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01. Sobre os princípios orientadores da administração 
pública é INCORRETO afirmar: 
      
a) A administração pública não pode criar obrigações ou 
reconhecer direitos que não estejam determinados ou 
autorizados em lei. 
b) A conduta administrativa com motivação estranha ao 
interesse público caracteriza desvio de finalidade ou desvio 
de poder. 
c) A oportunidade e a conveniência são delimitadas por 
razoabilidade e proporcionalidade tanto na discricionariedade 
quanto na atividade vinculada da administração pública. 
d) Além de requisito de eficácia dos atos administrativos, a 
publicidade propicia o controle da administração pública pelos 
administrados. 
 
02 Em relação às licitações, contratos e demais ajustes 
da Administração Pública é CORRETO afirmar que: 
  
a) constitui cláusula desnecessária do contrato administrativo 
a especificação de seu conteúdo, desde que estipulado com 
clareza o preço e as condições de pagamento. 
b) as minutas de convênios devem ser previamente 
examinadas por assessoria jurídica dos órgãos públicos, à 
qual não compete aprová-las.  
c) inexistindo interessado selecionado, em decorrência da 
inabilitação ou da desclassificação, a licitação deverá ser 
declarada deserta.  
d) a subcontratação parcial pode ser realizada, desde que 
haja anterior previsão explicitada no edital da licitação e 
ratificada no contrato. 
  
03. Em relação aos Serviços Públicos, é INCORRETO 
afirmar: 
  
a) A concessão de serviço público exige autorização 
legislativa, licitação exclusivamente pela modalidade 
concorrência, formalização de contrato e prazo determinado, 
abrangendo somente pessoas jurídicas ou consórcio de 
empresas. 
b) O contrato de concessão pela chamada parceria público-
privada deve ser precedido de licitação, na modalidade 
concorrência, sendo imprescindível consulta pública e 
autorização legislativa quando se tratar da hipótese de 
concessão patrocinada, por prazo superior a 35 anos. 
c) A conservação de praças, jardins e canteiros de avenidas, 
em troca de publicidade local da pessoa jurídica prestadora 
dos respectivos serviços, enquadra- se na chamada 

autorização de serviços públicos, dispensada licitação e 
autorização legislativa.  
d) A permissão tem caráter precário, mediante contrato de 
adesão tanto com pessoas jurídicas quanto físicas, admitindo 
qualquer modalidade de licitação. 
 
04. Em relação aos bens públicos e de acordo com a Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações, é correto afirmar que os 
bens imóveis 
  
a) de uso comum e os de uso especial são gravados com 
inalienabilidade absoluta, independentemente de 
desafetação, somente sendo possível alienar os dominicais.  
 b) de uso comum e os de uso especial não podem ser 
alienados a particulares enquanto conservarem esta 
qualidade, mas podem ter seu domínio transferido a outro 
ente público, observados os requisitos legais, sem perderem 
a afetação.  
c) dominicais são gravados com inalienabilidade, somente 
sendo passíveis de serem comercializados sob a égide do 
direito privado caso sejam desafetados por lei. 
d) dominicais dispensam autorização legislativa para serem 
alienados, uma vez que não são gravados com 
inalienabilidade. 
  
05. Determinado policial militar conduzia viatura pública 
por avenida de tráfego intenso quando, ao avistar 
suspeito da prática de crime, efetuou conversão proibida 
para mudar de sentido e iniciar perseguição. Em razão da 
conversão proibida, colidiu com veículo particular, 
ferindo gravemente um de seus ocupantes. A conduta do 
servidor público pode dar ensejo à apuração de sua 
responsabilidade no âmbito: 
  
a) civil, respondendo sob a modalidade objetiva, na forma do 
artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, sem prejuízo 
de regular processo administrativo disciplinar. 
b) penal, se vier a ser demonstrada a tipificação de sua 
conduta, somente após o quê poderá ser punido 
administrativamente. 
c) administrativa, pela infração cometida nesta esfera, sem 
prejuízo da reparação civil que lhe venha a ser imposta, caso 
fique demonstrada culpa ou dolo. 
d) penal, pelo crime ou contravenção praticada, sem prejuízo 
da responsabilidade civil, que se processará sob a 
modalidade objetiva. 
 
06. NÃO é característica do regime jurídico estabelecido 
pela Constituição Federal para o subsídio, como espécie 
remuneratória, 
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a) ao subsídio ser vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória. 
b) somente poder o subsídio ser fixado ou alterado por lei 
específica. 
c) o subsídio não ter assegurada revisão geral anual. 
d) o subsídio ser aplicável a membro de Poder, detentor de 
mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários 
Estaduais e Municipais. 
 
 

 
 
 
07. 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. 
 
08. De acordo com a previsão legal, para fins de 
contratação, o empregador não poderá exigir do 
empregado comprovação de experiência prévia no 
mesmo tipo de atividade por tempo superior a: 
 
A) 6 meses. 
B) 1 ano. 
C) 8 meses. 
D) 3 meses. 
  
09. Em relação ao intervalo para repouso e alimentação, 
é CORRETO afirmar: 
 
A) A não concessão do intervalo pelo empregador, gera ao 
mesmo a obrigação de remunerar o respectivo período com 
um acréscimo de no mínimo 20% sobre o valor 
correspondente. 
B) O cumprimento pelo empregado de jornada de trabalho de 
4 horas diárias assegura ao mesmo o direito a um intervalo 
de 15 minutos. 
C) Esse intervalo não é computado na duração do trabalho. 
D) O empregado que cumpre diariamente jornada 
extraordinária tem direito a um acréscimo de 15 minutos no 
seu intervalo. 
  
 

10. Em relação ao prazo prescricional trabalhista, está 
INCORRETO afirmar: 
 
A) Ajuizada a ação 2 anos e 1 dia após a extinção do contrato 
de trabalho, a prescrição é total em relação a todos os direitos 
do trabalhador. 
B) Ajuizada a ação na vigência do contrato de trabalho, incide 
apenas a prescrição parcial, podendo ser reclamados direitos 
dos últimos 5 anos contados retroativamente da data do 
ajuizamento da ação. 
C) Em relação ao trabalhador rural, a prescrição é de 2 anos 
contados da extinção do contrato de trabalho, não correndo a 
prescrição na vigência do contrato. 
D) Aos depósitos do FGTS aplica-se prazo prescricional de 
30 anos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de 
trabalho. 
 
11. Perderá o direito a férias o empregado que, no curso 
do período aquisitivo, 
 
A) deixar de trabalhar, com percepção de salários, por mais 
de 60 dias, em virtude de paralisação parcialou total dos 
serviços da empresa, desde que tal paralisação tenha 
decorrido de força maior. 
B) tiver percebido da Previdência Social prestações de 
acidente do trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 
meses, desde que contínuos. 
C) usufruir de licença remunerada, qualquer que seja o 
período de duração da mesma. 
D) deixar o emprego e não for readmitido nos 60 dias 
posteriores à sua saída. 
  
12. No que tange aos poderes atribuídos ao empregador 
no contrato de trabalho é INCORRETO afirmar: 
 
A) No exercício pelo empregador do poder disciplinar, a 
suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos 
não importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. 
B) A punição do empregado, para ser considerada válida, 
deve ser precedida de inquérito ou sindicância internos a que 
se obrigou a empresa por norma regulamentar. 
C) O exercício pelo empregador do seu poder de controle ou 
fiscalizatório não deve implicar violação à intimidade, à vida 
privada, à honra e à imagem do em pregado. 
D) O estabelecimento pelo empregador de regulamento de 
empresa ou de plano de cargos e salários caracteriza 
exteriorização do seu poder de organização. 
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13. A respeito da figura do preposto no Direito Processual 
do Trabalho, de acordo com a legislação, 
 
A) não precisa ter conhecimento dos fatos, uma vez que não 
presta compromisso de dizer a verdade, ônus imposto às 
testemunhas. 
B) deve ter conhecimento dos fatos e suas declarações 
obrigarão o proponente. 
C) não precisa ter conhecimento dos fatos, uma vez que atua 
apenas como representante do empregador. 
D) deve ter conhecimento dos fatos, entretanto, suas 
declarações não obrigam o proponente, pois figura apenas 
como representante do empregador. 
 
14.  Antonio ajuizou reclamação trabalhista contra sua ex-
empregadora, a empresa Luz e Harmonia Ltda., 
pleiteando o pagamento de verbas rescisórias, não 
pagas, dando à causa o valor de R$ 40.000,00. Em 
audiência, as partes se compuseram amigavelmente, 
obrigando-se a empresa a pagar o valor de R$ 15.000,00 
ao autor, mediante acordo homologado pelo Juiz. 
Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho − CLT, as 
custas processuais serão 
 
A) de R$ 400,00. 
B) de R$ 800,00. 
C) de R$ 150,00. 
D) de R$ 300,00. 
 
15. A legitimidade para recorrer e o depósito prévio 
trabalhista são pressupostos recursais: 
 
A) objetivo e legal, respectivamente. 
B) subjetivo e objetivo, respectivamente. 
C) objetivo e subjetivo, respectivamente. 
D) subjetivos. 
 
16. Sérgio ajuizou reclamação trabalhista em face de sua 
ex-empregadora a empresa “Z”, dando à causa o valor de 
R$ 24.780,00. Na data designada para a audiência Una, 
suas três testemunhas deixaram de comparecer. Sérgio 
não comprovou que as convidou para a referida 
audiência. Neste caso, o M.M. juiz 
 
A) deverá marcar nova data para a referida audiência, 
oportunidade em que Sérgio poderá comparecer com suas 
testemunhas independentemente de intimação. 

B) deverá obrigatoriamente intimar duas das três 
testemunhas de Sérgio, devendo o mesmo escolher quais 
testemunhas pretende ouvir e determinar a expedição das 
respectivas intimações. 
C) não está obrigado a deferir intimação de nenhuma das 
testemunhas ante a ausência de prova de que as mesmas 
teriam sido convidadas para prestarem depoimento 
testemunhal. 
D) deverá obrigatoriamente intimar as três testemunhas de 
Sérgio, devendo determinar a expedição da respectiva 
intimação. 
 
17.  Carolina ajuizou reclamação trabalhista em face de 
sua exempregadora a empresa “V” Ltda dando à causa o 
valor de R$ 15.000,00. A referida reclamação foi julgada 
procedente e a empresa “V” Ltda interpôs recurso 
ordinário. Neste caso, no referido recurso, o parecer do 
Ministério Público será 
 
A) escrito, tendo este o prazo de vinte dias após a distribuição 
do recurso para enviar o referido parecer 
diretamente ao relator. 
B) escrito, tendo este o prazo de sessenta dias após a 
distribuição do recurso para enviar o referido parecer 
diretamente ao relator. 
C) escrito, tendo este o prazo de trinta dias após a distribuição 
do recurso para enviar o referido parecer diretamente ao 
relator. 
D) oral na sessão de julgamento, se este entender 
necessário, sendo registrado na certidão de julgamento. 
 
 

 
 

 
18. Acerca da parte geral do direito civil, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) A lesão se configura quando alguém, com premente 
necessidade de se salvar, a pessoa de sua família ou a 
terceiro, de dano grave, conhecido pela outra parte, assume 
obrigação excessivamente onerosa. 
B) O uso do nome de pessoa pública, para fins de 
propaganda, pode ser utilizado independentemente de 
autorização.  
C) o erro acessório é aquele que diz respeito a indicação da 
pessoa ou da coisa, quando, pelo contexto, é possível 
individualizar a pessoa ou coisa referida. Tal erro não gera a 
anulação do negócio jurídico. 
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D) A desconsideração da personalidade jurídica da pessoa 
jurídica gera a sua extinção. Justo por isto, a desconsideração 
pode ser denominada como despersonalização. 
 
19. Sobre o direito das famílias, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Aplica-se à união estável, em regra, o regime da separação 
convencional de bens, salvo se as partes regularem de forma 
diversa através de contrato por escrito. Tal contrato é 
denominado de contrato de convivência. 
B) O casamento entre primos é vedado pelo Código Civil, em 
virtude da ética familiar. Logo, primos são impedidos de se 
casar entre si e, acaso venham a contrair matrimônio, a 
consequência será a nulidade do casamento. 
C) A maioridade é fator extintivo da obrigação alimentar, o que 
se dá de forma automática. 
D) O desrespeito à causa suspensiva do casamento tem, 
como consequência, a imposição do regime de separação 
obrigatória de bens.   
 
20. João é casado com Maria no regime da separação 
convencional de bens. Tiveram três filhos, Caio, 
Fernanda e Júlio, todos maiores e capazes. João faleceu 
no dia de hoje, deixando R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais) em patrimônio. Sobre o tema, como deve ser 
realizada a divisão patrimonial: 
 
A) Maria não receberá nada a título de meação, por conta do 
regime de bens. 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).   
B) O cônjuge nada receberá a título de meação e herança. 
Todo o patrimônio será direcionado aos descendentes, em 
cotas igualitárias. Logo, cada descendente receberá R$ 
133,33 (cento e trinta e três mil reais e trinta e três centavos).  
C) Por conta do regime de bens, João poderia dispor de 100% 
do seu patrimônio, mediante testamento. 
D) O cônjuge receberá R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a 
título de meação, haja vista o término do casamento. Os 
descendentes irão receber, cada um, R$ 66.666,00 (sessenta 
e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais). 
 
21. Acerca do usufruto, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas 
quantas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes 
ao começar o usufruto. 
B) O usufruto pode ser transferido por alienação, ou por 
cessão, a título gratuito ou oneroso. 
C) O usufrutuário pode usufruir em pessoa, mas não poderá 
arrendar o prédio, muito menos alterar a destinação 

econômica do bem, sem expressa autorização do 
proprietário. 
D) É dever do proprietário, no usufruto, arcar com as 
despesas ordinárias de conservação dos bens. 
 
22. Sobre os direitos reais assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) O proprietário pode ser privado da coisa se o imóvel 
reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta 
e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número 
de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou 
separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de 
interesse social e econômico relevante, mediante pagamento 
de justa indenização devida ao proprietário. 
B) A propriedade do solo abrange o subsolo e o espaço aéreo 
de forma que o proprietário possui o direito de se opor a 
qualquer atividade que sejam realizadas por terceiros. 
C) A propriedade do solo abrange as jazidas e demais 
recursos minerais nele encontrados. 
D) Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro 
do título translativo no Registro de Imóveis. Enquanto não se 
registrar o título translativo, o adquirente continua a ser havido 
como dono do imóvel. 
 
23. A respeito do Adimplemento das Obrigações, 
considere: 
 
I. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu 
próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar 
e se sub-roga nos direitos do credor. 
II. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é 
válido, exceto se provado depois que não era credor. 
III. O credor não é obrigado a receber prestação diversa 
da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 
IV. É lícito convencionar o aumento progressivo de 
prestações sucessivas. 
  
De acordo com o Código Civil brasileiro, está correto o 
que se afirma APENAS em: 
  
A) II e IV. 
B) III e IV. 
C) I, II e III. 
D) I e IV. 
 
24. Sobre os contratos considere: 
  
I. É ilícito às partes estipular contratos atípicos por 
expressa vedação legal. 
II. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que 
estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito 
resultante da natureza do negócio. 
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III. A herança de pessoa viva pode ser objeto de contrato, 
cuja execução ficará condicionada à implementação de 
condição suspensiva. 
IV. A proposta de contrato obriga o proponente, se o 
contrário não resultar dos termos dela, da natureza do 
negócio, ou das circunstâncias do caso. 
  
De acordo com o Código Civil, é CORRETO o que consta 
APENAS em: 
  
A) I, II e IV. 
B) I, II e IV. 
C) II, III e IV. 
D) II e IV.  
 

 
 
 
25.  Acerca do rito comum sumário, é CORRETO afirmar:  
 
A) no rito comum sumário, as partes necessitam comparecer 
pessoalmente à audiência de conciliação, sendo vedada 
a representação por preposto com poderes para transigir. 
B) podem observar o rito comum sumário as causas cujo valor 
corresponda a cem vezes o valor do salário mínimo, as quais 
versem acerca de acidentes de veículos de via terrestre; 
C) é cabível a Reconvenção, desde que a mesma seja conexa 
com a ação principal; 
D) no rito comum sumário, não é admissível a ação 
declaratória incidental, bem como qualquer espécie de 
intervenção de terceiro; 
 
26.  Acerca da temática "incompetência do juízo", 
assinale a afirmativa CORRETA: 
 
A) A incompetência relativa sempre pode ser conhecida de 
ofício pelo juiz. 
B) A incompetência absoluta gera a nulidade de todos os atos 
praticados no processo até seu reconhecimento. 
C) A incompetência absoluta é alegada como preliminar da 
contestação e a relativa mediante o instrumento de exceção. 
D) A incompetência relativa pode ser alegada a qualquer 
tempo. 
 
27.  O reexame necessário, previsto no art. 475 do CPC, 
constitui condição de eficácia das sentenças proferidas 
contra a fazenda pública. Acerca desse instituto, é 
CORRETO afirmar que: 
 

A) aplica-se o duplo grau de jurisdição obrigatório nas 
sentenças que condenem ao pagamento de quantia superior 
a 60 salários mínimos. 
B) é condição de admissibilidade do reexame necessário a 
interposição de apelação pela Fazenda. 
C) aplica-se o duplo grau obrigatório se a sentença estiver 
fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal 
Federal. 
D) aplica-se o duplo grau obrigatório à sentença que julga 
procedente, no todo ou em parte, embargos à execução de 
dívida ativa da Fazenda Pública, quando o débito for inferior 
a 60 salários mínimos. 
 
28. Ação cautelar tem a finalidade própria de: 
 
A) interromper a decadência. 
B) satisfazer direito material. 
C) satisfazer direito já declarado. 
D) garantir a viabilidade da propositura e o desenvolvimento 
a ação principal. 
 
29. Ronaldo passeava com seu carro novo, na cidade 
onde reside, quando bateu em um buraco deixado pela 
Prefeitura. O prejuízo ficou em R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais), e ele pretende ser ressarcido.  
Com base no problema apresentado, assinale a 
alternativa CORRETA.  
 
A) Ronaldo pode escolher entre propor a ação no Juizado 
Especial da Fazenda Pública ou uma Vara da Fazenda 
Pública, ambos existentes na comarca onde reside e ocorreu 
o evento.  
B) Após o trânsito em julgado da sentença de procedência do 
pedido, Ronaldo deverá inscrever seu título para pagamento 
na forma de precatório 
C) Eventual sentença de procedência proferida em primeira 
instância será submetida ao reexame necessário, pois 
sucumbente a Fazenda Pública.  
D) O Município não gozará de prazo em dobro para recorrer 
na demanda proposta por Ronaldo.  
 
30. O mandado de segurança é um importante 
instrumento de proteção a direitos líquidos e certos, 
individuais ou coletivos, que não estejam amparados por 
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente 
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 
jurídica sofrer violação ou tiver justo receio de sofrê-la 
por parte de autoridade. 
Acerca do mandado de segurança coletivo, é CORRETO 
afirmar que: 
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A) pode ser impetrado em defesa de direitos líquidos e certos 
que pertençam a apenas parte dos membros de uma 
categoria ou associação, substituídos pelo impetrante. 
B) a sentença de procedência produz efeitos erga omnes, não 
limitando seus efeitos aos membros da categoria substituídos 
pelo impetrante. 
C) não induz litispendência para as ações individuais, de 
forma que os efeitos da coisa julgada beneficiam o impetrante 
individual, ainda que não requeira a desistência de seu 
mandado de segurança. 
D) a interposição de embargos infringentes é admitida para 
fins de exercício da ampla defesa. 
 

 
 
31. As informações prestadas abaixo referem-se às 
Sociedades Anônimas e estão corretas, à exceção de 
uma. Assinale-a.  
 
A) A sociedade será designada por denominação 
acompanhada das expressões “companhia” ou “sociedade 
anônima”, expressas por extenso ou abreviadamente, mas 
vedada a utilização da primeira ao final. 
B) O capital social deverá ser formado, 
necessariamente, a partir de contribuições em dinheiro. 
C) O estatuto da sociedade pode estabelecer que as 
divergências, entre os acionistas e a companhia, poderão ser 
solucionadas mediante arbitragem. 
D) Todos os anos, nos quatro primeiros meses 
seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma 
assembleia geral para deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício e a distribuição de dividendos 
 
32. “A” emite cheque em favor de “B” no valor de 
R$5.000,00 (cinco mil reais). “B”, por sua vez, endossa o 
cheque a “C”. Antes do término do prazo de apresentação 
do cheque, “C” dirige-se ao banco, onde é informado que 
o pagamento não será realizado por falta de fundos. 
Inconformado, “C” protesta o cheque por falta de 
pagamento, endossando posteriormente o título a “D”. 
Diante da situação hipotética é CORRETA afirmar que: 
 
A) O endosso realizado por “C” em favor de “D” produz 
efeitos de cessão civil de crédito, não obrigando “C” ao 
pagamento do título. 
B) “D”, portador do cheque, tem direito de cobrar o título 
de todos os anteriores da cadeia, ou seja, “A”, “B” e “C”, 
respectivamente, emitente e endossantes. 

C) O cheque poderá ser cobrado apenas de “C”, pois 
este o endossou após o protesto. 
D) “D” deverá cobrar o cheque do emitente, e somente 
após não obter êxito, voltar-se contra os endossantes. 
       
33. Analise as seguintes assertivas: 
 
I- O plano especial de recuperação judicial para 
microempresas e empresas de pequeno porte, como 
regra geral, abrangerá exclusivamente os créditos 
quirografários. 
II- Os créditos tributários também estão sujeitos ao 
plano de recuperação extrajudicial. 
III- A recuperação extrajudicial, uma vez 
homologada, adquire status de título executivo judicial. 
Assinale: 

 
a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
c) Todas as assertivas estão incorretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
 
34. Em relação às sociedades limitadas, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) A administração atribuída no contrato a todos os sócios 
não se estende de pleno direito aos que posteriormente 
adquiram essa qualidade. 
B) As deliberações das sociedades limitadas compostas por 
mais de 10 sócios deverão ocorrer, obrigatoriamente, através 
de assembleia.  
C) Na omissão do contrato, os sócios podem ceder suas 
quotas a terceiros estranhos ao capital social, desde que não 
haja oposição de titulares de mais de um terço do capital 
social.  
D) A designação de administradores não sócios dependerá 
da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver 
integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a 
integralização.  
 

 
 
 
35. Acerca da aplicação da lei penal no tempo e no 
espaço, assinale a única alternativa CORRETA: 
 
A) Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no 
estrangeiro os crimes contra a administração pública, por 
quem está a seu serviço. 
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B) Ficam sujeitos à lei brasileira, os crimes praticados em 
aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de 
propriedade privada, quando em território estrangeiro ainda 
que julgados no estrangeiro. 
C) Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no 
estrangeiro os crimes contra o patrimônio da União, do Distrito 
Federal, de Estado, de Território ou de Município quando não 
sejam julgados no estrangeiro. 
D) Ficam sujeitos à lei brasileira os crimes de genocídio, 
independentemente se o agente é brasileiro ou estrangeiro. 
 
36. Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Considera-se garantidor, dentre outras possibilidades, 
quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância. 
B) O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime 
exclui o dolo, não permitindo sua punição por crime culposo. 
C) O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado, 
em regra, isenta o agente delituoso da pena.  
D) O erro sobre a ilicitude do fato, se evitável, isenta de pena; 
se inevitável, poderá diminuí-la de um sexto a dois terços. 
 
37. A respeito dos institutos de desistência voluntária, 
arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime 
impossível, assinale a única alternativa CORRETA. 
 
A) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na 
execução e consegue com isso impedir a consumação do 
delito, incorre no instituto do arrependimento eficaz e só 
responderá pelos atos já praticados. 
B) O agente que, voluntariamente, impede que o resultado se 
produza, após findar a prática dos atos executórios, incorre 
no instituto da desistência voluntária e só responderá pelos 
atos já praticados. 
C) O agente que nos crimes cometidos sem violência ou 
grave ameaça à pessoa, reparar o dano ou restitui a coisa, 
até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato 
voluntário, incorre no instituto do arrependimento posterior, e 
terá sua pena reduzida de um a dois terços. 
D) O agente que ao praticar a conduta por ineficácia absoluta 
do meio ou por absoluta impropriedade do objeto ou por erro 
de tipo, incorre na hipótese de crime impossível. 
 
 
38. Assinale qual das alternativas a seguir não apresenta 
uma causa que exclui a ilicitude, de acordo com o Código 
Penal. 
 
A) Legítima Defesa. 
B) Obediência hierárquica. 
C) Estrito cumprimento de dever legal. 
D) Exercício regular de direito. 

 
39. Relativamente à imputabilidade penal, analise as 
afirmativas a seguir: 
 
I. O indivíduo que, por doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado, era, quando da prática da 
conduta criminosa, inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato, será isento de pena. 
II. A emoção e a paixão excluem a imputabilidade penal. 
III. O indivíduo que, por embriaguez completa, voluntária ou 
culposa, era, ao tempo da conduta criminosa, inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato, será isento de 
pena. 
IV. O agente que por embriaguez, proveniente de caso fortuito 
ou força maior, que ao tempo da conduta criminosa, não 
possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito do 
fato, terá sua pena reduzida de um a dois terços. 
 
Assinale: 
 
A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
D) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
 
40. Com relação ao concurso de crimes, é INCORRETO 
afirmar que: 
 
A) o Código Penal Brasileiro adotou o sistema de aplicação 
de pena do cúmulo material para os concursos material e 
formal imperfeito, e da exasperação para o concurso formal 
perfeito e crime continuado. 
B) O concurso material ocorre quando o agente, mediante 
mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 
idênticos ou não. 
C) Quando se tratar de crime continuado, aplica-se ao agente 
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, 
se diversas, aumentadas, em qualquer caso, de um sexto a 
dois terços. 
D) No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas 
de acordo com as regras aplicáveis às penas privativas de 
liberdade. 
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41. Considerando os princípios e garantias aplicáveis ao 
direito processual penal, marque a assertiva CORRETA: 
 
A) Em processo penal, ninguém pode ser forçado a produzir 
prova contra si mesmo. Por outro lado, a recusa em fazê-lo 
pode acarretar presunção de culpabilidade pelo crime. 
B) Se o teste em etilômetro (teste do bafômetro) for realizado 
voluntariamente, sem qualquer irregularidade, não haverá 
violação do princípio do nemo tenetur se detegere  (direito de 
não produzir prova contra si mesmo), ainda que o policial não 
tenha feito advertência ao examinado sobre o direito de se 
recusar a realizar ao exame. 
C) A autodefesa, que, pelo princípio da ampla defesa, é 
imposta ao réu, é irrenunciável. 
D) Se o acusado, devidamente intimado, não comparecer ao 
interrogatório, poderá ser conduzido coercitivamente por 
ordem do juiz. 
 
42. No que se refere aos princípios constitucionais e 

infraconstitucionais aplicáveis ao processo penal, é 

CORRETO afirmar que: 

A) no processo penal que visa apurar crimes societários, a 
inexistência de descrição, na denúncia, do vínculo entre o 
denunciado e a empreitada criminosa a ele imputada, 
caracteriza-se, conforme causa de decretação de nulidade do 
processo já reconhecida pelo STJ, como violação ao princípio 
constitucional da ampla defesa. 
B) o princípio da economia processual e do tempus regit 
actum  afasta eventual alegação de nulidade decorrente da 
não observância, na audiência de inquirição de testemunhas 
realizada no ano de 2009, do sistema adversarial anglo-
americano, consistente primeiramente no direct examination  
– por parte de quem arrolou – e posteriormente no cross-
examination  – pela parte contrária – cabendo ao magistrado 
apenas a complementação da inquirição sobre os pontos não 
esclarecidos, ao final, caso entenda necessário. 
C) o reconhecimento por uma instância superior da mera 
deficiência de defesa técnica processual em favor de um 
condenado pela prática do crime de falsidade ideológica em 
primeira instância acarreta, segundo entendimento sumulado 
pelo STF, a imediata declaração de nulidade da condenação. 
D) uma pessoa condenada no ano de 2010 a 23 anos de 
reclusão pelo crime de homicídio tem direito à interposição do 
recurso denominado “protesto por novo júri” em virtude do 
crime a ela imputado ter sido praticado em 2006. 

 
43.  No que diz respeito às provas no processo penal, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, 
quanto à perícia, indicar assistentes técnicos que poderão 
apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz, sendo, 
entretanto, vedada a inquirição destes em audiência. 
B) Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, 
quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para 
esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos. 
C) Durante a oitiva de testemunha, as perguntas das partes 
serão requeridas ao juiz, que as formulará à testemunha, ou, 
a critério do juiz, as perguntas poderão ser formuladas pelas 
partes diretamente à testemunha desde que guardem relação 
com o processo e não importarem repetição de outra já 
respondida. 
D) O juiz decidirá livremente sobre a oportunidade e 
conveniência da realização do interrogatório por sistema de 
videoconferência ou outro recurso tecnológico. 
 
44.  Vânia foi denunciada pelo crime de bigamia. Contudo, 
em fase de resposta à acusação, a defesa sustentou, 
preliminarmente, que o primeiro casamento de Vânia 
seria nulo. Nessa situação hipotética,  
 
A) deverá o juízo criminal, de ofício, extinguir a punibilidade 
de Vânia, uma vez que o delito de bigamia foi revogado.  
B) considerando-se a independência das instâncias, o 
processo criminal deverá ter seguimento independentemente 
do desfecho da ação anulatória civil.  
C) apesar de as instâncias cível e criminal serem 
independentes, o juízo criminal poderá, por cautela, 
determinar a suspensão da ação penal até que se resolva, no 
juízo cível, a controvérsia relativa à nulidade do primeiro 
casamento de Vânia.  
 D) a ação penal deverá ser suspensa até que a nulidade do 
primeiro casamento de Vânia seja resolvida definitivamente 
no juízo cível.  
 
45. Acerca das ações autônomas de impugnação no 
processo penal, assinale a opção CORRETA. 
 
A) Cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena 
de multa ou quando já estiver extinta a pena privativa de 
liberdade.  
B) Admite-se mandado de segurança para garantir o direito 
do advogado de acompanhar diligência em inquérito policial, 
ainda que sigiloso.  
C) Em face da soberania dos veredictos, das decisões de 
mérito do tribunal do júri não se admite revisão criminal.  
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D) Admite-se mandado de segurança para garantir o direito 
do advogado de acompanhar diligência em processo judicial, 
ainda que sigiloso.  
 
46. Sobre o instituto do desaforamento, assinale a opção 
INCORRETA. 
 
A) A mera suposição de parcialidade do júri, sem nada que a 
demonstre, fundada tão-somente na circunstância de a irmã 
da vítima ser funcionária do juízo, é suficiente para a 
decretação do desaforamento.  
B) No processo penal, a competência é determinada pelo 
lugar em que se consumou a infração, mas, nas hipóteses de 
julgamento pelo júri, é permitida a prorrogação da 
competência de comarca diversa, desde que presente 
alguma das circunstâncias previstas no Código de Processo 
Penal e tenha sido ouvida a defesa.  
C) O desaforamento reveste-se do caráter de medida 
absolutamente excepcional.  
D) A maior divulgação do fato e dos seus incidentes e 
consequências, pelos meios de comunicação social, não 
basta, só por si, para justificar o desaforamento.  
 
 

 
 
47. O Pacto de San José da Costa Rica dispõe que toda 
pessoa tem direito à vida, que deve ser protegida por lei, e 
que ninguém dela poderá ser privado arbitrariamente. A 
respeito da pena de morte, o documento afirma que: 
 
A) é inadmissível a aplicação da pena de morte. 
B) não se pode aplicar pena de morte aos delitos políticos, 
ainda que conexos a delitos comuns sujeitos a tal pena. 
C) a pena de morte pode ser imposta àquele que, no momento 
da perpetração do delito, for menor de dezoito anos. 
D) tal pena poderá ser restabelecida nos Estados que a tenham 
abolido. 
 
48. Acerca de tribunais internacionais e de sua 
repercussão, assinale a opção correta.  
 
A) O Brasil aderiu à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos em 1992, quando manifestou adesão ao Pacto de 
San Jose da Costa Rica. 
B) O Estatuto de Roma não permite reservas nem a retirada 
dos Estados-membros do tratado.  
C) O Estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal 
Internacional estabelece uma diferença entre entrega e 

extradição, operando a primeira entre um Estado e o 
mencionado tribunal e a segunda, entre Estados. 
D) O Tribunal Penal Internacional prevê, em situações 
excepcionais, julgamento de acusados que tenham cometido 
crime antes de completar 18 anos. 
  
49. Na hipótese de conflito entre uma norma do direito 
interno e um dispositivo enunciado em tratado 
internacional de proteção dos direitos humanos, merece 
prevalecer a norma: 

 
A) mais específica, considerando o princípio de que a norma 
especial revoga a norma geral em sua especificidade.  
B) posterior, considerando o princípio de que a norma posterior 
revoga norma anterior que lhe for incompatível.  
C) do sistema normativo regional, considerando o princípio da 
primazia da dignidade da pessoa humana.  
D) mais benéfica ao indivíduo, considerando que os tratados 
de direitos humanos constituem um parâmetro protetivo 
mínimo.  
 
50. A Constituição brasileira de 1988 é o marco jurídico 
da transição democrática e da institucionalização dos 
direitos humanos no Brasil. Leia e analise as assertivas 
abaixo: 
 
I. A Constituição de 1988 consagra a vedação à tortura e ao 
tratamento desumano e degradante e o princípio da dignidade 
da pessoa humana passou a ser o vetor axiológico da 
República Federativa do Brasil. 
II. A Constituição de 1988 preceitua que o crime de racismo é 
inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. 
III. A prevalência dos direitos humanos não está elencada 
entre os princípios que regem a República Federativa do 
Brasil nas suas relações internacionais. 
   
A) apenas as assertivas I e III estão corretas.  
B) somente a assertiva I está correta.  
C) apenas as assertivas II e III estão corretas.  
D) as assertivas I, II e III estão corretas. 
 
 

 
 
51. A Ação Popular, como instrumento de proteção dos 
direitos difusos, é regulada pelo art. 5º, LXXIII da CRFB/88 
e também pela Lei 4717/65. Com base no exposto, 
assinale a opção CORRETA.  
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A) A ação não pode ser proposta por analfabetos, nem pelos 
inalistáveis. 
B) O prazo para ajuizamento da ação na modalidade 
repressiva é de 5 (cinco) anos. 
C) Ação popular proposta em face de ato do Presidente da 
República deve ser endereçada ao STF.  
D) Não se admite controle de constitucionalidade em sede de 
Ação popular.  
 
52. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), 
regulada pela Lei nº 9.868/99, tem por objeto lei ou ato 
normativo federal ou estadual que viole a Constituição. 
Com base no legalmente disposto sobre a ADI, assinale a 
opção CORRETA.  
 
A) A decisão de indeferimento liminar da petição inicial é 
irrecorrível.  
B) Lei distrital de natureza municipal não pode ser objeto de 
ADI.  
C) A decisão proferida em ADI produzirá sempre efeitos erga 
omnes e ex tunc.  
D) O Advogado Geral da União pode propor ADI perante o 
STF. 
 
53. A Constituição de 1988 proíbe qualquer 
discriminação, por lei, entre brasileiros natos e 
naturalizados, exceto os casos previstos pelo próprio 
texto constitucional. Nesse sentido, é correto afirmar que 
somente brasileiro nato pode exercer cargo de: 
 
A) Desembargador do Tribunal de Justiça. 
B) Ministro da Cultura. 
C) Deputado Federal. 
D) Oficial das Forças Armadas. 
 
54. O Governador do Estado Y pretende regular questões 
associadas à telefonia fixa e à energia elétrica, 
apresentando, nesse sentido, projeto de lei à Assembleia 
Legislativa. Em termos de competência legislativa, esse 
tema é, nos termos da Constituição Federal, 
 
A) dos Estados 
B) do Distrito Federal. 
C) da União. 
D) dos Municípios. 
  
55. Sobre a Organização dos Poderes, analise as 
afirmativas a seguir e indique a assertiva CORRETA. 
 
A) Nos municípios com menos de 200.000 (duzentos mil) 
eleitores, as eleições serão regidas pelo sistema eleitoral de 
maioria simples ou comum. 

B) O sistema eleitoral responsável pela eleição dos 
Senadores é o proporcional. 
C) Governadores só podem ser presos em razão de sentença 
condenatória criminal transitada em julgado; 
D) As imunidades e prerrogativas se estendem aos suplentes 
de parlamentares. 
 
 

 
 
56. Consoante o princípio tributário da reserva legal, é 
vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios 
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 
Todavia, admite-se, constitucionalmente, que: 
 
A) A União e os estados criem ou aumentem tributo por meio 
de decreto. 
B) A União aumente determinados tributos por meio de 
decreto. 
C) A União crie ou aumente tributo por meio de decreto. 
D) Os estados aumentem tributo por meio de decreto. 
 
57. 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. 
 
58. Semprônio dos Santos é proprietário de um sítio de 
recreio, local destinado ao lazer, na área de expansão 
urbana, na região serrana de Paraíso do Alto. A área é 
dotada de rede de abastecimento de água, rede de 
iluminação pública e esgotamento mantidas pelo 
município, embora não existam próximos quer escola, 
quer hospitais públicos. Neste caso, Semprônio deve 
pagar o seguinte imposto:  
 
A) O IPTU, por ser área de expansão urbana, dotada de 
melhoramentos. 
B) O ITR, por ser sítio de recreio, não inserido em área 
urbana. 
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C) O IPTU, por ser sítio, explorado para fins empresariais. 
D) O ITR, por não haver escola ou hospital próximos a menos 
de 3 km do imóvel. 
 
59. O emprego da analogia, em matéria tributária, 
resultará na: 
 
A) Majoração de tributo. 
B) Instituição de tributo. 
C) Exclusão do crédito tributário. 
D) Impossibilidade de exigência de tributo não previsto em lei. 
 
60.  Considere a seguinte situação hipotética: lei federal 
fixou alíquotas aplicáveis ao ITR e estabeleceu que a 
alíquota relativa aos imóveis rurais situados no Rio de 
Janeiro seria de 5% e a relativa aos demais Estados do 
Sudeste de 7%. Tal enunciado normativo viola o princípio 
constitucional: 
 
A) Da uniformidade geográfica da tributação. 
B) Da legalidade tributária. 
C) Da liberdade de tráfego. 
D) Da não diferenciação tributária entre a procedência e o 
destino do produto. 
 

 
 
61. A empresa Cristal Ltda., atendendo à solicitação da 
cliente Ruth, realizou orçamento para prestação de 
serviço, discriminando material, equipamentos, mão de 
obra, condições de pagamento e datas para início e 
término do serviço de instalação de oito janelas e quatro 

portas em alumínio na residência da consumidora.   
Com base no narrado acima, é CORRETO afirmar que: 
  
A) o orçamento terá validade de trinta dias, 
independentemente da data do recebimento e aprovação pela 
consumidora Ruth. 
B) Ruth não responderá por eventuais acréscimos não 
previstos no orçamento prévio, exceto se decorrente da 
contratação de serviço de terceiro. 
C) o valor orçado terá validade de dez dias, contados do 
recebimento pela consumidora; aprovado, obriga os 
contraentes, que poderão alterá-lo mediante livre negociação. 
D) uma vez aprovado, o orçamento obriga os contraentes e 
não poderá alterado ou negociado pelas partes, que, 
buscando mudar os termos, deverão fazer novo orçamento. 
 

62. Franco adquiriu um veículo zero quilômetro em 
novembro de 2010. Ao sair com o automóvel da 
concessionária, percebeu um ruído todas as vezes em 
que acionava a embreagem para a troca de marcha. 
Retornou à loja, e os funcionários disseram que tal 
barulho era natural ao veículo, cujo motor era novo. 
Oito meses depois, ao retornar para fazer a revisão de dez 
mil quilômetros, o consumidor se queixou que o ruído 
persistia, mas foi novamente informado de que se tratava 
de característica do modelo. Cerca de uma semana 
depois, o veículo parou de funcionar e foi rebocado até a 
concessionária, lá permanecendo por mais de sessenta 
dias. 
Franco acionou o Poder Judiciário alegando vício oculto 
e pleiteando ressarcimento pelos danos materiais e 
indenização por danos morais. Considerando o que 
dispõe o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a 
respeito do narrado acima, é correto afirmar que, por se 
tratar de vício oculto, 
  
A)    o prazo decadencial para reclamar se iniciou com a 
retirada do veículo da concessionária, devendo o processo 
ser extinto. 
B) o direito de reclamar judicialmente se iniciou no momento 
em que ficou evidenciado o defeito, e o prazo decadencial é 
de noventa dias. 
C) o prazo decadencial é de trinta dias contados do momento 
em que o veículo parou de funcionar, tornando-se imprestável 
para o uso. 
D) o consumidor Franco tinha o prazo de sete dias para 
desistir do contrato e, tendo deixado de exercê-lo, operou-se 
a decadência. 
 

 
 
 
63. Em razão de acidente de motocicletas provocado por 

Antônio Alberto, este pagou a Bernardo Costa, em 

composição amigável, a quantia de R$ 80.000 (oito mil 

reais) pelos danos materiais causados na motocicleta de 

Bernardo Costa, que deu quitação do que lhe era devido. 

Passados 5 (cinco) meses, Bernardo Costa procurou o 

advogado Adamastor Ricardo, e este, mesmo tendo 

ciência daquele acordo, foi contratado por Bernardo 

Costa e ingressou em juízo com uma Ação de 

Ressarcimento de Danos por acidente de veículos contra 

Antonio Alberto, pleiteando a indenização de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) pelos danos materiais causados no 
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veículo de Bernardo Costa. 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.  
64. 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 integrada pelos membros da Diretoria e 
outros convidados. 
 
65. O advogado Pedro Freitas, regularmente inscrito na 
OAB/RJ, foi eleito em assembléia de acionistas e 
empossado Presidente do Banco Itaú. Como fica a 
situação desse advogado junto à OAB/RJ e quanto ao 
exercício da Advocacia?  
 
A) O advogado terá sua inscrição na OAB/RJ 
cancelada e, conseqüentemente não poderá mais exercer a 
advocacia;  
B) O advogado será licenciado pela OAB/RJ e, por 
conseqüência, não poderá exercer a advocacia durante o 
tempo em que for Presidente do Banco Real;  
C) O advogado continuará inscrito na OAB/RJ e 
exercendo a advocacia, ficando, porém, impedido de advogar 
contra o Banco Real;  
D) O advogado continuará inscrito na OAB-RJ e exercendo a 
advocacia normalmente, sem qualquer restrição, por se tratar 
de Banco privado. 
 
66. Embora o Código de Ética e Disciplina não seja uma 
lei editada com as devidas formalidades pelo Poder 

Legislativo, a obediência aos mandamentos do aludido 
instituto pelos advogados se deve ao teor do art. 33 da 
Lei nº 8.906/94, que assim determina. 

 Infringe disposição expressa do Código de Ética e 

Disciplina da OAB o advogado que:  

 
A) Renuncia ao mandato outorgado por um cliente, 
mesmo contra a vontade deste;  
B) Recusa-se a atuar numa causa cível, quando for 
imposição do cliente que o advogado trabalhe com outro 
advogado indicado pelo cliente;  
C) Publica anuncio em jornal de grande circulação, 
informando, além do nome e número de inscrição na OAB, 
ser ele integrante do Instituto de Estudos Criminais do Estado 
do Rio de Janeiro – Iecerj; 
D) Faz emitir uma nota promissória ao cliente para 
garantia do pagamento de seus honorários.  
 
67.  Carlos Alberto, advogado, foi ofendido pelo 
magistrado que presidia a audiência de instrução e 
julgamento, da qual o advogado participava, 
representando o seu cliente, João Mattos.  

A respeito do desagravo público, disposto no 
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O desagravo público, como instrumento de defesa 
dos direitos e prerrogativas da advocacia, depende de 
concordância do ofendido, devendo ser promovido a critério 
do Conselho. 
B) Na sessão de desagravo o advogado ofendido lê a 
nota a ser publicada na imprensa, encaminhada ao ofensor e 
às autoridades e registrada nos assentamentos do inscrito. 
C) O inscrito na OAB, quando ofendido 
comprovadamente em razão do exercício profissional ou de 
cargo ou função na OAB, tem direito ao desagravo público 
promovido pelo Conselho competente, a seu pedido ou de 
qualquer pessoa, não podendo ser de ofício. 
D) Ocorrendo a ofensa no território da Subseção a que 
se vincule o inscrito, a sessão de desagravo pode ser 
promovida pela diretoria ou conselho da Subseção, com 
representação do Conselho Seccional. 
 
68. O advogado Amaury Correia, que tem domicílio 

profissional na cidade do Rio de Janeiro e está inscrito 

apenas na OAB/RJ, irá atuar em defesa de um cliente em 

uma ação penal proposta pelo Ministério Público na 

Comarca de Salvador/BA. Qual o procedimento a ser 

seguido pelo advogado?  



  
 
 
 
 

 
 

www.cers.com.br 
 

Simulado - OAB 1ª Fase - XIV Exame 

 

15 

A) Poderá patrocinar atuar naquela causa na Bahia, 
sem inscrição e sem qualquer comunicação à OAB. 

B) Terá que fazer uma inscrição suplementar na 
OAB/BA.  

C) Terá que fazer a transferência de sua inscrição para 
a OAB/BA. 

D) Poderá patrocinar atuar naquela ação na Bahia, sem 
inscrição na OAB/BA, mas desde que comunique o patrocínio 
à OAB/BA e OAB/RJ.  
 
69. Os advogados Marcelo Esquilo, Bernardo Chaves e 
Adriana Mel, amigos desde a infância, reencontram-se em 
uma festa de casamento de um amigo em comum e, após 
algum tempo de conversa, resolvem constituir uma 
sociedade de advogados. 
Acerca das sociedades de advogados, analise as 
afirmativas abaixo e marque a resposta INCORRETA: 
 
I – A sociedade adquire personalidade jurídica com o 
registro aprovado dos atos constitutivos no Conselho 
Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede. 
II – Aplica-se à sociedade de advogados o Código de 
Ética e Disciplina, no que couber. 
III – O licenciamento do sócio para exercer atividade 
incompatível com a advocacia em caráter temporário 
deve ser averbado no registro da sociedade, não 
alterando sua constituição. 
IV – É permitido o registro, nos cartórios de registro civil 
de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais, de 
sociedade que inclua, entre outras finalidades, a 
atividade de advocacia. 
 
A) Apenas a afirmativa IV está incorreta. 
B) As afirmativas I e III estão corretas. 
C) As afirmativas I e II estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

 
70.  Caso um advogado, que já foi punido com a sanção 
de censura pela OAB/RJ, deixe de pagar a OAB, depois 
de regularmente notificado pela OAB, e, mesmo assim, 
não efetuar o pagamento, nem fazer o parcelamento, qual 
a punição disciplinar poderá ser aplicada àquele 
advogado?  
 
A) Censura; 
B) Suspensão pelo prazo de trinta dias a doze meses; 
C) Suspensão, pelo prazo mínimo de trinta dias, 
podendo se estender até que pague integralmente a OAB, 
cumulada com multa de uma a dez anuidades. 
D) Exclusão. 
 

71. A OAB é formada por quatro órgãos: Conselho 
Federal, Conselho Seccional, Subseções e Caixa de 
Assistência dos Advogados. 
 
A respeito do tema “órgãos da OAB”, de acordo com as 
normas estatutárias, é incorreto afirmar: 

 
A) De acordo com o atual EAOAB,  o Conselho Federal 
é formado por conselheiros federais integrantes das 
delegações de cada unidade federativa mais os ex-
presidentes que tomaram posse até 1994, pois, de acordo 
com a nova Lei, não mais integrarão o Conselho Federal 
aqueles ex-presidentes que passaram a exercer a atividade 
após o mesmo ano. 
B) Todos os órgãos possuem personalidade jurídica, 
exceto as subseções. 
C) A Caixa de Assistência dos Advogados tem como 
base territorial a mesma dos Conselhos Seccionais, ou seja, 
estados, DF e territórios. 
D) O Conselho Seccional é composto pelos 
conselheiros seccionais em número proporcional ao número 
de advogados inscritos, bem como pelos ex-presidentes do 
Conselho Seccional. 
 
72. O Estatuto da Advocacia e da OAB trata, entre outros 
temas relacionados à advocacia, das 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. 
 
 

 
 
 
73. Joana praticou ato infracional análogo ao crime de 
furto, em 19 de março de 2014, na véspera de completar 
18 anos. O fato apenas foi descoberto uma semana 
depois, quando a vítima compareceu à delegacia, tendo 
sido os pertences recuperados com Joana neste mesmo 
dia. 
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Considerando as disposições do Estatuto da Criança e 
do Adolescente acerca do ato infracional, assinale a 
assertiva CORRETA: 
 
A) Joana responderá por crime, considerando a adoção da 
teoria da atividade 
B) Joana responderá por ato infracional, mas não poderá 
receber qualquer medida socioeducativa 
C) Joana responderá por ato infracional, podendo receber 
qualquer medida socioeducativa 
D) Joana responderá por ato infracional, podendo receber 
medida de proteção 
 
74. A adoção é uma das modalidades de colocação em 
família substituta, possuindo tratamento bastante 
específico no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Dentre as regras relacionadas a esta medida, é CORRETO 
afirmar que: 
 
A) se o avô for o parente com maior vínculo de afinidade com 
o menor, poderá adotá-lo 
B) Irmã que tenha 20 anos de idade poderá adotar a caçula 
de 12 anos 
C) adoção unilateral se dá sempre que uma pessoa adota 
sozinha 
D) a adoção é irrevogável 
 

 
 
75. Joseph King e Mary Queen, casal de britânicos, 
compraram na Inglaterra um pacote de hospedagem para 
assistir ao jogo de sua seleção em Manaus no Brasil. 
Quando chegaram no Hotel, os britânicos foram alocados 
em um quarto com categoria inferior àquela contratada. 
Revoltados com o Hotel e buscando reparar os danos 
ocorridos, com base no Código de Processo Civil 
brasileiro, responda a afirmativa CORRETA: 
 
A) O casal de britânicos não poderá ajuizar uma ação na 
justiça brasileira, uma vez que o pacote foi comprado na 
Inglaterra. 
B) A justiça brasileira tem exclusividade para conhecer da 
ação. 
C) O casal de britânicos não poderá ingressar com uma ação 
na justiça inglesa, uma vez que ação intentada perante 
tribunal estrangeiro induz litispendência.  
D) O casal de britânicos poderá ajuizar uma ação na justiça 
brasileira. 
 

76. Pietro, italiano da cidade de Roma, veio ao Brasil 
assistir a sua seleção na Copa do Mundo. Durante a sua 
passagem pelo Brasil manteve um relacionamento com 
Karla. Depois de alguns meses, Pietro recebe uma 
ligação de Karla de que ele estava grávida e ele seria pai. 
Feliz com a notícia, Pietro convida Karla para morar na 
Itália e lá nasce o filho do casal, batizado em Roma com 
o nome de Enzo. Com base na Constituição Federal de 
1988, responda a alternativa CORRETA: 
 
A) Enzo não poderá ser brasileiro nato, pois nasceu fora do 
território nacional. 
B) Enzo só poderá ser brasileiro nato se for registrado em 
repartição brasileira competente. 
C) Enzo poderá ser brasileiro nato, na hipótese que venha a 
residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer 
tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira. 
D) Enzo em nenhuma hipótese poderá ser Presidente do 
Brasil. 
 

 
 
77.  Não constitui crime ambiental: 
  
A) Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da 
fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade competente, 
ou em desacordo com a obtida  
B) Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em 
lugares interditados por órgão competente. 
C) O abate de animal nocivo, caracterizado pelo órgão 
competente.  
D) Destruir ou danificar floresta considerada de preservação 
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com 
infringência das normas de proteção. 
  
78.  São unidades de conservação de USO 
SUSTENTÁVEL: 
  
A) área de proteção ambiental e floresta nacional.  
B) Estação ecológica e área de proteção ambiental.  
C) Parque nacional e floresta nacional.  
D) Reserva particular do patrimônio natural e refúgio da vida 
silvestre. 
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79. Considerando os conceitos de direito e de moral, 
assinale a opção correta à luz da filosofia do direito. 
 
A)  Kant desenvolveu a teoria do mínimo ético, segundo a qual 
o direito representa todo o conteúdo moral obrigatório para 
que a sociedade possa sobreviver minimamente. 
B) Hans Kelsen formulou a teoria da bilateralidade atributiva, 
asseverando que a moral não se distingue do direito, mas o 
complementa por meio da bilateralidade ou intersubjetividade. 
C) Christian Thomasius propôs a distinção entre o direito e a 
moral, sob a inspiração pufendorfiana, com base na ideia de 
coação. 
D) Thomas Hobbes desenvolveu a teoria da atributividade, 
segundo a qual direito e moral estão inter-relacionados, tendo 
ambos origem no direito natural. 
 
80. Norberto Bobbio afrma que a teoria do ordena- mento 
jurídico “constitui uma integração da teoria da norma 
jurídica”. Em livro nomeado Teoria do ordenamento 
jurídico , ele afrmou que não lhe foi possível defniro 
Direito do ponto de vista da norma jurídica considerada 
de maneira isolada. Segundo ele, importa alargar o 
“horizonte para a consideração do modelo pelo qual uma 
determinada norma se torna efcaz a partir de uma 
complexa organização que determina a natureza e a 
entidade das sanções, as pessoas que 
devam exercê - las e a sua execução”. Para Bobbio, essa 
organização complexa é o produto de um ordenamento 
jurídico e, a partir deste, o Direito pode ser defnido. Isso 
porque, conforme o autor, o problema da defnição do 
Direito é localizado na teoria do ordenamento jurídico, 
não na teoria da norma. O pensador apresentou essa 
conclusão baseado na ideia de organização do sistema 
normativo, extraída da noção de sanção jurídica. 
 
Segundo Bobbio, a sanção jurídica é aquela cuja 
execução é garantida por uma sanção: 
 
A) interna e não - institucionalizada. 
B) interna e institucionalizada. 
C) externa e institucionalizada. 
D) externa e não - institucionalidade. 
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