
3º SIMULADO OAB XVII – 1ª FASE 

 
  

 
 

www.cers.com.br 
 

1 

 

  



3º SIMULADO OAB XVII – 1ª FASE 

 
  

 
 

www.cers.com.br 
 

2 

Bem-vindo ao 3º Simulado do Portal Exame de Ordem para o XVII Exame! 

 

A prova objetiva da próxima 1ª fase será no dia 19 de Julho 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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DIREITO ADMINISTRATIVO – MATHEUS 

CARVALHO 

1 - 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. 
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DIREITO DO TRABALHO – RAFAEL 

TONASSI E RENATO SARAIVA 

07.   De acordo com o disposto na CLT, o 
pagamento da remuneração das férias 
deve ser feito: 
 
A) até 7 dias antes do início do respectivo 
período. 
B) até o quinto dia do mês subsequente ao 
vencido. 
C) até 2 dias antes do início do respectivo 
período. 
D) no dia em que se inicia o respectivo período. 
  
08. A respeito das estabilidades ou 
garantias de emprego provisórias, 
conforme previsão das normas 
trabalhistas, é correto afirmar que: 
 
A) O empregado eleito para membro na CCP tem 
estabilidade até um ano após o final do seu 
mandato. 
B) a empregada gestante tem garantia de 
emprego desde a confirmação da gravidez até 
um ano após o parto. 
C) o dirigente sindical tem garantia de emprego 
desde o dia da eleição até dois anos após o 
término do seu mandato. 
D) o empregado eleito como suplente a cargo de 
direção sindical não é detentor de estabilidade 
provisória de emprego. 
 
09. O desrespeito a ordens pessoais de 
serviço dirigidas pelo empregador 
individualmente ao empregado caracteriza 
a justa causa de: 
 
A) desídia. 
B) insubordinação. 
C) indisciplina. 
D) improbidade. 
 
10.  Com fundamento na legislação 
aplicável ao FGTS, a conta vinculada do 
trabalhador NÃO poderá ser movimentada 
na hipótese de: 
 
A) falecimento do trabalhador. 

B) dispensa indireta. 
C) culpa recíproca. 
D) pedido de demissão. 
 
11. De acordo com previsão legal, NÃO 
integram o salário do empregado: 
 
A) diárias para viagem que não excedam 50% 
do salário percebido pelo empregado. 
B) gratificações ajustadas. 
C) abonos pagos pelo empregador. 
D) comissões. 
  
12. Em relação à Comissão de Conciliação 
Prévia, é correto afirmar: 
 
A) Como forma de assegurar o funcionamento 
ininterrupto da Comissão instituída no âmbito da 
empresa, há previsão de dois suplentes para 
cada membro titular. 
B) A Comissão instituída no âmbito do sindicato 
terá sua constituição e normas de 
funcionamento definidas no estatuto do 
sindicato. 
C) A Comissão instituída no âmbito da empresa 
será composta de, no mínimo, dois e, no 
máximo, quinze membros. 
D) O mandado dos membros da Comissão 
instituída no âmbito da empresa, titulares e 
suplentes, é de um ano, permitida uma 
recondução. 
 

 
 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO – 

ARYANNA MANFREDINI 

13. Mariana ajuizou reclamação 
trabalhista em face da autarquia federal X 
requerendo a rescisão indireta do seu 
contrato de trabalho, dando à causa o 
valor de R$ 12.000,00. Para a audiência 
designada, a reclamante pretende levar 
como testemunhas quatro ex-colegas de 
trabalho, com as quais não possui amizade 
íntima. Neste caso, 
 
(A) será permitida a oitiva das quatros 
testemunhas uma vez que, no caso narrado, a 
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Consolidação das Leis do Trabalho permite a 
oitiva de até cinco testemunhas. 
(B) somente será permitida a oitiva de duas 
testemunhas, uma vez que a demanda obedece 
ao procedimento sumaríssimo em razão do valor 
da causa. 
(C) não será permitida a oitiva de nenhuma das 
quatro ex-colegas, tendo em vista que a 
Consolidação das Leis do Trabalho veda 
expressamente o testemunho de ex-colega de 
trabalho. 
(D) somente será permitida a oitiva de três 
testemunhas, não obedecendo a demanda ao 
procedimento sumaríssimo. 
 
14. Os dissídios individuais trabalhistas 
podem seguir o procedimento ordinário e 
sumaríssimo. Sobre esse último 
(sumaríssimo) é INCORRETO: 
 
(A) Estão excluídas desse procedimento as 
demandas em que é parte a Administração 
pública direta, autárquica e fundacional. 
(B) Esse procedimento é determinado pelo valor 
dos dissídios individuais, que não exceda a 20 
(vinte) vezes o salário mínimo vigente na data 
do ajuizamento da reclamação. 
(C) Nas reclamações enquadradas nesse 
procedimento, o pedido deverá ser certo ou 
determinado e indicará o valor correspondente, 
sob pena de arquivamento da reclamação. 
(D) As testemunhas, até o máximo de duas para 
cada parte, comparecerão à audiência de 
instrução e julgamento independentemente de 
intimação. 
 
15. Cabe recurso ordinário para a instância 
superior: 
 
(A) das decisões definitivas ou terminativas dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, proferidas no 
julgamento dos recursos. 
(B) das decisões definitivas ou terminativas dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, em processos 
de sua competência originária. 
(C) de decisão não unânime de julgamento que 
conciliar, julgar ou homologar conciliação em 
dissídios coletivos que excedam competência 
territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

(D) das decisões de Turmas que divergirem 
entre si. 
 
16. Camila e Carla são irmãs, advogadas e 
sócias administradoras do escritório de 
advocacia criado por ambas. Camila atua 
na área Trabalhista e Carla na área Cível. 
Considerando que ambas figuram como 
advogadas em todas as procurações, mas 
que nas reclamações trabalhistas, Camila 
requer na petição inicial, expressamente, 
que as publicações e intimações sejam 
realizadas exclusivamente em seu nome, a 
comunicação feita apenas em nome de 
Carla é: 
   
(A)  válida, porque ambas figuram como 
advogadas na procuração.  
(B)  nula, salvo se constatada a inexistência de 
prejuízo.  
(C)  válida, porque são irmãs e sócias 
administradoras do escritório.  
(D)  nula, independente da existência ou não de 
prejuízo, em razão do expresso requerimento 
contido nos autos.  
 
17. Considere: 
 
I. Autarquia Municipal W. 
II. Conselho Regional de Medicina do Estado de 
Santa Catarina. 
III. Fundação Pública Estadual X. 
IV. Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil. 
Segundo a Consolidação das Leis do 
Trabalho, são isentos do pagamento de 
custas, dentre outras, as entidades 
indicadas APENAS em: 
 
(A) I, II e III. 
(B) I e IV. 
(C) I e III. 

(D) II, III e IV. 

DIREITO CIVIL – LUCIANO FIGUEIREDO, 

ROBERTO FIGUEIREDO E CRISTIANO 

SOBRAL 
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18. Sobre a parte geral do direito civil, 
assinale a alternativa correta: 
  
a) Para que haja a incidência do instituto da 
desconsideração da personalidade jurídica da 
pessoa jurídica no Código Civil exige-se, tão 
somente, que a pessoa jurídica, de alguma 
maneira, seja obstáculo ao ressarcimento de 
valores. 
b) Toda pessoa física tem capacidade de fato, a 
qual é adquirida no momento do nascimento 
com vida. Já a capacidade de direito apenas será 
adquirida, de forma plena e em regra, aos 
dezoito anos de idade. 
c) O erro acessório, como vício de consentimento 
que o é, ocasionará a anulação do ato. 
d) No dolo praticado pelo representante legal o 
representado apenas responderá na medida de 
seu proveito econômico. Já no dolo praticado 
pelo representante convencional, ele responderá 
solidariamente. 
  
19. Caio casou-se com Ana e tiveram um 
filho em comum: João, hoje com dezoito 
anos de idade. Caio e Ana se divorciaram 
há cerca de oito anos e, quando do 
divórcio, restou pactuado que Caio pagaria 
o equivalente a dois salários mínimo à 
título de pensão alimentícia para João. 
Sobre o tema, assinale a alternativa 
correta:  
  
a) Em virtude de maioridade de João haverá 
extinção automática da obrigação alimentar de 
Caio. 
b) Os alimentos são estipulados com base em 
um binômio: necessidade x possibilidade. Nessa 
esteira, caso a necessidade de João aumente, ou 
a possibilidade de Caio diminua, é plenamente 
possível a revisão dos valores outrora fixados em 
processo judicial, mesmo com decisão já 
transitada em julgado. 
c) Em havendo novo casamento de Ana, 
representante de João, haverá automática 
extinção do dever de pagar alimentos por parte 
de Caio. 
d) Em havendo novo casamento de Caio, haverá 
automática extinção do seu dever de pagar 
alimentos a João, pois Caio passará a ser 

responsável financeiro por um novo núcleo 
familiar. 
  
20. João casou-se com Maria no regime de 
separação convencional de bens. Durante 
o casamento, o casal teve um filho, 
Rodrigo. Conhecedor do fato que João 
faleceu no dia de hoje e deixou o 
patrimônio de R$ 500.000,00, informe 
como deverá ser procedida a divisão 
patrimonial segundo o Código Civil: 
 
a) Em virtude do término do casamento, Maria 
receberá R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais) à título de meação. O patrimônio 
restante deverá ser endereçado apenas ao 
descendente, recebendo Rodrigo R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais). De fato, no 
regime de separação convencional o cônjuge 
sobrevivente não concorrerá com a 
descendência. 
b) Em virtude do término do casamento, Maria 
receberá R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais) à título de meação. O patrimônio 
restante deverá ser endereçado ao descendente, 
recebendo em concorrência com o cônjuge. 
Assim, Rodrigo receberá R$ 125.000,00 (cento e 
vinte e cinco mil reais) e Maria mais R$ 
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). De 
fato, no regime de separação convencional o 
cônjuge sobrevivente concorrerá com a 
descendência. 
c) Em virtude do término do casamento, Maria 
não receberá meação. Por conta do regime de 
bens, haverá concorrência sucessória, sendo o 
patrimônio igualitariamente dividido entre Maria 
e Rodrigo, recebendo, cada um, R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais) 
d) Por conta da preferência do cônjuge 
sobrevivente em relação aos descendentes no 
regime sucessório, todo o patrimônio haverá de 
ser endereçado a Maria. Assim, Rodrigo apenas 
será beneficiado na futura morte de sua mãe. 
 

21. Em relação ao direito de vizinhança, 
assinale a afirmativa CORRETA. 
 
(A) Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho 
pertencem ao dono da árvore, já que são 
classificados como bens de natureza acessória. 
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(B) O proprietário ou o possuidor tem direito a 
exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou 
a reparação deste, quando ameace ruína, bem 
como que lhe preste caução pelo dano iminente. 
(C) O dono do prédio que não tiver acesso à via 
pública pode constranger o vizinho a lhe dar 
passagem, independentemente do pagamento 
de indenização. 
(D) Todo aquele que violar as proibições 
referentes ao direito de vizinhança é obrigado a 
demolir as construções feitas, sendo dispensada 
a indenização por perdas e danos. 
  
22. Rita, por 11 anos, sem interrupção nem 
oposição de quem quer que seja, possui, 
como seu, imóvel no qual estabeleceu a 
sua moradia habitual. 
Considerando que Rita não possui 
qualquer título referente à titularidade 
proprietária do imóvel, assinale a 
afirmativa CORRETA. 
 
(A) Estando Rita de comprovada boa-fé, e 
somente nesse caso, poderá adquirir a 
propriedade do bem imóvel por meio de ação de 
usucapião, na qual requeira ao juiz declaração 
por sentença, que servirá como título para o 
registro no Cartório de Registro de Imóveis. 
(B) Independentemente de comprovada boa-fé, 
Rita poderá adquirir a propriedade do bem 
imóvel por meio de ação de usucapião, na qual 
requeira ao juiz declaração por sentença, que 
servirá como título para o registro no Cartório de 
Registro de Imóveis. 
(C) Independentemente de agir com boa-fé, Rita 
não poderá adquirir a propriedade do bem 
imóvel por não ter atingido ainda o tempo 
mínimo da prescrição aquisitiva, qual seja, 
quinze anos. 
(D) Estando Rita de comprovada boa-fé, e 
somente nesse caso, poderá adquirir o direito de 
superfície do bem imóvel por ter atingido o 
tempo mínimo para a titularidade, qual seja, 
cinco anos. 
  
23. Ainda no que diz respeito às obrigações 
no direito civil brasileiro, assinale a opção 
CORRETA. 
 

a) Caracteriza-se a dação em pagamento como 
acordo liberatório entre credor e devedor, em 
que o credor consente em receber bem diverso 
daquele que originariamente fora objeto de 
pacto, sendo que essa, como meio de 
pagamento indireto, produz a extinção da 
obrigação. 
b) Caracteriza-se como novação o acordo 
firmado entre credor e devedor para incluir 
termo aditivo contratual, pactuando o 
pagamento da dívida em atraso em parcelas 
periódicas ou prorrogando o prazo para quitar o 
débito originário. 
c) No caso de inadimplemento culposo da 
obrigação de não fazer, o devedor exime-se da 
obrigação de indenizar, caso desfaça 
voluntariamente o ato de que se obrigara a 
abster, hipótese em que se resolve a obrigação, 
sem perdas e danos, restituindo-se essa ao 
estado anterior. 
d) Considerando que a cláusula penal moratória 
é estipulada para a hipótese de descumprimento 
total da obrigação e funciona como prefixação 
das perdas e danos, ocorrendo o 
inadimplemento, autoriza-se ao credor optar por 
exigir a prestação, por pleitear as perdas e danos 
ou por preferir a importância convencionada. 
 
24. Quanto a obrigações, assinale, 
segundo a regra do Código Civil, a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo 
gênero e pela quantidade. Nas coisas 
determinadas pelo gênero e pela quantidade, a 
escolha pertence ao credor, se o contrário não 
resultar do título da obrigação. 
b) A obrigação de dar coisa certa abrange os 
acessórios dela embora não mencionados, salvo 
se o contrário resultar do título ou das 
circunstâncias do caso. 
c) Na obrigação de dar coisa certa, deteriorada 
a coisa sem culpa do devedor, poderá o credor 
resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido 
de seu preço o valor que perdeu. 
d) Incorre na obrigação de indenizar perdas e 
danos o devedor que recusar a prestação a ele 
só imposta, ou só por ele exeqüível. 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ANDRÉ 

MOTA E SABRINA DOURADO 

25. A respeito da atuação do Ministério 
Público no Processo Civil, assinale a 
alternativa correta: 
 
A)  O Ministério Público tem legitimidade para 
recorrer nos processos em que atua como parte, 
mas não detém legitimidade para e recorrer 
naqueles em que atua como fiscal da lei. 
B)  O Ministério Público, intervindo como fiscal 
da lei, terá vista dos autos depois das partes, 
sendo intimado de todos os atos do processo. 
C)  O  Ministério  Público gozará  de prazos em 
quádruplo para recorrer. 
D)  O  Ministério Público, intervindo como  fiscal 
da  lei,  não pode requerer diligências com intuito 
de comprovar a verdade de fatos relevantes para 
a causa. 
 
26.  Relativamente ao início da contagem 
do prazo para apresentação de resposta, 
em ação que tramita pelo rito comum 
ordinário, assinale a alternativa correta: 
 
A) Em se tratando de citação por oficial de 
justiça, começa a correr o prazo a partir do dia 
do cumprimento da diligência. 
B) Em se tratando de citação postal, começa a 
correr o prazo a partir da data da assinatura do 
aviso de recebimento. 
C) Em se tratando de citação por carta 
precatória, começa a correr o prazo no dia em 
que a carta é devolvida ao juízo de origem. 
D) Em se tratando de citação por edital, começa 
a correr o prazo quando finda a dilação 
estabelecida pelo Juiz. 
 
27. A capacidade  é um dos pressupostos 
processuais. Assim, caso o juiz verifique 
que uma das partes é incapaz ou há 
irregularidade em sua representação, 
deverá suspender o processo e marcar 
prazo razoável para que o defeito seja 
sanado. Não cumprida a determinação 
judicial, 
 
(A) Se o vício se referir ao autor, deve o juiz 

decretar a nulidade do processo. 
(B) Se o vício se referir ao autor, deve o juiz 
proferir o julgamento antecipado da lide. 
(C) Se o vício se referir ao terceiro, deve o juiz 
julgar antecipadamente a lide. 
(D) Se o vício se referir ao réu, deve o juiz julgar 
antecipadamente a lide. 

 
28. De acordo com as alterações 
promovidas pela Lei n.º 11.232/2005, 
assinale a alternativa correta acerca da 
fase de cumprimento de sentença. 
 
 a) Considera-se inexigível o título judicial cujo 
fundamento foi arquitetado em dispositivo 
declarado inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal, em controle concentrado de 
constitucionalidade. 
 b) Na execução provisória da sentença, é 
vedada a alienação de propriedade, ainda que o 
exequente preste caução. 
 c) A sentença arbitral é considerada, para todos 
os efeitos, título executivo extrajudicial. 
d) Não se admite impugnação ao cumprimento 
de sentença, em qualquer hipótese, com 
fundamento na ilegitimidade da parte. 
 
29. No processo cautelar, caso o réu não 
conteste o pedido, o juiz decidirá o feito 
dentro de: 
 
 a) 24 (vinte e quatro) horas. 
 b) 48 (quarenta e oito) horas. 
 c) 5 (cinco) dias. 
 d) 10 (dez) dias. 
 
30. Sobre a ação monitória, analise as 
assertivas a seguir.  
 
I. Não é cabível o ajuizamento de ação monitória 
contra a Fazenda Pública, pois, rejeitados os 
embargos, revela-se inadmissível o pronto 
pagamento de débitos públicos.  
 
II. Tratando-se de ação monitória fundada em 
cheque prescrito ajuizada em face do emitente, 
é fundamental a menção ao negócio jurídico 
subjacente à emissão da cártula.  
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III. É cabível a citação por edital em ação 
monitória dando ensejo à nomeação de Curador 
Especial para atuar em prol do réu revel citado 
fictamente.  
 
IV. Após o oferecimento e processamento dos 
embargos monitórios, instaura-se o 
procedimento ordinário, sendo cabível, nessa 
fase, o ajuizamento de reconvenção. 
 
Estão INCORRETAS as assertivas: 
 
 a) I e II apenas. 
 b) III e IV apenas. 
 c) I e III apenas. 
 d) II e IV apenas. 
Letra  

 

DIREITO EMPRESARIAL – FRANCISCO 

PENANTE 

31. Kevin adquire uma prancha de surfe e 
a paga com cheque pós-datado, a ser 
apresentado em trinta dias. O 
estabelecimento que vendeu a prancha, 
entretanto, não respeita o combinado e o 
apresenta ao banco sacado de imediato. 
Este paga o cheque, o que faz com que 
outros cheques emitidos por Kevin sejam 
devolvidos por falta de fundos, com 
decorrentes protesto e negativação do 
nome do emitente. Em face do acontecido, 
Kevin poderá voltar-se: 
 a) contra a loja que desrespeitou o acordo, 
pedindo indenização material e moral contra ela 
e também contra o banco sacado, já que ambos 
agiram em desrespeito à boa-fé objetiva ao não 
obedecerem à data combinada entre Kevin e a 
loja. 
b) somente contra a loja que desrespeitou o 
acordo, o qual por sua natureza gera somente 
reparabilidade material, relativa às despesas de 
protesto, juros bancários e custo para 
cancelamento do gravame junto aos órgãos de 
proteção creditícia. 
c) somente contra o banco sacado, material e 
moralmente, pois a este cabia, pela natureza de 
suas atividades, verificar com atenção a data 

aposta no cheque e recusar o pagamento 
antecipado do título, que não correspondia à 
vontade do emitente. 
d) contra a loja que desrespeitou o acordo 
quanto à data de apresentação do cheque, 
pedindo indenização material e moral, por 
ausência de boa-fé objetiva em sua conduta; 
nada poderá fazer, no entanto, contra o banco 
sacado, pois cabe a este pagar o cheque por 
ocasião de sua apresentação, como se de título 
à vista se tratasse. 
 
32. O médico Dr. Pitágoras cria um método 
novo para operar verrugas, retirando-as 
de modo rápido e indolor. Baseia-se em um 
corte piramidal, energético, com origem 
em teorias egípcias. Verificando o sucesso 
dessa sua técnica, resolve patenteá-la. A 
resposta será 
   
a) negativa, pois não se consideram invenção 
nem modelo de utilidade patenteáveis as 
técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, 
bem como métodos terapêuticos ou de 
diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou 
animal. 
b) negativa, pois embora se trate de modelo de 
utilidade, suscetível de aplicação industrial, 
trata-se também de método cirúrgico baseado 
em teorias antigas, que não apresentam nova 
forma ou disposição. 
c) positiva, pois se trata de modelo de utilidade, 
suscetível de aplicação industrial e que 
apresenta nova forma ou disposição envolvendo 
ato inventivo, que, por sua vez, resultará em 
melhoria funcional no seu uso ou em sua 
implementação. 
d) positiva, pois se trata de invenção que atende 
aos requisitos de novidade, havendo ainda 
atividade inventiva e aplicação industrial. 
 
33.  A empresa de cosméticos A Bela e a 
Fera - ME, cujo sócio majoritário é 
Parmênides, pede recuperação judicial, 
em razão de suas dificuldades financeiras. 
Parmênides requer em razão disso a 
suspensão das execuções contra a 
empresa e também aquelas propostas 
contra si, na qualidade de avalista, 
alegando sua condição de sócio da pessoa 
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jurídica, a atingir a universalidade das 
demandas que tenham por objeto os 
débitos da empresa. Deverá o Juiz 
suspender: 
 
 a) as ações contra a empresa mas, no tocante 
ao avalista, fazê-lo apenas pelo prazo de cento e 
oitenta dias, findo os quais a execução poderá 
prosseguir somente contra o avalista, se até lá 
não for deferido o plano de recuperação judicial. 
 b) as ações contra a empresa e extinguir as 
ações contra o avalista, tendo em vista a perda 
de seu objeto, uma vez que a garantia tornou-se 
ineficaz com o deferimento do pedido de 
recuperação judicial, sujeito a normas de 
regência próprias. 
 c) as ações contra a empresa, mas não as 
execuções em curso relativamente ao avalista, 
haja vista a autonomia do aval e a norma legal 
de que os credores do devedor em recuperação 
judicial conservam seus direitos e privilégios 
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 
regresso. 
 d) as ações contra a empresa e também contra 
o avalista, pela universalidade dos débitos, que 
devem ser habilitados e julgados somente pelo 
juízo falimentar. 
 
34) Marcos, sócio integrante de 
determinada sociedade limitada, faltou 
com os seus deveres sociais, mediante a 
reiteração de condutas desleais e graves 
que colocaram em risco a própria 
continuidade da empresa. Por conta disso, 
todos os demais sócios desejam excluí-lo 
da sociedade. Considerando-se que 
contrato social é omisso quanto à 
possibilidade de exclusão por justa causa, 
Marcos 
   
a) somente poderá ser excluído da sociedade 
judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos 
demais sócios. 
 b) poderá ser excluído da sociedade 
extrajudicialmente, mediante alteração do 
contrato social, desde que a exclusão seja 
aprovada por sócios titulares de pelo menos 2/3 
(dois terços) do capital social. 
 c) não poderá ser excluído da sociedade, nem 
mesmo judicialmente, pois a exclusão por justa 

causa depende de previsão expressa do contrato 
social. 
 d) somente poderá ser excluído da sociedade 
judicialmente, mediante iniciativa de sócios 
titulares de pelo menos 3/4 (três quartos) do 
capital social. 
 

DIREITO PENAL – GEOVANE MORAES 

35. Caio, com 17 anos, as vésperas do seu 

aniversário de 18 anos, que seria realizado 
dia 12 de junho, enquanto andava pelas 
ruas na proximidade de sua casa, mais 
precisamente as 23:50 do dia 11 de junho, 
atirou contra um antigo desafeto, 
chamado Lucas.  Após a prática da 
conduta, Lucas veio a falecer apenas dois 
dias depois, ou seja, no dia 13 de junho, 
data posterior ao aniversário de Caio, 
sendo o mesmo, já maior de idade. Pode-
se afirmar com base nessas informações: 
 
a) Caio praticou crime homicídio, pois a 
consumação apenas ocorreu quando ele já era 
maior de idade.  
b) Caio praticou ato infracional equiparado a 
homicídio, pois de acordo com a Teoria da 
Atividade, considera-se praticado o crime no 
momento da ação ou omissão, ainda que outro 
seja o momento do resultado. 
c) Caio praticou crime de homicídio, não se 
aplicando a teoria da atividade ao caso em 
questão, mas sim a teoria da ubiquidade.  
d) Caio não praticou crime algum, tão pouco será 
punido por ato infracional, pois o mesmo era 
menor inimputável ao tempo do crime.  
 
 
36. João, com a intenção de danificar o 
carro de Marcos, deflagra o disparo da 
munição em direção ao carro que estava se 
movimentando em uma das principais 
avenidas de sua cidade. Assim, o tiro 
ultrapassou o vidro frontal do carro e 
atingiu também João, que estava dirigindo 
o veículo e veio a óbito ainda no local do 
fato. Com base nas informações, João: 
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a) responderá por crime de dano em concurso 
formal com homicídio doloso, em consequência 
de erro na execução.  
b) responderá por crime de dano em concurso 
formal com homicídio culposo.  
c) responderá apenas pelo crime de homicídio 
culposo.  
d) responderá apenas pelo crime de dano.  
 
37. Jorge sequestrou Vinícius e 
permaneceu com a vítima sob o seu poder 
durante 8 horas exigindo dinheiro a família 
do mesmo em troca de sua liberdade, 
assim, após isso, antes mesmo de Jorge 
obter qualquer quantia do resgate 
acordado com a família de Vinícius, a 
polícia, que estava investigando o crime, 
conseguiu efetuar a prisão de Jorge. Pode-
se afirmar que a conduta realizada por 
Jorge, foi: 
 
a) extorsão mediante sequestro.  
b) tentativa de sequestro relâmpago, visto que 
Jorge não obteve nenhuma vantagem 
patrimonial.  
c) tentativa de extorsão mediante sequestro, 
visto que Jorge não obteve nenhuma vantagem 
patrimonial.  
d) extorsão simples.  
 
38. Maria e Mévio namoravam a três anos, 
Maria com seus 13 anos e Mévio com seus 
22 anos, e, em razão da diferença de idade, 
escondiam a relação de todos, pois temiam 
ser repudiados. Passados alguns dias do 
aniversário de Mévio de 22 anos, os dois 
decidiram conjuntamente praticar 
conjunção carnal, pois queriam dar um 
passo a mais na relação. Tomando como 
base apenas as informações narradas, 
pode-se afirmar corretamente que: 
 
a) Mévio não praticou nenhum crime visto que a 
prática da conjunção carnal foi consentida.  
b) Mévio praticou crime de estupro de 
vulnerável.  
c) Mévio praticou crime de estupro simples.  
d) Mévio praticou crime de violação sexual 
mediante fraude.  
 

39. Um policial, no exercício de sua função, 
utilizando-se da viatura em que 
trabalhava, desviou de rota e levou alguns 
amigos a uma festa que estava sendo 
realizada na cidade vizinha. Pode-se dizer 
que o Funcionário praticou: 
 
a) conduta atípica.  
b) peculato-desvio. 
c) apropriação indébita.  
d) usurpação de função pública.  
 
40. Lucas e Pedro, amigos de infância, 
resolveram furtar o veículo do pai de 
Pedro, um senhor de 59 anos. Após a 
empreitada criminosa, foram presos em 
flagrante pela polícia que rondava próximo 
ao local. Com base nessas informações, 
pode-se dizer que: 
 
a) Lucas e Pedro responderão por furto 
qualificado pelo concurso de duas ou mais 
pessoas.  
b) Pedro não será punido, em virtude das 
chamadas escusas absolutórias.  
c) Lucas e Pedro responderão por furto 
qualificado pelo abuso de confiança. 
d) Lucas não será punido, em virtude das 
chamadas escusas absolutórias. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – ANA 

CRISTINA MENDONÇA 

41. Lúcio, jornalista e segundo suplente do 
Deputado Federal Altino Medeiros, foi 
denunciado, em dezembro de 2011, pelo 
homicídio de que foi vítima sua esposa, 
Gabriela. Após afastamento de Altino 
Medeiros, que assumiu o cargo de 
Secretário de Estado, assumiu Lúcio o 
mandato parlamentar e, em face da 
prerrogativa de função de que passou a ser 
detentor, os autos foram remetidos ao 
Supremo Tribunal Federal, onde, após 
colheita regular das provas, foi 
determinada, por ordem do Ministro 
Relator, a manifestação das partes em 
diligências (Art. 9º da Lei nº 8.038/90). 
Atendidas as diligências, foram os autos 
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encaminhados ao Ministério Público para 
apresentação das alegações finais. 
Restituídos os autos, o Ministro Relator 
determinou a manifestação da Defesa em 
alegações finais, oportunidade em que foi 
juntada a renúncia de José à vaga de 
Deputado Federal e seu retorno à condição 
de jornalista. Diante da situação 
apresentada, é correto afirmar que o 
processo deverá:  
 
A) ser remetido ao Juízo do Tribunal do Júri do 
local em que ocorreu a infração, onde as 
alegações finais defensivas deverão ser 
apresentadas, para que o juiz decida acerca da 
pronúncia de Lúcio; 
B) permanecer no Supremo Tribunal Federal, 
posto encerrada a instrução criminal, estando o 
caso maduro para julgamento;  
C) permanecer no Supremo Tribunal Federal, 
para evitar fraude processual na aludida 
renúncia;  
A) ser remetido ao Juízo do Tribunal do Júri do 
local em que ocorreu a infração, onde as 
alegações finais defensivas deverão ser 
apresentadas, para que o juiz profira sentença. 
 
42.  A Lei nº 12.850/2013 define 
organização criminosa e dispõe sobre a 
investigação criminal, os meios de 
obtenção da prova, infrações penais 
correlatas e o procedimento criminal a ser 
aplicado.  De acordo com a referida Lei a 
infiltração de agentes:  
A) pode ser aplicada na investigação de crimes 
sancionados com pena mínima de quatro anos 
de reclusão;  
B) garante ao agente infiltrado imunidade pelos 
seus atos impedindo à responsabilidade criminal;  
C) demanda que a autoridade responsável pela 
sua implementação apresente relatório 
circunstanciado a cada quinze dias. 
D) depende de requerimento que contenha 
demonstração, dentre outros, da necessidade da 
medida e alcance das tarefas dos agentes;  
 
43. Matias, réu primário e de bons 
antecedentes, foi condenado em primeira 
instância à pena de vinte e dois anos de 
reclusão em regime fechado pela prática 

do crime de latrocínio tentado, o que 
motivou o advogado do réu a se preparar 
para interpor apelação. O juiz que emitiu 
a sentença decretou também a prisão 
preventiva de Matias, que havia 
respondido ao processo em liberdade. No 
entanto, a polícia, que tentava cumprir o 
mandado de prisão emitido pelo juiz, não 
conseguiu encontrar o réu condenado. De 
acordo com o Código de Processo Penal: 
 
A) O advogado de Matias tem cinco dias para 
apelar da sentença, prazo no qual devem ser 
também oferecidas às razões recursais ao juízo 
de primeira instância ou ao tribunal 
competente.  
B) O advogado de Matias tem cinco dias para 
apelar da sentença, e terá mais 8 dias para 
apresentar as razões recursais.  
C) O advogado de Matias tem cinco dias para 
apelar da sentença, e terá mais 8 dias para 
apresentar as razões recursais, sendo a 
tempestividade do recurso estabelecida pelo 
prazo das razões. 
D) O prazo para apelação somente começará a 
correr a partir do cumprimento do mandado de 
prisão.  
 
44.  Jane está sendo processada perante o 
Tribunal do Júri. Em desfavor de Jane, 
além da prova oral e pericial, foram 
juntados aos autos, por meio de 
compartilhamento de provas 
judicialmente autorizado, áudios e 
transcrições de interceptação telefônica 
implementada em processo distinto, que 
investigava tráfico de drogas, e que 
indicavam a conduta criminosa da ré. A 
decisão interlocutória de pronúncia foi 
fundamentada nos indícios oriundos dessa 
interceptação telefônica, deferida por Juiz 
de Direito diverso daquele competente 
para o crime doloso contra a vida. Nessa 
situação, a decisão de pronúncia:  
 
A) deve ser anulada por usar elementos de prova 
coligidos fora da instrução processual própria;  
B) pode ser fundamentada em indícios de autoria 
surgidos, de forma fortuita, durante a 
investigação de outros crimes;  
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C) deve ser anulada pela violação do princípio do 
contraditório; 
D) deve ser fundamentada no princípio da busca 
da verdade real que permite que a acusação 
produza todas as provas a que tiver acesso, 
independentemente de serem lícita e ilícitas.  
 
45. Sobre o procedimento sumaríssimo da 
Lei nº 9.099/95 aplicado no âmbito dos 
Juizados Especiais Criminais é correto 
afirmar que:  
 
A) Reunidos os pressupostos legais permissivos 
da suspensão condicional do processo, mas se 
recusando o promotor de justiça a propô-la, o 
juiz, dissentindo, aplicará o benefício de ofício.  
B) Não se admitirá a proposta de transação 
penal ao autor do fato que possua qualquer 
condenação penal definitiva.  
C) É cabível recurso extraordinário contra 
decisão proferida por Turma Recursal de Juizado 
Especial Criminal. 
D) A homologação da transação penal prevista 
no artigo 76 da Lei 9.099/1995 faz coisa julgada 
material e, descumprido o acordo, somente será 
possível o encaminhamento do valor devido à 
dívida ativa para fins de execução.   
 
46. No que se refere aos crimes contra a 
ordem tributária (Lei nº 8.137/1990), 
marque a resposta correta: 
 
A) A denúncia por crime tributário somente 
poderá ser oferecida após o lançamento 
definitivo do tributo. CERTA  
B) os crimes previstos na Lei nº 8.137/90 são 
de ação penal pública condicionada.  
C) Nos crimes tributários, a denúncia pode ser 
genérica, mas deve descrever minuciosamente 
as condutas praticadas pelos agentes. 
D) O inquérito policial é imprescindível ao 
oferecimento de denúncia por crime contra a 
ordem tributária. 
 

DIREITOS HUMANOS – FLÁVIA BAHIA 

47. O acesso à Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos é assegurado: 
 

a) a todas as pessoas, independentemente de 
requisito algum. 
b) às instituições jurídicas, compreendendo a 
Defensoria Pública e o Ministério Público, sendo 
a Comissão um órgão jurisdicional do sistema 
interamericano. 
c) desde que, em regra geral, se comprove o 
esgotamento de jurisdição interna.  
d) apenas às organizações não-governamentais 
legalmente constituídas em um ou mais Estados 
membros da OEA, sendo sua competência 
contenciosa prevista mediante cláusula 
facultativa. 
 
48. Assinale a alternativa que trata 
incorretamente de direitos assegurados 
pelo Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais: 
 
a) Toda pessoa tem direito a um nível de vida 
adequado para si próprio e para sua família, 
inclusive à alimentação, vestimenta e moradia 
adequadas, assim como uma melhoria 
contínua de suas condições de vida.  
b) Toda pessoa tem direito de gozar de 
condições de trabalho justas e favoráveis, que 
assegurem condições de trabalho seguras e 
higiênicas.  
c) Toda pessoa tem direito de gozar de 
condições de trabalho justas e favoráveis, que 
assegurem uma remuneração que 
proporcione, no máximo, a todos os 
trabalhadores um salário mínimo. 
d) Toda pessoa tem direito de gozar de 
condições de trabalho justas e favoráveis, que 
assegurem o descanso, o lazer, a limitação 
razoável das horas de trabalho e férias 
periódicas remuneradas, assim como a 
remuneração dos feriados.  
 
49. A/O ________________ foi órgão 
que proclamou a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.  
Assinale a alternativa que completa a frase 
acima corretamente: 
 
a) Assembleia Especial de Justiça da 
Organização das Nações Unidas. 
b) Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas. 
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c) Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas. 
d) Conselho de Segurança da Organização das 
Nações Unidas. 
 
50. Assinale a alternativa correta: 
 
a) Pacto Internacional de Direitos Sociais, 
Econômicos e Culturais prevê que todos os 
povos podem dispor livremente de suas riquezas 
e de seus recursos naturais, sem prejuízo das 
obrigações decorrentes da cooperação 
econômica internacional, baseada no principio 
do proveito mútuo, e do Direito Internacional. 
Em caso algum, poderá um povo ser privado de 
seus próprios meios de subsistência. 
b) A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
é considerada um marco na proteção 
internacional dos direitos humanos, mas contem 
tão somente direitos civis e políticos, também 
chamados direitos de primeira geração. 
c) Direitos de primeira geração são direitos que 
resultaram da influência do socialismo, voltados 
ao bem-estar social, como o direito ao trabalho, 
à saúde e à educação. 
d) Nos termos do Estatuto de Roma, o TPI só 
poderá exercer os seus poderes e funções no 
território de qualquer Estado-parte, sendo-lhe 
defeso agir em relação a atos praticados no 
território dos Estados que não tenham subscrito 
o Estatuto. 

DIREITO CONSTITUCIONAL – FLÁVIA 

BAHIA 

 
51. Segundo a Constituição Federal, é 
incorreto afirmar que: 
 
A) A ação popular tem como único legitimado 
o cidadão, assim considerado aquele 
registrado como eleitor no pleno gozo de seus 
direitos políticos, e o seu objeto é a tutela de 
interesses difusos.  
B) O mandado de segurança coletivo pode ter 
como objeto interesses individuais 
homogêneos.  
C) Qualquer cidadão é parte legítima para 
impetrar mandado de segurança coletivo. 

D) A única possibilidade de pena de morte no 
Brasil é em caso de guerra declarada.  
 
52. No que se refere a direitos e garantias 
fundamentais, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Alberto nasceu no estrangeiro, sendo filho de 
pai brasileiro e mãe estrangeira. Nesse caso, ele 
poderá optar, em qualquer tempo, depois de 
atingir dezoito anos de idade, pela nacionalidade 
brasileira originária, desde que venha residir no 
Brasil. 
b) A naturalização extraordinária apresenta 
como requisitos: residência no Brasil há quinze 
anos ininterruptos, ausência de condenação 
penal, requerimento do interessado e idoneidade 
moral. 
c) São cargos privativos de brasileiros natos: 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Procurador-Geral da República, Oficial das 
Forças Armadas e Ministro de Estado da Defesa. 
d) O cargo de ministro das Relações Exteriores é 
privativo de brasileiro nato. 
 
53. Sobre o controle abstrato de 
constitucionalidade previsto pela 
Constituição Federal de 1988, 
regulamentado pelas leis nos 9.868/99 e 
9.882/99 e interpretado pelo Supremo 
Tribunal Federal, é correto afirmar que: 
a) Podem propor a ação direta de 
inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade, o Presidente da República; 
a Mesa do Senado Federal; a Mesa da Câmara 
dos Deputados; a Mesa de Assembleia 
Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal; o Governador de Estado ou do Distrito 
Federal; o Procurador-Geral da República; o 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; partido político independente de 
representação no Congresso Nacional; 
confederação sindical ou entidade de classe de 
âmbito nacional. 
b) O controle concentrado de 
constitucionalidade no âmbito dos estados 
surgiu no Ordenamento Jurídico brasileiro com a 
Constituição Federal de 1988. 
c) Declarada a inconstitucionalidade por omissão 
de medida para tornar efetiva norma 
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constitucional, será dada ciência ao Poder 
competente para a adoção das providências 
necessárias e, em se tratando de órgão 
administrativo, para fazê-lo em trinta dias. 
d) Assim como ocorre na ADC e na ADI, ato 
normativo já revogado não pode ser objeto de 
ADPF. 
 
54. A respeito da Constituição e da 
aplicabilidade das normas constitucionais, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) O livre exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, desde que atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer, 
é norma constitucional de eficácia contida; 
portanto, o legislador ordinário atua para tornar 
exercitável o direito nela previsto. 
b) As normas constitucionais de eficácia contida 
ou relativa restringível têm aplicabilidade plena 
e imediata, mas podem ter eficácia reduzida ou 
restringida nos casos e na forma que a lei 
estabelecer. 
c) São de eficácia limitada aquelas normas em 
que o legislador constituinte regula 
suficientemente os interesses concernentes a 
determinada matéria, mas deixa margem à 
atuação restritiva por parte da competência 
discricionária do poder público, nos termos em 
que a lei estabelecer ou na forma dos conceitos 
gerais nela previstos. 
d) As normas de eficácia contida permanecem 
inaplicáveis enquanto não advier normatividade 
para viabilizar o exercício do direito ou benefício 
que consagram; por isso, são normas de 
aplicação indireta, mediata ou diferida. 
 
55. Sobre a Teoria da Constituição, Poder 
Constituinte e a mutação constitucional 
assinale a alternativa correta: 
 
a) O poder constituinte difuso é um processo 
formal de mudança da Constituição, com a 
alteração da interpretação como consequência 
da modificação do texto da norma. 
b) Para que uma lei seja recepcionada pela nova 
Constituição é indispensável que haja 
compatibilidade formal e material. 
c) Pela teoria da desconstitucionalização, ainda 
que compatíveis com a nova ordem, as normas 

da Constituição anterior não podem ser 
recepcionadas com status de norma 
infraconstitucional. 
d) O poder constituinte derivado reformador é 
condicionado e limitado às regras instituídas pelo 
poder originário. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO – JOSIANE 

MINARDI E EDUARDO SABBAG 

56. Caso determinado município venha a 
atualizar o valor monetário da base de 
cálculo do IPTU, tal hipótese: 
 
(A) deve vir regulada por lei. 
(B) deve vir regulada por lei complementar. 
(C) enquadra-se como majoração de tributo. 
(D) poderá ser disciplinada mediante decreto. 
 

57. Segundo o Código Tributário Nacional, 
remissão é: 
 
(A) uma modalidade de extinção dos créditos 
tributários e consiste na liberação da dívida por 
parte do credor, respaldada em lei autorizativa. 
(B) a perda do direito de constituir o crédito 
tributário pelo decurso do prazo. 
(C) uma modalidade de exclusão dos créditos 
tributários com a liberação das penalidades 
aplicadas ao sujeito passivo, respaldada em lei 
autorizativa. 
(D) uma modalidade de extinção dos créditos 
tributários em razão da compensação de créditos 
entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, 
respaldada em lei autorizativa. 
 

58. Determinada pessoa, havendo 
arrematado imóvel em leilão judicial 
ocorrido em processo de execução fiscal 
para a cobrança de Imposto Predial 
Urbano, vem a sofrer a exigência pelo 
saldo devedor da execução não coberto 
pelo preço da arrematação. Essa exigência 
é: 
 
(A) legal, pois o arrematante é sucessor do 
executado em relação ao imóvel, e em sua 
pessoa fiscal ficam sub-rogados os créditos dos 
tributos incidentes sobre o mesmo imóvel. 
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(B) ilegal, pois o crédito do exequente se sub-
roga sobre o preço da arrematação, exonerando 
o arrematante quanto ao saldo devedor. 
(C) legal, pois o valor pago pelo arrematante não 
foi suficiente para a cobertura da execução. 
(D) legal, pois a arrematação não pode causar 
prejuízo ao Fisco. 
 

59. José dos Anjos ajuíza ação anulatória 
de débito fiscal após realizar depósito do 
montante integral do crédito que busca a 
anulação. Nesse sentido, é correto afirmar 
que: 
 
(A) o depósito prévio do montante integral é 
requisito de admissibilidade da ação ajuizada por 
José dos Anjos. 
(B) o depósito do montante objeto de discussão 
judicial poderá ser levantado caso José dos 
Santos tenha seu pedido julgado procedente 
perante o juízo de primeiro grau. 
(C) o depósito prévio do montante integral 
produz os efeitos de impedir a propositura da 
execução fiscal, bem como evita a fluência dos 
juros e a imposição de multa. 
(D) caso o contribuinte saia vencido, caberá à 
Fazenda promover execução fiscal para fins de 
receber o crédito que lhe é devido. 
 

60. No que se refere aos empréstimos 
compulsórios, NÃO é correto afirmar que: 
(A) são restituíveis. 
(B) podem ser instituídos por medida provisória, 
desde que haja relevância e urgência. 
(C) a competência para sua instituição é 
exclusiva da União Federal. 
(D) podem ser instituídos em caso de guerra 
externa ou sua iminência e, neste caso, não 
respeitam o princípio da anterioridade. 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR – CRISTIANO 

SOBRAL 

61. Considere a publicidade feita por 
sociedade prestadora de serviço. A 
mensagem publicitária assinala, ao final: 
“não se comporte como pobre, como um 
gari ou outro perdedor, contrate nossos 
serviços”. Assinale a proposição correta: 

  
a) Trata-se de publicidade enganosa e, em tese, 
configura tipo penal, que admite a modalidade 
dolosa ou culposa. 
b) A hipótese é de publicidade abusiva, mas a 
Lei nº 8.078/90 não prevê sanção penal, e sim 
apenas cível. 
c) Cuida-se de publicidade abusiva e, em tese, 
apta a acarretar sanção cível, criminal e 
administrativa. 
d) A publicidade citada é, dependendo do 
ângulo, enganosa ou abusiva, e encerra infração 
cuja pena é somente de multa, sem prejuízo de 
eventual repercussão civil. 
 
62. As opções abaixo deturpam e 
contrariam enunciados de súmulas do 
Superior Tribunal de Justiça, salvo uma 
delas, que expressa orientação 
jurisprudencial dominante. Assinale a 
opção correta: 
 
a) Em regra, a simples devolução indevida de 
cheque não caracteriza o dano moral. 
b) Em regra, ainda quando preexistente legítima 
inscrição, a anotação irregular em cadastro de 
proteção ao crédito gera indenização por dano 
moral, além do direito ao seu cancelamento. 
c) Submete-se ao prazo decadencial de noventa 
dias o direito de obter prestação de contas e 
esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas 
e encargos bancários. 
d) Ainda que a fraude seja de boa qualidade e 
difícil de ser percebida, as instituições financeiras 
respondem, em regra, por danos gerados em 
virtude de abertura de conta falsa, em nome do 
inocente lesado, que teve seus documentos 
furtados. 

 

ESTATUTO E ÉTICA – PAULO MACHADO 

63. Em relação à administração da OAB, 
assinale a opção correta. 
 
a) A terceira câmara do conselho federal da 
OAB é presidida por seu tesoureiro e tem, entre 
suas atribuições, a de apreciar os relatórios 
anuais e deliberar acerca do balanço e das 
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contas da diretoria do conselho federal e dos 
conselhos seccionais; 
b) Compete à primeira câmara do conselho 
federal da OAB decidir quanto aos recursos 
acerca da ética do advogado; 
c) A OAB é autarquia da administração 
pública e tem seus servidores nomeados, após a 
aprovação em concurso público, pelo ministro da 
Justiça; 
d) O ajuizamento de ação direta de 
inconstitucionalidade pelo conselho federal é 
decisão exclusiva do seu presidente. 
 
64. Advogados assediam parentes de 
vítimas de acidente. Há advogados que 
comparecem a enterros de vítimas de 
acidentes ocorridos na prestação de 
serviço público praticado por empresas 
aéreas, para oferecer aos familiares seus 
serviços na proposição de ações judiciais, 
prometendo indenizações milionárias 
contra as empresas envolvidas no 
acidente. Advogados estrangeiros também 
têm vindo ao Brasil com o mesmo objetivo. 
Tendo como referência inicial o texto 
acima e com relação ao CED–OAB, assinale 
a opção correta. 
 
a) Em atenção ao princípio da publicidade, 
durante a tramitação do processo administrativo 
disciplinar movido contra advogados que 
assediam familiares de vítimas de acidentes, 
haverá livre acesso a todos os que desejarem 
manusear os autos, desde que estes não sejam 
retirados das dependências da OAB; 
b) O CED–OAB permite que o advogado 
anuncie seus serviços profissionais, individual ou 
coletivamente, com discrição e moderação, para 
finalidade exclusivamente informativa, vedada a 
divulgação conjunta com outra atividade; 
c) Na publicidade permitida pelo CED–OAB, 
pode o advogado divulgar a lista de seus 
clientes, desde que não indique as demandas em 
que eles estejam incluídos; 
d) O CED–OAB permite que o advogado 
debata causa sob seu patrocínio em qualquer 
veículo de comunicação, sem declarar o nome de 
qualquer um dos envolvidos, a título de 
esclarecimento da população, desde que essa 

atividade não proporcione a autopromoção do 
profissional. 
 
65. O Estatuto da Advocacia e da OAB 
prevê, em seu artigo 35, as sanções 
disciplinares, sendo elas: censura, 
suspensão, exclusão e multa. Em relação 
às infrações e sanções disciplinares, 
assinale a opção CORRETA. 
 
a) Salvo os casos específicos, a violação a 
algum preceito do CED–OAB constitui infração 
disciplinar punível com censura; 
b) Prescreve em dez anos a pretensão 
punitiva contra advogado pela prática de 
infração punível com exclusão da advocacia; 
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.  
 
66. A Conferência Nacional dos Advogados 
é órgão consultivo máximo do Conselho 
Federal, reunindo-se trienalmente, no 
segundo ano do mandato, tendo por 
objetivo o estudo e o debate das questões 
e problemas que digam respeito às 
finalidades da OAB e ao congraçamento 
dos advogados. 
Sobre o tema, marque a alternativa 
incorreta de acordo como Regulamento 
Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB: 
 
a) As Conferências dos Advogados dos 
Estados e do Distrito Federal são órgãos 
consultivos dos Conselhos Seccionais, reunindo-
se trienalmente, no segundo ano do mandato. 
b) No primeiro ano do mandato do Conselho 
Federal ou do Conselho Seccional, decidem-se a 
data, o local e o tema central da Conferência.  
c) As conclusões das Conferências têm 
caráter de recomendação aos Conselhos 
correspondentes.  
d) A Conferência é dirigida por uma 
Comissão Organizadora, designada pelo Vice-
Presidente do Conselho, por ele presidida e 
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integrada pelos membros da Diretoria e outros 
convidados. 
 
67. Mévio Alexandre, advogado, deu uma 
entrevista para uma grande emissora de 
televisão, tendo agido de forma a causar 
grave repercussão prejudicial à dignidade 
da advocacia, Nesse caso, o advogado 
pode ser suspenso preventivamente: 
 
a) somente após o julgamento do recurso 
de ofício pelo conselho pleno da seccional onde 
tiver a inscrição principal, com o resultado obtido 
por maioria simples; 
b) pelo presidente da seccional onde tiver a 
inscrição principal, que recorrerá de ofício ao 
tribunal de ética e disciplina; 
c) somente em procedimento originário no 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados, por 
maioria de dois terços de seus membros; 
d) pelo tribunal de ética e disciplina do 
conselho seccional onde tenha inscrição 
principal, depois de ouvido em sessão para a 
qual deverá ser notificado a comparecer. 
 
68. Entre os temas tratados pelo Estatuto 
da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.096/94), 
está aquele referente às prerrogativas do 
advogado. Assim, podemos afirmar que 
constitui direito do advogado: 
 
a) visitar seu cliente que esteja preso em 
estabelecimento penitenciário, desde que tenha 
procuração; 
b) obter vista dos autos de um processo sob 
segredo de justiça, mesmo sem procuração; 
c) exercer a profissão em todo o território 
nacional, independentemente do número de 
causas em cada estado e sem precisar de 
inscrição suplementar. 
d) usar a expressão “pela ordem” em qualquer 
juízo para replicar censura que lhe for feita 
durante o julgamento. 
 
69. Em razão de acidente de motocicletas 
provocado por Carlos da Silva, este pagou 
a João Rocha, em composição amigável, a 
quantia de R$ 10.000 (dez mil reais) pelos 
danos materiais causados na motocicleta 
de João Rocha, que deu quitação do que 

lhe era devido. Passados 5 (cinco) meses, 
João Rocha procurou o advogado Caio das 
Neves e este, mesmo tendo ciência 
daquele acordo, foi contratado por João 
Rocha e ingressou em juízo com uma Ação 
de Ressarcimento de Danos por acidente 
de veículos contra Carlos da Silva, 
pleiteando a indenização de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) pelos danos materiais 
causados no veículo de João Rocha. 
Marque a alternativa correta:  
 
A) O advogado cometeu patrocínio simultâneo 

e fraude processual;  
B) O advogado praticou uma lide temerária;  
C) O advogado cometeu uma inépcia 
profissional;  
D) O advogado cometeu tergiversação 
 
70. A Ordem dos Advogados do Brasil 
possui dois grandes quadros: o de 
advogados e o de estagiários. 
Em relação à inscrição como advogado e às 
anuidades pagas à OAB, assinale a opção 
correta. 
 
A) O advogado que completa 60 anos de 
idade fica desobrigado do pagamento de 
anuidade; 
B) A inscrição como estagiário na OAB é 
feita na seccional do domicílio do requerente; 
C) A inidoneidade moral para inscrição como 
advogado pode ser suscitada por qualquer 
pessoa e deve ser declarada por decisão de, no 
mínimo, dois terços dos votos de todos os 
membros do conselho competente, em 
procedimento em que sejam observados os 
termos do procedimento disciplinar. 
D) O advogado denunciado pela prática de 
crime hediondo tem sua inscrição suspensa no 
momento do recebimento da denúncia; 
 
71. Assinale a opção correta acerca da 
interpretação e da aplicação da Lei n.º 
8.906/1994, segundo o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
 
A) A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
não integra a administração pública; 
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B) Os advogados não estão isentos do 
pagamento da contribuição sindical; 
C) A presença de advogado no juizado 
especial criminal federal é facultativa nas causas 
de até 20 salários mínimos; 
D) O direito a prisão especial, em favor do 
advogado, não gera direito ao recolhimento em 
prisão domiciliar, na hipótese de inexistência de 
sala de Estado-Maior. 
 
72. O advogado Frederico Amado, que atua 
exclusivamente em Belo Horizonte - MG, 
onde tem seu domicílio profissional e 
inscrição principal, foi procurado por um 
cliente para patrocínio de cinco ações de 
repetição de indébito, pelo rito ordinário, 
na justiça federal, em Aracaju - SE. 
Com base nessa situação hipotética, 
assinale a opção correta acerca da atuação 
profissional em outro domicílio. 
 
a) O advogado poderá atuar desde que haja 
prévia comunicação à OAB/SE, em até cinco 
dias, a partir da sua primeira atuação nos autos 
do processo em Aracaju; 
b) Não será possível a atuação do advogado 
sem a prévia inscrição suplementar na OAB/SE; 
c) O advogado poderá atuar na causa sem 
prévia inscrição na OAB/SE e sem comunicar o 
fato à OAB/SE; 
d) A atuação regular do advogado em 
Aracaju depende de prévia autorização do 
secretário geral da OAB/SE. 
 

ECA – CRISTIANE DUPRET 

73. Caio, com 12 anos de idade, começou a 

apresentar mau comportamento na escola, 

envolvendo-se em diversas confusões, as 

quais redundaram em inúmeras 

reclamações aos pais. Na semana passada, 

Caio foi suspenso das aulas porque furtou 

a carteira da professora. Sendo 

informados do ocorrido, seus pais, Paulo e 

Catarina, aplicaram-lhe uma surra severa, 

ocasionando a fratura de seu braço 

esquerdo. Alertados pelos gritos, os 

vizinhos chamaram o Conselho Tutelar, 

que lá compareceu e constatou o castigo 

físico cruel aplicado ao menor pelos pais. 

Considerando as medidas legais previstas 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

conselheiro deve tomar a seguinte 

providência: 

 
a) encaminhamento do agressor a programa 
oficial ou comunitário de proteção à família e 
advertência; 
b) encaminhamento do agressor a cursos ou 
programas de orientação e aplicação de multa, 
se houver reincidência; 
c) perda imediata do poder familiar, se a 
agressão for grave, e encaminhamento a 
tratamento psicológico ou psiquiátrico; 
d) advertência e obrigação de encaminhar a 
criança imediatamente a abrigo oficial, proibindo 
provisoriamente a visitação pelos pais; 
 
74. Flávio, adolescente com 15 anos de 
idade, foi flagrado cometendo ato 
infracional análogo ao crime de roubo. 
Considerando as medidas previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, 
quando verificada a prática de ato 
infracional por adolescente, poderá ser 
aplicada a seguinte medida: 
 
a) apreensão do menor, observado que o regime 
de semiliberdade não pode ser estabelecido 
desde o início, sendo, porém, possibilitada a 
realização de atividades externas; 
b) liberdade assistida pelo prazo mínimo de seis 
meses, podendo a qualquer tempo ser 
prorrogada, revogada ou substituída por outra 
medida; 
c) internação do menor pelo prazo máximo de 
05 (cinco) anos, considerando a gravidade do 
ato infracional praticado; 
d) prestação de serviço remunerado, de modo a 
levantar recursos suficientes para o 
ressarcimento do dano, como forma de 
compensação do prejuízo causado à vítima. 
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DIREITO INTERNACIONAL – BRUNO 

VIANA 

75.  Sobre a Lei 6.815/80 – Estatuto do 
Estrangeiro, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O asilado poderá sair do País sem prévia 
autorização do Governo brasileiro. 
b) Não sendo apurada a responsabilidade do 
transportador pelas despesas com a retirada do 
estrangeiro, nem podendo este ou terceiro por 
ela responder, serão as mesmas custeadas pelo 
Tesouro Nacional. 
c) É passível de deportação o estrangeiro que 
praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou 
permanência no Brasil. 
d) O Governo não poderá entregar o 
extraditando que responda a processo ou esteja 
condenado por contravenção. 
  
76. Segundo a Lei de Introdução as 
Normas do Direito Brasileiro, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) As leis, atos e sentenças de outro país, bem 
como quaisquer declarações de vontade, não 
terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a 
soberania nacional, a ordem pública e os bons 
costumes. 
b) A lei do país em que domiciliada a pessoa 
determina as regras sobre o começo e o fim da 
personalidade, o nome, a capacidade e os 
direitos de família. 
c) Para qualificar os bens e regular as relações a 
eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em 
que estiverem situados. 
d) Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-
se-á a lei do país em que se executarem. 
 

DIREITO AMBIENTAL – FREDERICO 

AMADO 

77. Acerca dos espaços ambientais 
protegidos, assinale a alternativa 
CORRETA: 
  

A) A estação ecológica e a reserva particular do 
patrimônio natural são unidades de conservação 
que fazem parte do grupo de proteção integral. 
B) As áreas de preservação permanente apenas 
são criadas por lei, não podendo ser criadas por 
decreto. 
C) Na floresta amazônica, o percentual mínimo 
da área de reserva legal será de 80% da 
propriedade rural.  
D) Todas as unidades de conservação, sem 
exceção, terão zona de amortecimento. 
 
78. Acerca dos princípios informadores do 
Direito Ambiental, assinale a alternativa 
CORRETA: 
  
A) De acordo com o Princípio da Precaução, 
devem ser adotadas medidas de prevenção do 
dano ambiental quando a atividade licencianda 
trouxer risco certo, conhecido ou concreto. 
B) Com base do Princípio do Poluidor-pagador, o 
empreendedor poderá poluir o necessário para o 
desenvolvimento da atividade poluidora, desde 
que pague pelos impactos ambientais negativos. 
C) Para o Princípio do Protetor-recebedor, que 
goza de previsão expressa na legislação 
ambiental brasileira, aqueles que atuam em 
defesa do meio ambiente prestam serviços 
ambientais em favor de toda a coletividade, 
devendo ser incentivados pelo Poder Público e 
pela sociedade.  
D) A Defesa do Meio Ambiente não é princípio 
expresso da Ordem Econômica na Constituição 
de 1988. 

 

FILOSOFIA DO DIREITO – BERNARDO 

MONTALVÃO 

 
79. Em sua teoria do ordenamento 
jurídico, Norberto Bobbio estuda os 
aspectos da unidade, da coerência e da 
completude do ordenamento. 
Relativamente ao aspecto da coerência do 
ordenamento jurídico, “a siatuação de 
normas incompatíveis entre si” refere-se 
ao problema: 
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a) Das lacunas; 
b) Da incompletude; 
c) Das antinomias; 
d) Da analogia; 
 
80. Na classificação das normas jurídicas 
proposta por Norberto Bobbio, em sua 
obra Teoria da Norma Jurídica, encontra-
se a distinção formal entre a norma “que 
estabelece que uma determinada ação 
deve ser cumprida quando se verifica uma 
certa condição” e a norma “que estabelece 
que uma determinada ação deve ser 
cumprida”. Estas normas são chamadas, 
respectivamente: 
 
a) Norma indefinida e norma definida; 
b) Norma categórica e norma eficaz. 
c) Norma hipotética e norma categórica 
d) Norma indefinida e norma hipotética 

 
 

 

 


