há um período mínimo de 11 horas 
consecutivas para descanso entre as jornadas 
de trabalho. 
B) está sendo respeitada, tendo em vista que 
Mario não leciona no final de semana, não 
sendo a Universidade obrigada a conceder 
descanso entre as jornadas de trabalho. 
C) não está sendo respeitada, tendo em vista 
que não há um período mínimo de 10 horas 
consecutivas para descanso entre as jornadas 
de trabalho. 



3º SIMULADO OAB XVI – 1ª FASE	  
	  

	   	  	   	  

	  
	  

www.cers.com.br 
	  

9 

D) não está sendo respeitada, tendo em vista 
que não há um período mínimo de 9 horas 
consecutivas para descanso entre as jornadas 
de trabalho. 
  
12. As atividades de capatazia, estiva, 
conferência de carga, conserto de carga, 
vigilância de embarcações e bloco são 
executadas especificamente pelo 
trabalhador 
 
A) eventual. 
B) temporário. 
C) autônomo. 
D) avulso.  
 

 
 
13. Assinale a alternativa incorreta: 

 
A) Nos casos omissos, o direito processual 
comum será fonte subsidiária 
do direito processual do trabalho, exceto 
naquilo em que for incompatível 
com as normas do Processo Judiciário do 
Trabalho previstas na CLT. 
B) Terá preferência em todas as fases 
processuais o dissídio cuja decisão 
tiver de ser executada perante o Juízo da 
falência. 
C) O recesso forense e as férias coletivas dos 
Ministros do Tribunal 
Superior do Trabalho suspendem os prazos 
recursais. 
D) Nos dissídios individuais, sempre que 
houver acordo, se de outra 
forma não for convencionado, o pagamento 
das custas caberá 
exclusivamente ao reclamado. 

 
14. Nos processos sujeitos à apreciação da 
Justiça do Trabalho, a nulidade 
 

A) não poderá ser declarada mediante 
provocação das partes, mas 
apenas se arguida x officio pelo Juiz. 
B) será pronunciada ainda quando arguida por 
quem lhe tiver dado causa. 
C) só será declarada quando resultar dos atos 
inquinados manifesto 
prejuízo às partes litigantes. 
D) após declarada não prejudicará senão os 
atos anteriores ou 
posteriores que dele dependam, ou sejam 
consequência. 
 
15. O Banco Alfa S/A não enviou preposto 
para a audiência designada logo 
após a distribuição da reclamação, embora 
estivesse presente o seu 
advogado, com procuração. Nesta 
situação, o reclamado é considerado 
quanto à matéria 

 
A) fática, confesso mas não revel. 
B) fática, revel e confesso. 
C) fática, nem revel nem confesso. 
D) fática, revel mas não confesso. 

 
16. A empresa Alfa, executada em ação 
trabalhista, foi citada para pagar o 
débito ou garantir a execução, sob pena de 
penhora. Nesta situação, em 
relação à nomeação de bens à penhora, 
deve-se observar 
  

A) as disposições contidas na legislação do 
Imposto de Renda. 
B) o interesse ou conveniência do executado. 
C) a preferência por bens imóveis sobre os 
demais. 
D) a ordem preferencial estabelecida no art. 
655 do Código Processual 
Civil. 
 
17. Em relação ao sistema recursal 
trabalhista, nos termos da Consolidação 
das Leis do trabalho e das súmulas da 
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jurisprudência uniformizada do TST, 
é INCORRETO afirmar: 

 
A) Os recursos serão interpostos por simples 
petição e terão efeito 
meramente devolutivo, salvo as exceções 
previstas na CLT, permitida a 
execução provisória até a penhora. 
B) O agravo de petição só será recebido 
quando o agravante delimitar, 
justificadamente, as matérias e os valores 
impugnados, permitida a 
execução imediata da parte remanescente até 
o final, nos próprios autos 
ou por carta de sentença. 
C) O recurso adesivo é compatível com o 
processo do trabalho e cabe, no 
prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição 
de recurso ordinário, de 
agravo de petição, de revista e de embargos, 
sendo desnecessário que a 
matéria nele veiculada esteja relacionada com 
a do recurso interposto 
pela parte contrária. 
D) O agravo de instrumento interposto contra 
o despacho que não 
receber agravo de petição suspende a 
execução da sentença até o seu 
julgamento pelo Tribunal. 

 

 
 
 
18. Assinale a alternativa correta: 
 
a) Segundo o Código Civil vigente, é possível 
a desconsideração da personalidade jurídica 
ex oficio, haja vista a adoção da teoria menor. 
b) A pessoa jurídica adquire a sua 
personalidade no momento em que houver a 
assinatura dos seus atos constitutivos.  
c) O registro da pessoa natural é um ato 
constitutivo de direito, sendo que a partir de 
então a pessoa física passará a ter a sua 
personalidade jurídica. 

d) No Código Civil, a desconsideração da 
personalidade jurídica da pessoa jurídica 
exige dois requisitos: a) pedido expresso - 
feito pela parte ou pelo Ministério Público, 
quando couber intervir no feito – somado ao b) 
abuso da personalidade, seja mediante 
confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 
 
19. João e Maria foram casados pelo 
regime de comunhão parcial de bens. 
Durante o casamento João percebeu uma 
herança de seu pai no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais). Com tal 
montante adquiriu um imóvel. João e 
Maria, agora, decidem se divorciar. Sendo 
assim, sobre o imóvel referido:  
 
a) Maria não terá meação, posto que o no 
regime de comunhão parcial de bens não 
comunicam bens oriundos de herança ou os 
sub-rogados em seu lugar. 
b) Maria terá meação, pois a herança em 
análise não possuía cláusula de 
incomunicabilidade. 
c) Maria terá meação, pois apesar da herança 
não se comunicar no regime de comunhão 
parcial, o patrimônio adquirido com o seu 
montante, na constância do matrimônio, 
comunica. 
d) Maria terá meação, pois em sendo 
patrimônio percebido na constância do 
casamento, comunica-se na comunhão 
parcial. 
 
20. João é casado com Maria no regime da 
comunhão universal de bens. Tiveram dois 
filhos: Paulo e Júlia. João faleceu no dia de 
hoje, deixando R$ 600.000,00 (seiscentos 
mil reais) em patrimônio. Sobre o tema 
indaga-se como deve ser realizada a 
divisão patrimonial: 
 
a) Maria receberá, à título de meação e por 
conta do regime de bens, o valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais). No que tange 
ao patrimônio hereditário, este será dividido 
em cotas igualitárias apenas entre os 
descendentes Paulo e Júlia, recebendo cada 
um R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais), pois não há concorrência do cônjuge 
com descendentes no regime de comunhão 
universal.   
b) Maria receberá, à título de meação e por 
conta do regime de bens, o valor de R$ 
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300.000,00 (trezentos mil reais). No que tange 
ao patrimônio hereditário, este será dividido 
em cotas igualitárias entre os descendentes e 
o cônjuge, recebendo cada um R$ 100.000,00 
(cem mil reais). Isto, porque, o regime de 
comunhão universal impõe ampla participação 
do cônjuge, recebendo meação e herança na 
concorrência com os descendentes.  
c) Segundo o Código Civil, por conta do 
regime de comunhão universal de bens, 
Maria, Paulo e Júlia receberão cotas 
igualitárias sobre todo o patrimônio, sendo 
destinado, a cada um, o importe de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). 
d) Privilegiando a descendência na sucessão, 
o legislador civilista informa que todo o 
patrimônio há de ser destinado aos filhos, em 
cotas igualitárias. Logo, Paulo e Júlia 
receberão, cada um, R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais). 
 
21. Sobre o instituto do condomínio edilício 
marque a alternativa INCORRETA: 
 
a) Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, 
composto de três membros, eleitos pela 
assembléia, por prazo não superior a dois anos, ao 
qual compete dar parecer sobre as contas do 
síndico. 
b) As assembleias extraordinárias poderão ser 
convocadas pelo síndico ou por um quarto dos 
condôminos. 
c) A assembleia não poderá deliberar se todos os 
condôminos não forem convocados para a reunião. 
d) As deliberações da assembleia serão tomadas, 
em primeira convocação, por maioria de votos dos 
condôminos presentes que representem pelo 
menos metade das frações ideais e, em segunda 
convocação, por maioria de votos dos presentes, 
sendo vedado quorum especial. 
  
22. Sobre o penhor, a hipoteca e a anticrese, é 
correto afirmar que: 
  
a) Todo o patrimônio do devedor pignoratício, 
anticrético e hipotecário poderá ser utilizado para 
saldar a dívida em benefício do credor. 
b) Os bens oferecidos em penhor, hipoteca e 
anticrese podem ser tanto os alienáveis, quanto os 
inalienáveis. 
c) A coisa comum a dois ou mais proprietários não 
pode ser dada como garantia real. 
d) O pagamento de uma ou mais prestações da 
dívida não importa exoneração correspondente da 
garantia, salvo disposição expressa no título ou na 
quitação. 
 

23. Com relação às regras sobre o 
domicílio, previstas no Código Civil 
Brasileiro, é correto afirmar que: 
 
a) somente o incapaz e o preso têm domicílio 
necessário. 
b) a pessoa natural só pode ter um domicílio, 
não sendo admitida a sua pluralidade. 
c) o local onde a pessoa exerce as suas 
relações profissionais não pode ser 
considerado domicílio. 
d) ter-se-á por domicílio da pessoa natural, 
que não tenha residência habitual, o lugar 
onde for encontrada. 
 
24. A respeito dos defeitos do ato jurídico 
em sentido amplo, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) O dolo acidental, por não ser vício de 
consentimento nem causa do contrato, não 
acarretará a anulação do negócio jurídico, 
obrigando apenas à satisfação de perdas e 
danos ou a uma redução da prestação 
convencionada. 
b) Ressalvado o direito de terceiros, o vício 
resultante da coação acarreta a nulidade 
absoluta do ato jurídico stricto sensu; no 
entanto, será passível de ratificação pelas 
partes. 
c) É nulo o negócio jurídico quando viciado 
por estado de perigo. 
d) O erro e a coação constituem vícios sociais. 
 
 

 
 
25. Roberto pretende para si determinado 
bem, objeto  de disputa judicial entre Maria 
e João. Assinale a alternativa que indica a 
medida a ser adotada por Roberto, a fim de 
que o mesmo ingresse neste processo: 
 
 
A) oposição 
B) Assistência 
C) Chamamento ao processo 
D) Nomeação à autoria 
 
26. Após acidente de veículo de via terrestre, 
João ingressa com ação em face de Maria, 
postulando ressarcimento pelos prejuízos 
materiais, sendo a demanda processada sob o 
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rito comum sumário. Após citada, Maria deseja 
pedir ressarcimento ao seu favor, alegando 
que, na verdade, João fora o culpado pelo 
evento danoso. Neste caso, Maria deverá 
formular o pedido: 
 
A) através de reconvenção 
B) na peça de exceção 
C) na própria contestação 
D) através de ação declaratória incidental 
 
27. Dentre as alternativas abaixo, assinale a 
incorreta, acerca da temática dos recursos no 
processo Civil: 
 
A) O Ministério Público tem legitimidade para recorrer 
assim no processo em que é parte, como naqueles 
em que oficiou como fiscal da lei. 
B) O recorrente poderá, a qualquer tempo, desde que 
com a anuência do recorrido, desistir do recurso. 
C) Dos despachos não cabe recurso. 
D) O recurso interposto por um dos litisconsortes a 
todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus 
interesses. 
 
28. Consideram-se títulos executivos 
judiciais: 
 
I - a sentença condenatória proferida no 
processo civil que reconheça a existência da 
obrigação de não fazer. 
II - a sentença penal condenatória com 
trânsito em julgado. 
III - a sentença arbitral e a sentença 
homologatória de transação ou de conciliação; 
IV - o formal e a certidão de partilha. 
 
a) todos os itens são incorretos. 
b) todos os itens são corretos. 
c) somente os itens I e II estão corretos. 
d) somente os itens III e IV estão corretos. 
 
29. Requerida pelo autor antecipação dos 
efeitos da tutela pretendida, na petição 
inicial, se a providência pleiteada for de 
natureza cautelar, o juiz 
 
 a) não conhecerá desse pedido. 
 b) suspenderá o processo e determinará que, 
em dez dias, o autor promova ação cautelar 
incidente, para que possa conhecer do 
pedido. 
 c) poderá, quando presentes os respectivos 
pressupostos, deferir a medida cautelar em 
caráter incidental no processo ajuizado. 
 d) indeferirá, de plano, para que não ocorra 
julgamento extra petita. 
 

30. Em uma Ação de Usucapião em que A 
move contra B, adquirente, sob o 
fundamento de que a aquisição do domínio 
se consumou anteriormente ao registro da 
escritura pública de compra e venda 
outorgada por C a B. B, no prazo de 
defesa, para resguardar seus direitos e 
permanecer com o domínio sobre o imóvel, 
deverá 
 
 a) não contestar a ação e denunciar da lide 
C. 
 b) não contestar a ação e nomear à autoria C. 
 c) contestar a ação e chamar ao processo C. 
d) contestar a ação e denunciar da lide C. 

 
	  

31.   O   empresário,   cuja   atividade   rural   constitua  
sua  principal  profissão,  
	  
A)	   está	   sujeito	   à	   falência,	   independente	   de	  
qualquer	  registro	  público.	  
B)	  é	  obrigado	  a	  inscrever-‐se	  no	  Registro	  Público	  de	  
Empresas	  Mercantis.	  
C)	   é	   obrigado	   a	   inscrever-‐se	   no	   Registro	   Civil	   de	  
Pessoas	  Jurídicas.	  
D)	  pode	  requerer	   inscrição	  no	  Registro	  Público	  de	  
Empresas	  Mercantis.	  
	  
32.   Em   relação   à   sociedade   limitada,   é   correto  
afirmar:  
	  
A)	  É	  regida	  por	  estatuto	  social.	  
B)	   Cada	   sócio	   responde	   exclusivamente	   pela	  
integralização	  de	  suas	  quotas.	  
C)	  Na	  omissão	  do	  contrato,	  o	  sócio	  pode	  ceder	  sua	  
quota,	   total	   ou	   parcialmente,	   a	   estranho	  
independentemente	   da	   anuência	   dos	   demais	  
sócios.	  
D)	  Incapaz	  pode	  ser	  sócio	  quotista,	  desde	  que	  não	  
exerça	   a	   Administração	   da	   sociedade,	   o	   capital	  
social	   esteja	   totalmente	   integralizado	   e	   seja	  
assistido	   ou	   representado	   na	   forma	   do	   Código	  
Civil.	  
	  
33.  Nos  termos  da  Lei  no    6.024/1974,  decretada  
a   intervenção   ou   a   liquidação   extrajudicial   da  
instituição  financeira,  a  apuração  das  causas  que  
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levaram   a   sociedade   àquela   situação   e   a  
responsabilidade   de   seus   administradores   e  
membros  do  Conselho  Fiscal  será  realizada  no  
	  
A)	  inquérito	  presidido	  pelo	  Banco	  Central.	  
B)	  inquérito	  judicial	  presidido	  pelo	  Juiz	  de	  Direito.	  
C)	  inquérito	  policial.	  
D)	  procedimento	  administrativo	  inominado.	  
	  
34.   A   constituição   da   sociedade   em   conta   de  
participação  
	  
A)	   independe	   de	   qualquer	   formalidade	   e	   pode	  
provar-‐se	  por	  todos	  os	  meios	  de	  direito.	  
B)	  deverá	  obedecer	  as	  formalidades	  previstas	  para	  
a	  constituição	  de	  sociedade	  em	  nome	  coletivo.	  
C)	  deverá	  obedecer	  as	  formalidades	  previstas	  para	  
a	  constituição	  de	  sociedade	  limitada.	  
D)	  deverá	  obedecer	  as	  formalidades	  previstas	  para	  
a	   constituição	   de	   sociedade	   em	   comandita	  
simples.	  
 

 
 
 
35. Osvaldo foi condenado pela prática do 
crime de estelionato. Ao aplicar a pena, o 
magistrado majorou a pena base indicando, 
entre as circunstâncias judiciais previstas no 
Artigo 59 do Código Penal Brasileiro, os 
antecedentes de Osvaldo. Para tanto, o 
magistrado observou que a Folha de 
Antecedentes Criminais de Osvaldo trazia 5 
anotações, entre elas uma condenação não 
transitada em julgado pela prática do crime de 
falsidade ideológica. As demais anotações 
referiam-se a inquéritos policiais em 
andamento para a apuração de suposta prática 
do crime de estelionato.  
Quanto à decisão do magistrado, é correto 
afirmar que: 
 
a) a pena base não poderia ter sido majorada com 
fundamento nos antecedentes de Osvaldo, uma 
vez que não há condenação transitada em julgado 
na Folha de Antecedentes Criminais do acusado. 
b) a pena base foi majorada corretamente, uma 
vez que algumas anotações constantes da Folha 
de Antecedentes Criminais de Osvaldo se referem 
ao crime de estelionato. 

c) a pena base foi majorada corretamente, uma 
vez que há condenação, ainda que não transitada 
em julgado, na Folha de Antecedentes Criminais 
de Osvaldo. 
d) a pena base foi majorada corretamente, uma 
vez que qualquer anotação em Folha de 
Antecedentes Criminais pode justificar o 
incremento da pena base com fundamento nos 
antecedentes do acusado. 
 
36. Paulo foi condenado à pena de 6 anos de 
reclusão, mínima prevista para o delito que 
cometeu, em regime inicial fechado. A sentença 
transitou em julgado. Lei posterior ao trânsito 
em julgado da sentença reduziu a pena mínima 
para o delito por cuja prática havia sido 
condenado para 3 anos de reclusão. Três anos 
após o trânsito em julgado da sentença e dois 
anos após a publicação dessa lei, Paulo foi 
preso e começou a cumprir a pena privativa de 
liberdade. Nesse caso, Paulo 
 
a) tem direito à redução da pena que lhe foi 
imposta com fundamento no novo patamar 
estabelecido pela lei nova. 
b) não tem direito à redução da pena, porque a lei 
nova que a reduziu entrou em vigor após o trânsito 
em julgado da sentença condenatória. 
c) não tem direito à redução da pena, porque, em 
decorrência do princípio da anterioridade da lei 
penal, aplica-se a lei em vigor à época do fato 
delituoso. 
d) não tem direito à redução da pena, porque 
estava foragido, podendo, apenas, pleitear o seu 
cumprimento em regime menos rigoroso. 
 
37. No dia 26 de janeiro de 2011, João Porto, 23 
anos, ofendeu a integridade corporal de seu 
vizinho, Jorge Antônio, ao desferir-lhe um soco 
no olho esquerdo, causando-lhe a perda da 
visão. O Ministério Público ofereceu denúncia 
contra o acusado pelo crime de lesão corporal 
de natureza grave, art. 129, §1º, inciso III 
(debilidade permanente de sentido), do CP. A 
peça vestibular foi recebida no dia 14 de 
fevereiro de 2011. A ação penal foi julgada 
procedente, condenando João Porto à pena de 
um ano de reclusão, dada a sua condição de 
primário, de bons antecedentes e com 
circunstâncias judiciais favoráveis. A sentença 
condenatória foi publicada no dia 29 de março 
de 2014, que se tornou definitiva para as partes 
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em abril do mesmo ano. Assim, na hipótese 
apresentada, e com base na pena aplicada, 
confere-se ao condenado o direito à 
 
a) suspensão condicional do processo. 
b) suspensão condicional da pena. 
c) substituição da pena privativa de liberdade por 
uma restritiva de direitos. 
d) substituição da pena privativa de liberdade por 
duas restritivas de direitos. 
 
38. Antenor vinha dirigindo seu carro quando, 
em uma descida, percebeu que vinha em sua 
direção, na traseira de seu veículo, um enorme 
caminhão desgovernado, em face do mesmo de 
ter perdido a capacidade de frenagem. Para 
salvar a sua vida, Antenor jogou o seu 
automóvel para o acostamento, colidindo com 
uma condução escolar que estava estacionada 
e gerando a morte de uma criança. A conduta 
de Antenor frente constitui: 
 
a) legítima defesa real. 
b) legítima defesa putativa. 
c) exercício regular do direito. 
d) estado de necessidade. 
 
39. Ivo, após anunciar “assalto” em desfavor de 
Amadeu, subtraiu da vítima, mediante 
violência, seu automóvel, certa quantia em 
dinheiro, telefone celular e o cartão bancário, 
que contava com a senha de saque anotada no 
verso. Após circular com o ofendido por cerca 
de duas horas no automóvel da vítima, o 
ofensor dirigiu-se a uma agência bancária e, 
sozinho, na posse do cartão bancário e da 
senha, sacou R$ 500,00 da conta do ofendido, 
que permaneceu no veículo. Amadeu foi 
libertado apenas uma hora depois de o agente 
deixar a agência, pois nesse período 
transitaram sem rumo pela cidade. Nesse caso, 
Ivo 
 
a) responderá pelo crime de extorsão indireta, tipo 
penal previsto no art. 160 do Código Penal. 
b) responderá, em concurso material, pelas figuras 
típicas de roubo (art. 157 do Código Penal) e de 
sequestro (art. 148 do Código Penal). 
c) responderá pelo crime de roubo majorado (art. 
157, § 2º, V, do Código Penal), pois manteve a 
vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, 

por tempo superior ao necessário para a 
consumação do delito. 
d) responderá pelo crime de extorsão qualificada, 
com previsão no art. 158, § 3º , do Código Penal, 
primeira parte. 
 
40. Everton, ao adquirir mercadorias no 
Supermercado “Preço Bom”, pagou as 
compras com um cheque subtraído de seu 
colega de trabalho, Renato. No caixa, 
apresentou-se como titular da conta corrente. 
Preencheu a cártula e falsificou a assinatura de 
Renato. O atendente, seguindo o procedimento 
de rotina, chamou o supervisor para liberar a 
cártula, quando foram surpreendidos com a 
conduta de Everton, que deixou o 
estabelecimento em desabalada corrida, sem 
levar as mercadorias, por presumir que sua 
ação teria sido descoberta. No estacionamento, 
o segurança do estabelecimento deteve 
Everton e conduziu-o à autoridade policial. 
Esse caso configura 
 
a) tentativa de estelionato. 
b) tentativa de furto. 
c) falsidade ideológica. 
d) estelionato consumado. 

 

41. Joana e Angélica estão sendo 
acusadas pelo cometimento do crime 
tipificado no art. 344 do CP (coação 
durante o curso do processo). As 
acusadas estão atuando em causa própria 
e defendem teses conflitantes. Ao final da 
audiência de instrução e julgamento, o 
juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Niterói – RJ, que presidia a audiência, 
antes de passar aos interrogatórios das 
acusadas indagou se as mesmas 
pretendiam formular perguntas na oitiva 
das corrés. Caso Joana e Angélica 
pretendam formular perguntas na oitiva 
das corrés, o juiz da 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Niterói – RJ deverá: 
 
A) Determinar a realização do ato de 
interrogatório, mantendo as acusadas como 
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advogadas, permitindo a formulação de 
perguntas cruzadas. 
B) Permitir a nomeação de defensor para o 
ato para a acusada que será interrogada, mas 
a outra acusada poderá formular perguntas na 
condição de advogada.  
C) Permitir a nomeação de defensor para o 
ato pelas interessadas ou nomear defensor 
dativo, vedando a participação direta das 
acusadas como advogadas. 
D) Pelo fato das acusadas advogarem em 
causa própria não será aplicado o art. 191 do 
CPP. Assim, as mesmas serão ouvidas na 
mesma audiência e poderão formular 
perguntas durante o interrogatório. 
 
42. No processo criminal, em trâmite 
perante o Tribunal do Júri, no qual 
Ancelmo é acusado pela prática de 
homicídio, foram juntados aos autos 
áudios e transcrições de interceptação 
telefônica colhidos durante instrução 
processual que apura crime de lavagem 
de dinheiro. A interceptação foi 
determinada pelo juiz de direito 
competente para processar e julgar o 
crime de lavagem, no qual indiciavam a 
conduta criminosa do réu. Ancelmo é 
denunciado com base nas provas 
colhidas em processo distinto. Nessa 
situação, a decisão de pronúncia: 
 
A) Pode ser fundamentada em indícios de 
autoria surgidos, de forma fortuita, durante a 
investigação de outros crimes. 
B) Deve ser anulada por usar elementos de 
prova colidas durante instrução processual 
diversa daquela do crime doloso contra a vida. 
C) Deve ser anulada, pois a decisão de 
pronúncia foi baseada em prova ilegítima. 
D) Deve ser anulada pela violação do princípio 
da identidade física do juiz na colheita da 
prova da interceptação telefônica. 
 
43. Durante os debates orais no Tribunal 
do Júri, momento em que a acusação e a 
defesa serão ouvidas em Plenário, 
 
A) se houver mais de um acusador, caberá ao 
juiz disciplinar à divisão do tempo, 
independentemente da combinação entre 
eles. 
B) havendo mais de um acusado, o tempo 
para acusação não sofrerá acréscimo algum. 

C) se houver mais de um acusado, o tempo 
para a acusação e a defesa será acrescido de 
30 minutos e elevado ao dobro o da réplica e 
da tréplica. 
D) o assistente de acusação falará depois do 
Ministério Público. 
 
44. No ano de 2008 ocorreu um crime de 
estupro, que chocou a cidade de Ipatinga – 
MG. A jovem Amanda, de 21 anos, foi a 
vítima. A época, o Inquérito Policial foi 
instaurado e não se conhecia da possível 
autoria do crime. O IP teve o curso normal 
e em fevereiro de 2015 o Delegado, através 
de um despacho fundamentado, indiciou 
Joel como autor do crime. A vítima foi 
intimada para realizar o reconhecimento de 
pessoa. Amanda reconheceu Joel como 
sendo o infrator daquele estupro por ela 
sofrido em 2008. Diante da representação 
da vítima o MP ofereceu denúncia. Diante 
da situação hipotética, julgue o item 
correto: 
 
A) O indiciamento é ato privativo da 
autoridade judiciária, sendo assim a queixa-
crime será inepta. 
B) A vítima deveria ter oferecido queixa-crime, 
por se tratar de crime de ação penal privada. 
C) Por se tratar de norma híbrida, as 
alterações implementadas pela Lei n. 
12.015/2009, que entrou em vigor em agosto 
de 2009, são aplicáveis a crimes praticados 
antes da sua vigência. 
D) O Ministério Público tem legitimidade para 
oferecer a petição inicial, apesar do estupro 
ter ocorrido antes da Lei n. 12.015/09. 
 
45. No caso de acusado por tráfico de 
entorpecentes. Segundo a Lei n°. 
11.343/2006:  
 
A) Concluída a inquirição de testemunhas, 
serão intimadas a acusação e a defesa, para 
requerimento de diligências no prazo de dez 
dias. 
B) O interrogatório será realizado após a 
oitiva das testemunhas.  
C) O Supremo Tribunal Federal tem 
entendido que as alterações do Código de 
Processo Penal quanto ao momento do 
interrogatório aplicam-se também a lei de 
tóxicos.  
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D) O acusado, oferecida denúncia ao juiz, 
será notificado para oferecer defesa prévia 
no prazo de 10 dias. 
 
46. Acerca dos recursos no processo 
penal, assinale a afirmativa correta: 
 
A) Apesar do que dispõe a súmula 160 do 
STF, as nulidades absolutas podem ser 
reconhecida em prejuízo do réu, ainda que 
não arguidas pela acusação. 
B) Convencido pelas contrarrazões da defesa, 
o Ministério Público poderá desistir do recurso 
que haja interposto. 
C) Quando o recurso é interposto 
exclusivamente pela acusação, toda a matéria 
existente no processo é devolvida ao tribunal, 
que poderá beneficiá-lo, ainda que o recurso 
tenha por objetivo agravar a situação do réu, 
fato que caracteriza o instituto da reformatio in 
mellius. 
D) Em sede de apelação, postulada a 
absolvição por inexistência de prova suficiente 
para a condenação, o Tribunal não poderá 
absolver o réu por atipicidade do fato, em face 
do tantum devolutum quantum appellatum. 
 

 
 
 
47. Sobre o Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos, é correto afirmar: 
 
a) Fazem parte do referido sistema a 
Convenção Americana de Direitos Humanos 
(1969), a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (1978) e a Declaração sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (1992). 
b) A adesão de um Estado à Convenção 
Americana de Direitos Humanos é suficiente 
para que a Comissão e a Corte 
Interamericanas exerçam as suas funções em 
relação àquele Estado. 
c) Em relação ao caso da senhora Maria da 
Penha Maia Fernandes, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, 
reconhecendo a tolerância do Estado 
brasileiro em punir o agressor, responsabilizou 
as autoridades públicas e fixou uma 

indenização em favor da vítima a ser paga 
pelo Brasil. 
d) A regra do esgotamento dos recursos 
internos pode ser afastada se os órgãos do 
Poder Judiciário de determinado Estado não 
apreciarem os recursos interpostos dentro de 
um prazo razoável. 
 
48.  Levando em consideração o texto 
constitucional e a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, sobre a 
incorporação de normas internacionais ao 
ordenamento jurídico brasileiro, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) As normas internacionais especiais, que 
não versem sobre direitos humanos, 
prevalecem em relação às leis internas gerais. 
b) As normas internacionais em geral, que não 
versem sobre direitos humanos, são 
incorporadas ao direito interno com o status 
de lei ordinária. 
c) As normas internacionais de direitos 
humanos que, no processo de incorporação 
ao direito interno, são aprovadas na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, passam a integrar o 
direito interno com o status de norma 
constitucional originária. 
d) Para valer no plano interno, não basta que 
a norma internacional seja assinada pelo 
Presidente da República, aprovada pelo 
Congresso Nacional e ratificada no plano 
internacional, é necessário ainda que a 
referida norma seja publicada no Diário Oficial 
da União por meio de um Decreto 
Presidencial. 
 

49. Sobre os requisitos de admissibilidade 
para a apresentação de comunicações 
individuais perante o Comitê contra a 
Tortura das Nações Unidas e sobre o 
disposto na Convenção contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes, assinale a 
alternativa correta: 
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a) As denúncias devem ser feitas, 
preferencialmente, pela própria vítima ou por 
seu representante, admitindo-se denúncias 
anônimas caso haja fundada suspeita da 
veracidade dos fatos narrados ou necessidade 
de proteger a vítima de tortura. 
b) A denúncia não será processada caso a 
mesma questão esteja sendo examinada 
perante outra instância internacional de 
investigação ou solução. 
c) As comunicações individuais somente 
podem ser processadas caso o Estado tenha 
ratificado o Protocolo Facultativo à Convenção 
contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. 
d) Essa convenção não estabelece garantias 
para o acusado da prática de tortura. 
 
50. Assinale a opção correta acerca da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência: 

a) A discriminação por motivo de deficiência 
restringe-se às formas de discriminação 
baseadas na recusa de adaptação razoável e 
na não adoção do desenho universal. 
b) A Convenção não pode ser denunciada 
pelo Brasil por meio dos mecanismos 
ordinários, pois sua promulgação, decorrente 
de aprovação pelo Congresso Nacional no rito 
do art. 5º, § 3º da CRFB/88, lhe confere 
condição de cláusula constitucional pétrea 
(art. 60, § 4.º, IV, da Constituição Federal). 
c) A mesma pode vir a ser denunciada pelo 
Brasil conforme previsto em seu art. 48, 
permanecendo, todavia, vigentes, no direito 
brasileiro, os direitos ali reconhecidos, em 
virtude de sua promulgação precedida de 
aprovação pelo Congresso Nacional, de 
acordo com o art. 5º, § 3º da CRFB/88, o que 
lhe confere condição de cláusula 
constitucional pétrea.  
d) De acordo com as definições dadas pela 
mesma, a palavra língua é utilizada para 
expressar unicamente as formas de 
linguagem falada pela pessoa humana. 

 
 

51. Assinale a alternativa correta 
de acordo com a Constituição Federal de 
1988. 
 
a) O ADCT tem a mesma rigidez e situa-se no 
mesmo nível hierárquico das demais normas 
constitucionais, só podendo ser alterado por 
meio de emenda constitucional. 
b) As normas constitucionais de eficácia 
contida são dotadas de aplicabilidade 
reduzida pois necessitam de regulamentação 
para produzir efeito pleno. 
c) O ADCT não tem natureza de norma 
constitucional, tratando-se de mera regra de 
transição, interpretativa e paradigmática.  
d) No ADCT, não há previsão expressa para 
que o Brasil envide esforços para a formação 
de um tribunal internacional dos direitos 
humanos. 
 
52. Compete privativamente à União 
legislar sobre: 
 
a) Direito financeiro, previdência social, 
proteção e defesa da saúde. 
b) Direito tributário, orçamento, produção e 
consumo. 
c) Direito penitenciário, conservação da 
natureza, educação e cultura. 
d) Direito penal, processual, agrário e do 
trabalho. 
 
53. A respeito das normas constitucionais 
que tratam da responsabilidade do 
Presidente da República, é correto afirmar 
que este: 
 
a) Nos crimes comuns será submetido a 
julgamento perante o Senado Federal. 
b) Não poderá ser responsabilizado, na 
vigência de seu mandato, por atos pertinentes 
ao exercício de suas funções como Chefe do 
Poder Executivo. 
c) Ficará suspenso de suas funções nas 
infrações penais comuns, se recebida a 
denúncia ou queixa-crime pelo Supremo 
Tribunal Federal. 
d) Deverá ter sua acusação por crime de 
responsabilidade admitida pelo Senado 
Federal. 
 
54. As comissões parlamentares de 
inquérito serão criadas pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, em 
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conjunto ou separadamente. Sobre o tema 
assinale a alternativa incorreta: 
 
a) As comissões dependerão de requisição de 
um décimo dos membros da cada uma das 
casas, apuração de fato notório e discussão 
pública com entidades civis. 
b) As comissões podem ser intercamerais, 
assegurada, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos partidos ou 
blocos parlamentares ali atuantes. 
c) As CPIs são criadas pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, em 
conjunto ou separadamente, para a apuração 
de fato determinado e por prazo certo, 
devendo suas conclusões, se for o caso, ser 
encaminhadas ao MP, para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal dos 
infratores. 
d) Estão autorizadas a determinar a quebra de 
sigilos bancário, fiscal e de registros 
telefônicos. 
 
55. Segundo o art. 16 da CRFB/88: “A lei 
que alterar o processo eleitoral entrará em 
vigor na data de sua publicação, não se 
aplicando à eleição que ocorra até um ano 
da data de sua vigência.” Tal norma pode 
ser classificada como: 
 
a) norma constitucional de aplicabilidade 
imediata e eficácia plena. 
b) programática. 
c) norma constitucional de eficácia limitada. 
d) não autoexecutável.	  
 

 
 
 
56) Em conformidade com a atribuição de 
competência tributária feita pela 
Constituição Federal, a tributação 
 
A) da transmissão inter vivos, a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, está no campo de 
incidência do ITCMD. 
B) das prestações de serviço de comunicação 
está no campo de incidência do ISS. 
C) da transmissão de uma propriedade 
territorial rural por doação está no campo de 
incidência do ITR. 

D) das prestações de serviço de transporte 
intramunicipal está no campo de incidência do 
ISS. 
 
57) De acordo com o Código Tributário 
Nacional, a obrigação tributária  
 
A) acessória tem por objeto o pagamento de 
tributo ou penalidade.  
B) acessória decorre necessariamente de 
decreto.  
C) acessória tem por objeto as prestações, 
positivas ou negativas, previstas na legislação 
tributária.  
D) secundária não tem existência 
independentemente da obrigação tributária 
primária. 
 
58) Suponha que um decreto trate 
integralmente sobre relações jurídicas 
pertinentes aos tributos e que uma lei 
disponha parcialmente sobre tributos. 
Nessa situação, de acordo com o CTN: 
 
A) Nem o decreto nem a lei se inserem no 
conceito de legislação tributária. 
B) O decreto insere-se no conceito de 
legislação tributária; a lei, não. 
C) Tanto o decreto quanto a lei se inserem no 
conceito de legislação tributária. 
D) A lei se insere no conceito de legislação 
tributária; o decreto, não. 
 
59) Um fiscal federal, em processo de 
auditoria, verificou que uma empresa 
estava em dívida para com o fisco em 
relação ao imposto de renda. Ao autuar a 
empresa para pagamento do imposto, o 
fiscal impôs-lhe, ainda, uma multa por 
atraso no pagamento e outra, por não ter 
entregue a declaração anual de 
rendimentos da pessoa jurídica. Nessa 
situação hipotética: 
 
A) Todas as obrigações são consideradas 
principais. 
B) A obrigação de pagar o imposto de renda é 
considerada principal; a de pagar as multas, 
não. 
C) A obrigação de pagar o imposto de renda e 
a de pagar a multa de mora são consideradas 
principais; a de pagar a multa por atraso na 
entrega da declaração, não. 
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D) A obrigação de pagar o imposto de renda e 
a de pagar a multa por atraso na entrega da 
declaração são consideradas principais; a de 
pagar a multa de mora, não. 
 
60) Vera e Mara são contribuintes 
obrigados, solidariamente, por lei, a pagar, 
mensalmente, certo tributo. Em 
determinado mês, foi publicada lei que 
isentou do imposto, pessoalmente, as 
pessoas que sofriam de certa enfermidade, 
da qual Vera é portadora. Nessa situação 
hipotética: 
 
A) A isenção concedida a Vera exonera 
integralmente Mara de sua obrigação. 
B) A isenção concedida a Vera não exonera 
Mara, restando a este a obrigação pelo saldo 
remanescente. 
C) A isenção dada a Vera não exonera Mara, 
restando a este a obrigação integral. 
D) A referida lei é inconstitucional, dada a 
impossibilidade de concessão de isenção 
pessoal em caso de solidariedade de 
obrigados. 
 
 

 
 
 
61. Ficam excluídas da definição de 
consumidor  
 
a) apenas as pessoas jurídicas de direito 
privado com fins econômicos. 
b) todas as pessoas jurídicas, ainda que 
utilizem o produto ou o serviço como 
destinatárias finais. 
c) apenas as pessoas jurídicas de direito 
público interno. 
d) as pessoas físicas ou jurídicas que utilizem 
o produto ou o serviço como bens de 
produção.  
 
 
62. À luz do Código de Defesa do 
Consumidor, é correto afirmar: 
 
a) Uma vez apresentado ao consumidor, o 
orçamento obriga o fornecedor e não pode ser 
alterado mediante livre negociação das partes, 

haja vista a presunção de hipossuficiência 
daquele. 
b) Constitui prática abusiva toda e qualquer 
conduta do fornecedor que condicione o 
fornecimento de produto ou serviço a limites 
quantitativos. 
c) Salvo estipulação em contrário, o valor 
orçado terá validade pelo prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da solicitação do consumidor. 
d) Incorre em prática abusiva o fornecedor 
que recusa a venda de bens, diretamente a 
quem se disponha a adquiri-los mediante 
pronto pagamento. 
 

 
 
63. José Carlos Gondim, advogado 
devidamente inscrito na OAB/ES, tem uma 
causa no estado do Rio de Janeiro. 
No dia 17 de maio de 2011, durante uma 
audiência realizada na Comarca da Capital 
do Estado do Rio de Janeiro, praticou um 
infração disciplinar de natureza leve. 
Acerca do processo disciplinar na OAB, 
marque a alternativa incorreta: 
 
a) A decisão condenatória irrecorrível deve 
ser imediatamente comunicada ao Conselho 
Seccional onde o a representado tenha a 
inscrição principal, para constar dos 
respectivos assentamentos. 
b) A jurisdição disciplinar não exclui a comum 
e, quando o fato constituir crime ou 
contravenção, deve ser comunicado às 
autoridades competentes. 
c) O poder de punir disciplinarmente os 
inscritos na OAB compete ao Conselho 
Seccional em cuja base territorial tenha 
ocorrido a infração, salvo se a falta for 
cometida perante a Subseção, quando 
competirá a está julgar o advogado e aplicar a 
punição cabível. 
d) O prazo para a defesa prévia pode ser 
prorrogado por motivo relevante, a juízo do 
relator. 
 
64. De acordo com a Lei nº 8.906/94, um 
dos requisitos para o advogado se 
candidatar a um cargo de conselheiro 
seccional é ter mais de 5 anos de 
profissão. 
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Em relação ao tema “Eleições e 
Mandatos”, conforme o Estatuto da 
Advocacia e da OAB, bem como segundo o 
Regulamento Geral do EAOAB, marque a 
resposta correta: 
 
A) Extingue-se o mandato automaticamente, 
antes do seu término quando o titular faltar, 
sem justo motivo, a cinco reuniões ordinárias 
consecutivas de cada órgão deliberativo do 
Conselho ou da diretoria da Subseção ou da 
Caixa de Assistência dos Advogados, 
podendo, entretanto, ser reconduzido no 
mesmo período de mandado. 
B) Extinto qualquer mandato, nas hipóteses 
previstas na Lei nº 8.906/94, cabe ao 
Conselho Federal escolher o substituto, caso 
não haja suplente. 
C) A eleição dos membros de todos os órgãos 
da OAB será realizada na segunda quinzena 
do mês de outubro do último ano do mandato, 
mediante cédula única e votação direta dos 
advogados regularmente inscritos. 
D) O mandato em qualquer órgão da OAB é 
de 3 anos, iniciando-se em 1º de janeiro do 
ano seguinte ao da eleição, salvo no Conselho 
Federal. 
 
65. O Estatuto da Advocacia e da OAB, no 
art. 45, diz que os órgãos da OAB são: 
Conselho Federal, Conselhos Seccionais, 
Caixa de Assistência dos Advogados e as 
Subseções. 
No que diz respeito aos órgãos da OAB, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) É da competência do Conselho Seccional 
decidir o pedido de inscrição no quadro de 
advogados e estagiários. 
B) Em nenhuma hipótese pode o Conselho da 
Subseção receber pedido de inscrição nos 
quadros de advogados e estagiários, instruir e 
emitir parecer prévio, mesmo que para 
posterior decisão do Conselho Seccional. 
C) Compete privativamente ao Conselho 
Federal criar as Subseções e a Caixa de 
Assistência dos Advogados. 
D) Compete privativamente ao Conselho 
Seccional fixar a tabela de honorários 
advocatícios, válida para todo o país. 
 
 
66. Roberto da Costa, advogado inscrito há 
6 anos na OAB/BA, foi contratado por uma 

empresa bancária para desempenhar a 
atividade de advogado do aludido banco. 
A respeito do tema, o Estatuto da 
Advocacia traz algumas regras. 
 Marque a alternativa que se adéqua a 
essas regras: 
 
A) O salário mínimo profissional do advogado 
será fixado pelo Conselho Seccional da OAB. 
B) A relação de emprego, na qualidade de 
advogado, retira a isenção técnica e reduz a 
independência profissional, visto que um dos 
requisitos caracterizadores do vinculo 
empregatício é a subordinação. 
C) As horas trabalhadas que excederem a 
jornada normal de trabalho são remuneradas 
por um adicional não superior a 100 % sobre o 
valor da hora normal, mesmo havendo 
contrato escrito. 
D) As horas trabalhadas no período das 20 
horas de um dia até as 5 horas do dia 
seguinte são remuneradas como noturnas, 
acrescidas do adicional de 25 %. 
 
67. Em relação aos direitos dos advogados 
assegurados pelo Estatuto da Advocacia e 
da OAB, bem como em relação ao 
entendimento do STF, marque a alternativa 
incorreta. 
 
A) Constitui direito do advogado, exercer com 
liberdade, a profissão em todo o território 
nacional, exigindo-se, em alguns casos, a 
inscrição suplementar. 
B) É direito do advogado ter vista de autos de 
processo findos, mesmo sem procuração pelo 
prazo de 10 (dez) dias, via de regra. 
C) Constitui direito do advogado, ser 
publicamente desagravado, quando ofendido 
no exercício da profissão ou em razão dela. 
D) É direito do advogado sustentar oralmente 
as razões de qualquer recurso ou processo, 
nas sessões de julgamento, após o voto do 
relator, em instância judicial ou administrativa 
pelo prazo de 15 minutos, salvo se prazo 
maior for concedido. 
 
68. Em relação às infrações e sanções 
disciplinares, assinale a opção correta. 
 
a) Prescreve em dez anos a pretensão 
punitiva contra advogado pela prática de 
infração punível com exclusão da advocacia. 
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b) O advogado que mantém sociedade de 
advocacia em violação às normas do Estatuto 
da Advocacia e da OAB pratica uma infração 
disciplinar punível com censura; 
c) O estagiário não se submete às 
penalidades do estatuto do advogado, 
devendo a pena recair exclusivamente sobre o 
advogado responsável por seu treinamento. 
d) A pena de censura pode ser convertida em 
advertência, que ficará registrada nos 
assentamentos funcionais do advogado. 
 
69. Um dos temas regulamentados pelo 
Estatuto da Advocacia e da OAB é sobre 
os honorários advocatícios. À luz da Lei 
Federal 8.906/94 (EAOAB), bem como à luz 
do Código de Ética e Disciplina é correto 
afirmar que: 
 
a) A prestação de serviço profissional 
assegura aos inscritos na OAB o direito aos 
honorários convencionados e aos honorários 
fixados por arbitramento judicial apenas. 
b) Os honorários advocatícios devem 
necessariamente ser parcelados em três 
vezes, sendo 1/3 no início do serviço, outro 
terço até a decisão de primeira instância e o 
restante no final. 
c) Na falta de estipulação ou de acordo, os 
honorários são fixados por arbitramento 
judicial, em remuneração compatível com o 
trabalho e o valor econômico da questão, na 
tabela organizada pelo Conselho Seccional da 
OAB. 
d) O Código de Ética e Disciplina permite que 
o advogado contrate honorários advocatícios 
através de notas promissórias. 
 
70. Marcos Meira, advogado regularmente 
inscrito na OAB/PR, descobriu que seu 
potencial cliente João omitira-lhe o fato de 
já ter constituído o advogado Anderson 
para a mesma causa. 

Na situação apresentada, supondo-se 
que não se trate de medida judicial urgente 
e inadiável nem haja motivo justo que 
desabone Anderson, Paulo deve: 

 
a) recusar o mandato, de acordo com 
imposições éticas, haja vista a existência de 
outro advogado já constituído; 
b) denunciar João ao Conselho Federal por 
litigância de má-fé; 

c) notificar Anderson por intermédio da 
Comissão de Ética e Disciplina da OAB para 
que este se manifeste no prazo de quinze dias 
corridos e, caso Anderson não se manifeste, 
continuar defendendo os interesses de João 
em consonância com os preceitos éticos da 
advocacia; 
d) denunciar Anderson ao Tribunal de Ética 
da OAB por omissão culposa, estando este 
sujeito a censura. 
QUESTÃO 11 
71.  No tocante à sociedade de advogados, 
assinale a opção correta. 
 
a) A sociedade de advogados pode associar-
se com advogados apenas para participação 
nos resultados, sem vínculo de emprego; 
b) Com o falecimento do sócio que dava 
nome à sociedade de advogados, o conselho 
seccional deverá notificar de imediato os 
demais sócios para a alteração do ato 
constitutivo, independentemente de previsão 
de permanência do nome do sócio falecido; 
c) Os advogados associados não respondem 
pelos danos causados diretamente ao cliente, 
sendo essa responsabilidade exclusiva dos 
sócios do escritório; 
d) Ainda que condenado judicialmente por 
dano causado a cliente, o advogado não 
deverá sofrer qualquer sanção disciplinar no 
âmbito da OAB. 
 
72.  Acerca das disposições relativas a 
mandato judicial previstas no Código de 
Ética e Disciplina da OAB, julgue os itens 
subseqüentes. 
I - A revogação do mandato judicial por 
vontade do cliente desobriga-o do 
pagamento das verbas honorárias 
contratadas, sendo, em razão disso, 
retirado do advogado o direito de receber 
eventuais honorários de sucumbência. 
II - Tanto o mandato judicial quanto o 
extrajudicial devem ser outorgados 
coletivamente aos advogados que 
integrem a sociedade de que façam parte e 
exercidos no interesse do cliente, 
respeitada a liberdade de defesa. 
III - Os mandatos judicial e extrajudicial 
não se extinguem pelo decurso de tempo, 
desde que permaneça a confiança 
recíproca entre o outorgante e o seu 
patrono no interesse da causa. 
Assinale a opção correta. 
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a) Apenas o item I está certo; 
b) Apenas o item III está certo; 
c) Apenas os itens I e III estão certos; 
d) Apenas os itens II e III estão certos. 

 

 
 
73. O ECA dispõe sobre diversos direitos. 
Considerando o direito à convivência 
familiar, assinale a assertiva correta: 
 
a) a curatela é uma das modalidades de 
colocação em família substituta 
b) é possível a adoção por procuração 
c) o Estatuto da criança e do adolescente 
veda a adoção por ascendentes 
d) a tutela pode ser concedida em relação ao 
tutelando maior de dezoito anos 
 
74. Carlitos praticou ato infracional 
análogo ao roubo. Alguns meses de 
depois praticou novo ato infracional 
análogo ao furto, tendo sido apreendido 
em flagrante e conduzido à delegacia 
especializada. Com base nos dados 
fornecidos, assinale a assertiva correta: 
 
a) pelo ato infracional análogo ao roubo seria 
cabível apenas medida de proteção 
b) pelo ato infracional análogo ao furto deve 
ser lavrado auto de apreensão 
c) na condução pelo ato infracional análogo ao 
furto não é possível o transporte em viatura 
policial 
d) pelo ato infracional análogo ao furto é 
possível a futura aplicação da medida 
socioeducativa de reparar o dano. 
 

 
 
 
75. Segundo o Estatuto do Estrangeiro, 
assinale a afirmativa incorreta: 
  
a) O deportado só poderá reingressar no 
território nacional se ressarcir o Tesouro 
Nacional, com correção monetária, das 

despesas com a sua deportação e efetuar, se 
for o caso, o pagamento da multa devida à 
época, também corrigida.  
b) É passível, também, de expulsão o 
estrangeiro que se entregar à vadiagem ou à 
mendicância.  
c) Desde que conveniente ao interesse 
nacional, a expulsão do estrangeiro poderá 
efetivar-se, ainda que haja processo ou tenha 
ocorrido condenação 
  
d) Nenhuma extradição será concedida sem 
prévio pronunciamento do Plenário do 
Superior Tribunal de Justiça sobre sua 
legalidade e procedência, não cabendo 
recurso da decisão. 
  
76. Segundo a Lei de Introdução as 
Normas de Direito Brasileiro, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Realizando-se o casamento no Brasil, será 
aplicada a lei brasileira quanto aos 
impedimentos dirimentes e às formalidades da 
celebração.  
b) Aplicar-se-á a lei do país em que for 
domiciliado o proprietário, quanto aos bens 
moveis que ele trouxer ou se destinarem a 
transporte para outros lugares.  
c) Destinando-se a obrigação a ser executada 
no Brasil e dependendo de forma essencial, 
será esta observada, admitidas as 
peculiaridades da lei estrangeira quanto aos 
requisitos extrínsecos do ato.  
d) A sucessão por morte ou por ausência 
obedece à lei do país de nacionalidade do 
defunto ou o desaparecido, qualquer que seja 
a natureza e a situação dos bens. 
  
 

 
 
77 - De acordo com as disposições 
constitucionais sobre o meio ambiente, 
assinale a alternativa CORRETA: 

I- Em regra, a competência material 
para proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas é 
comum entre a União, estados e o Distrito 
Federal. Por ausência de previsão 
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constitucional, os municípios não possuem 
esta competência. 

II- Apenas a União detém competência para 
legislar sobre águas, energias, jazidas, minas 
e outros recursos minerais. 

III- As usinas que operem com reator nuclear 
deverão ter sua localização definida em lei 
federal, sem o que não poderão ser 
instaladas. 

IV- Ficam tombados por expressa 
determinação constitucional todos os 
documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos 
quilombos. 

V- Por expressa determinação constitucional, 
a Floresta Amazônica brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 
nacional, ou seja, o legislador constituinte 
transformou esses Biomas em bens públicos 
(de propriedade do Poder Público). 

A) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

B) Todos estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II e V estão corretos. 

78. Sobre os crimes ambientais, assinale a 
alternativa CORRETA: 
  
A) Não é crime o abate de animal, quando 
realizado por ser nocivo o animal, desde que 
assim caracterizado pelo órgão competente. 
  
B) A responsabilidade penal da pessoa 
jurídica por crime ambiental é objetiva. 
  
C) A responsabilidade das pessoas jurídicas 
exclui a das pessoas físicas, autoras, co-
autoras ou partícipes do mesmo fato. 
  
D) Compete à Justiça Federal processar e 
julgar crime ambiental praticado contra a Mata 
Atlântica, patrimônio nacional. 

 
  

 
 
 
79.  Na obra A Ciência do Direito, o jurista Tercio 
Sampaio Ferraz Júnior desenvolve uma análise 
que o conduz a concluir que o problema central 
da Ciência do Direito é a decidibilidade. Assim, ao 
envolver uma questão de decidibilidade, essa 
Ciência manifesta-se, para o autor, como 
pensamento  
 
a) tecnocrata.  
b) teleológico.  
c) fenomenológico.  
d) tecnológico.  
 
80. Qual é a classificação de normas jurídicas 
proposta por Herbert Hart? 
 
a) normas de primeiro grau e de segundo grau; 
b) normas primária e secundária; 
c) normas de interpretação e de conduta; 
d) normas de reconhecimento, de modificação e de 
julgamento.  
e) norma hipotética e norma categórica.  
  
  
  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


