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01. Será inexigível a licitação: 
 
A) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
B) para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou opinião pública. 
C) quando a União tiver de intervir no domínio econômico 
para regular preços ou normalizar o abastecimento. 
D) quando houver possibilidade de comprometimento da 
segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do 
Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança 
Nacional. 
 
02. Dos poderes da administração pública considera-se 
como CORRETA a afirmativa: 
  
A) poder disciplinar é aquele em que todos nós, 
intuitivamente, temos a noção do que seja o bom costume e 
o mau costume. 
B) poder discricionário é o que cabe à Administração Pública 
apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores 
púbicos. 
C) poder de polícia é a atividade do Estado consistente em 
limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do 
interesse público. 
D) poder normativo é o ato que encerra prerrogativa do Poder 
Público, com a ideia de restrição. 
  
03. Assinale a alternativa CORRETA: 
  
A) A revogação do ato administrativo só pode ser levada a 
termo pela Administração que a praticou, já a anulação 
poderá ser realizada tanto pela Administração quanto pelo 
Judiciário, respeitados, no primeiro caso, os direitos 
adquiridos, o que não ocorre no segundo. 
B) A ilegalidade ou ilegitimidade, para fins de anulação do ato 
administrativo, restringe-se somente ao caso de violação 
frontal da lei, não podendo ser invocada em caso de desvio 
de finalidade ou desvio de poder. 
C) A revogação do ato administrativo tem lugar sempre que 
se verificar ilegalidade ou ilegitimidade, descabendo a 
invocação de direito adquirido por parte dos interessados por 
ela atingidos. 
D) A anulação do ato administrativo tem lugar sempre que, 
sendo legítimo e legal o ato, não mais convier à Administração 
mantê-lo, devendo ser respeitado o direito adquirido. 
 
 

04. No que se refere às limitações ao direito de 
propriedade, assinale a alternativa INCORRETA: 
  
A) A declaração de utilidade pública enseja a possibilidade de 
o poder público ingressar no bem que será objeto de 
desapropriação. 
B) O tombamento atribui ao bem a característica de 
inalienabilidade. 
C) A requisição administrativa de bens particulares poderá ser 
civil, para evitar danos à coletividade, ou militar, para a 
manutenção da segurança nacional. 
D) Na servidão administrativa o poder público somente 
indenizará o particular se comprovado o efetivo prejuízo, 
porquanto dele não se retira o domínio ou a posse do imóvel. 
  
05. A prefeitura de determinada cidade, por meio de seu 
órgão competente, fechou uma casa de espetáculos que 
funcionava sem alvará e em dissonância com as normas 
de ordem urbanísticas locais. O dono do estabelecimento 
rebelou-se contra o ato, sob o argumento de que, para 
tanto, a prefeitura deveria ter recorrido ao Poder 
Judiciário e pedido o fechamento da casa e não agido por 
conta própria. A situação hipotética descrita acima 
demonstra o atributo do ato administrativo denominado: 
  
A) autoexecutoriedade. 
B) presunção de legitimidade. 
C) estrita legalidade. 
D) discricionariedade. 
 
06. No que concerne à administração pública federal, 
assinale a opção CORRETA. 
  
A) A autoridade administrativa superior, caso pretenda 
delegar a decisão de recursos administrativos, deverá fazê-lo 
mediante portaria a ser publicada no Diário Oficial da União, 
de modo a garantir o conhecimento da delegação aos 
interessados, em consonância com o princípio da publicidade. 
B) Compete privativamente ao presidente da República 
expedir instruções para a execução de leis, decretos e 
regulamentos. 
C) Compete privativamente ao presidente da República 
dispor, mediante decreto, sobre a criação e a extinção de 
órgãos públicos. 
D) Prescreve em cinco anos a ação punitiva da administração 
pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de 
polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, 
contando-se tal prazo da data da prática do ato ou, no caso 
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver 
cessado. 
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07. O Juiz do Trabalho pode privilegiar a situação de fato 
que ocorre na prática, devidamente comprovada, em 
detrimento dos documentos ou do rótulo conferido à 
relação de direito material. Tal assertiva, no Direito do 
Trabalho, refere-se ao princípio da: 
 
A) irrenunciabilidade. 
B) intangibilidade salarial. 
C) continuidade. 
D) primazia da realidade. 
 
08. 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. 
  
09. 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. 
 
10. A respeito das estabilidades ou garantias de emprego 
provisórias, conforme previsão das normas trabalhistas, 
é correto afirmar que 
 
A) o empregado eleito para cargo de direção na CIPA tem 
estabilidade desde o registro de sua candidatura 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. 
 
11. 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. 
  

12. 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. 
 
 

 
 
13. Em relação aos recursos no procedimento 
sumaríssimo, é CORRETO afirmar: 
 
A) Somente será admitido recurso de revista por violação de 
lei e por afronta à Constituição Federal. 
B) O recurso ordinário terá acórdão consistente unicamente 
na certidão de julgamento, com indicação suficiente do 
processo e parte dispositiva, e das razões de decidir do voto 
prevalente. 
C) Em caso de confirmação da sentença, o recurso ordinário 
terá acórdão consistente unicamente na certidão de 
julgamento, com indicação dos motivos que levaram o 
Tribunal a manter a decisão de origem. 
D) O recurso ordinário terá parecer escrito do Ministério 
Público presente à sessão de julgamento, que será entregue 
ao Relator para inclusão no voto. 
 
14. Com fundamento nas disposições da CLT, em relação 
à ação rescisória no processo do trabalho, é CORRETO 
afirmar que: 
 
A) não se sujeita a depósito prévio, se for ajuizada pelo 
trabalhador. 
B) se sujeita a depósito prévio de 10% do valor da causa. 
C) se sujeita a depósito prévio de 20% do valor da causa, 
salvo prova de miserabilidade jurídica do autor. 
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D) o valor do depósito prévio que deve ser feito para o seu 
ajuizamento equivale ao valor do depósito recursal fixado pelo 
TST para os recursos de revista. 
 
15. Luzinete ajuizou reclamação trabalhista em face de 
seu ex-empregador Panificadora Pão Bom Ltda., tendo 
sido designada audiência UNA para o dia 20 de agosto. 
Na data da audiência comparecem Luzinete e seu 
advogado e o advogado da reclamada, mas não 
comparece qualquer representante da Panificadora, sem 
que haja um motivo relevante para tanto. O efeito da 
ausência do representante legal da reclamada à 
audiência é: 
 
A) nenhum, pois o advogado da mesma estava presente, 
podendo a audiência prosseguir normalmente. 
B) nenhum, pois o advogado da mesma estava presente, mas 
o juiz terá que designar nova data para a realização da 
audiência. 
C) arquivamento do processo. 
D) a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. 
 
16. Considere: 
 
I. Indisponibilidade do sistema de tramitação eletrônica 
superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ocorrida 
entre 06h00 e 23h00. 
II. Indisponibilidade do sistema de tramitação eletrônica 
entre 23h01 e 24h00. 
III. Indisponibilidade do sistema de tramitação eletrônica 
superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ocorrida 
entre 00h00 e 06h00. 
IV. Indisponibilidade do sistema de tramitação eletrônica 
superior a 30 minutos ininterruptos ocorrida entre 06h00 
e 24h00. 
 
De acordo com a Resolução no 94, de 23/03/2012, do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, os prazos que 
se vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade do 
sistema de tramitação eletrônica, serão automaticamente 
prorrogados para o dia útil seguinte à retomada de 
funcionamento, nas hipóteses indicadas em 
 
A) I, II e III, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
 
17. De acordo com a Lei no 11.419/06, as intimações serão 
feitas por meio eletrônico em portal próprio, 
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive 
eletrônico. Considerar-se-á realizada a intimação no dia 
em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor 

da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 
A referida consulta deverá ser feita em até 
 
A) 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, 
sendo que para efeito da contagem deste prazo, o dia inicial 
é o primeiro dia útil posterior ao da disponibilização do ato de 
comunicação no sistema que tenha expediente no órgão 
comunicante. 
B) 5 dias corridos contados da data do envio da intimação, 
sendo que para efeito da contagem deste prazo, o dia inicial 
é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação 
no sistema, independentemente de esse dia ser, ou não, de 
expediente no órgão comunicante. 
C) 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, 
sendo que para efeito da contagem deste prazo, o dia inicial 
é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação 
no sistema, independentemente de esse dia ser, ou não, de 
expediente no órgão comunicante. 
D) 5 dias corridos contados da data do envio da intimação, 
sendo que para efeito da contagem deste prazo, o dia inicial 
é o primeiro dia útil posterior ao da disponibilização do ato de 
comunicação no sistema que tenha expediente no órgão 
comunicante. 
 

 
 

 
18. João, cardíaco, está preenchendo um formulário de 
uma seguradora de saúde, que está contratando, sobre 
as suas informações pessoais. Uma das perguntas é se o 
segurado (João) é portador de alguma doença pré-
existente. Em caso positivo, afirma o formulário, há de 
indicar o futuro segurado qual a doença. João, diante 
daquela pergunta, e conhecedor de sua patologia 
cardiológica, resolve deixar a resposta em branco. Neste 
cenário, analisando o tema sob o prisma dos defeitos do 
negócio jurídico, é possível afirmar que: 
 
A) Restou configurado o dolo negativo, pois a seguradora foi 
maliciosamente induzida à celebração do contrato, haja vista 
o silêncio intencional de João sobre a sua condição de saúde. 
B) Percebe-se, no caso concreto, a configuração da lesão, 
pois a seguradora assumiu obrigação manifestamente 
onerosa, ao contratar um seguro de saúde por preço inferior 
ao que deveria ser praticado, haja vista a patologia cardíaca 
de João.  
C) Infere-se a presença de erro substancial quanto à pessoa 
de João, relativa a característica essencial do contrato, o que 
gera a nulidade absoluta do pacto. 
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D) A conduta narrada demonstra a configuração de coação, 
ao passo que a empresa fora coagida a confeccionar contrato 
contra a sua vontade. 
 
19. Sobre o direito das famílias, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Atualmente, no Brasil, há uma única hipótese em que o 
casado pode ter união estável: caso esteja previamente 
separado, ainda que de fato. 
B) Segundo o Código Civil, o casamento daquele que não 
completou a idade núbil é anulável. Todavia, caso deste 
casamento tenha resultado gravidez, não haverá de se falar 
em anulabilidade. 
C) Segundo a jurisprudência do STF, no regime de separação 
obrigatória de bens, não há de se falar em nenhuma 
comunicabilidade patrimonial. 
D) Consoante o Código Civil nacional, em razão de 
parentesco, é possível o pleito de alimentos em face dos 
ascendentes, descendestes e irmãos. Todavia, não é 
possível o pleito de alimentos em face dos tios.   
 
20. Acerca do direito sucessório, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) A concorrência do cônjuge sobrevivente com os 
ascendentes do de cujus, na sucessão, dependerá do regime 
de bens.   
B) É possível a cessão de herança, desde que seja feita por 
escritura pública e seja conferido aos demais herdeiros o 
direito de preferência.  
C) O cônjuge casado, no regime de separação de bens, não 
será herdeiro do seu falecido marido. 
D) Tanto a renúncia, como a aceitação à herança, podem ser 
realizadas de forma expressa ou tácita. 
 
21.  Do direito de vizinhança, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) É proibido abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou 
varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho. 
B) O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a 
conclusão da obra, exigir que se desfaça a janela, sacada, 
terraço ou goteira sobre o seu prédio. 
C) Na zuna rural é permitido levantar edificações a menos de 
três metros do terreno vizinho. 
D) É ilícito encostar à parede divisória chaminés, fogões, 
fornos ou quaisquer aparelhos ou depósitos suscetíveis de 
produzir infiltrações ou interferências prejudiciais ao vizinho. 
 
22. Sobre o condomínio em geral, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 

A) No condomínio em geral nenhum condômino poderá 
alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou 
gozo dela à estranhos, sem o consenso dos outros. 
B) É defeso ao condômino renunciar a sua parte ideal para, 
com isto, deixar de pagar as despesas e dívidas. 
C) As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito 
da comunhão obrigam os demais condôminos. 
D) Cada condômino responde pelos frutos que percebeu, mas 
pelo dano que causou todos os condôminos respondem. 
 
23. Acerca da extinção dos contratos, assinale a opção 
CORRETA: 
  
A) Em se tratando de contrato de execução continuada, as 
prestações efetivadas na relação de consumo não são 
restituídas, porquanto a resolução não tem efeito 
relativamente ao passado. 
B) Em regra, a morte de um dos contratantes acarreta a 
dissolução do contrato por inexecução involuntária, sob o 
fundamento de caso fortuito e força maior 
C) Nos contratos solenes, é possível a previsão de cláusulas 
de arrependimento, mediante ressarcimento dos prejuízos 
consistente na guarda das arras recebidas e perdas e danos. 
D) A resolução por inexecução voluntária implica a extinção 
retroativa do contrato, opera ex tunc caso este seja de 
execução única, desconstitui os efeitos jurídicos produzidos e 
determina a restituição das prestações cumpridas. 
 
24. Em relação à responsabilidade civil contratual e 
extracontratual, assinale a opção CORRETA. 
  
A) A decisão que julga extinta a punibilidade pela prescrição, 
decadência, perempção e pelo perdão aceito pelo ofendido 
elide a pretensão indenizatória no juízo cível. 
B) Há presunção de responsabilidade civil pelo fato da coisa 
inanimada contra o titular do domínio ou possuidor, pelos 
danos que a coisa causar a terceiros, o que somente poderá 
eximir-se se demonstrados culpa exclusiva da vítima, caso 
fortuito ou força maior. 
C) Em se tratando de evento danoso pelo fato da coisa, 
comprovada a existência de culpa concorrente de ambos, 
lesado e agente causador do dano, ou de culpa presumida do 
proprietário ou possuidor, haverá divisão de 
responsabilidade, mesmo que privado da guarda, por 
transferência da posse jurídica ou furto da coisa. 
D) Tem responsabilidade subjetiva perante terceiros o tutor 
em relação ao ato ilícito praticado pelo tutelado que estiver 
sob sua autoridade e em sua companhia, fazendo-se 
necessária a comprovação de culpa in 
vigilando, ou negligência, por encerrar a tutela munuspúblico. 
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25. Acerca da revelia, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) A revelia não produzirá seus efeitos materiais se o litígio 
versar sobre direitos indisponíveis. 
B) Contra o revel, ainda que tenha patrono constituído nos 
autos, correrão os prazos independentemente de intimação. 
C) O revel somente poderá intervir no processo até a 
audiência preliminar. 
D) A revelia é caracterizada pela não apresentação de 
exceção. 
 
26. O processo se forma por iniciativa da parte e se 
desenvolve por impulso oficial. Quanto à formação do 
processo, é CORRETA afirmar: 
 
A) Considera-se proposta a ação após a citação do réu. 
B) Feita a citação, é permitido ao autor modificar o pedido ou 
a causa de pedir, ainda que sem o consentimento do réu. 
C) É permitida a alteração do pedido até a prolação da 
sentença.  
D) A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma 
hipótese será permitida após o saneamento do processo 
 
27. A respeito dos embargos de declaração, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) O recurso não necessita de preparo. 
B) Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz 
ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante 
a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por 
cento) sobre o valor da causa.         
C) A sua interposição não interrompe o prazo para a 
apresentação de outros recursos. 
D) O prazo de interposição é de 05 (cinco) dias. 
 
28. Assinale a opção CORRETA no que diz respeito aos 
embargos à execução. 
 
A) No prazo para embargos, reconhecido o crédito do 
exequente e comprovado o depósito de 30% do valor em 
execução, incluindo-se custas e honorários de advogado, 
deve o juiz parcelar o referido valor em seis parcelas mensais, 
acrescidas apenas de correção monetária. 
B) Pode o executado, no prazo de cinco dias, contados da 
adjudicação, alienação ou arrematação, oferecer embargos 

fundados em nulidade da execução, ou em causa extintiva da 
obrigação, desde que superveniente à penhora. 
C) Sendo vários os executados, o prazo para oposição de 
embargos é comum a todos eles.  
D) O efeito suspensivo concedido em favor de apenas um dos 
executados a todos aproveita, razão por que a execução deve 
ficar suspensa. 
 
29. As medidas cautelares estão expressamente 
previstas no CPC como forma de instrumentalizar a 
tutela, tendo natureza eminentemente acessória. 
Assinale a alternativa que apresente uma regra que 
disciplina a concessão de medidas cautelares. 
 
A) o Juiz, como regra, deve deferir medidas cautelares sem a 
prévia audiência do requerido. 
B) o direito brasileiro admite apenas medidas cautelares 
incidentais, sendo vedado o uso de medidas prévias. 
C) interposto recurso nos autos principais, fica vedado o 
requerimento de cautelares. 
D) salvo decisão em contrário, a cautelar conserva sua 
eficácia mesmo durante o período de suspensão do processo 
principal. 
 
30. A Lei n. 9.099/95 disciplina os chamados Juizados 
Especiais Cíveis no âmbito Estadual. Nela é possível 
encontrar diversas regras especiais, que diferenciam o 
procedimento dos Juizados do procedimento comum do 
CPC. Segundo a Lei n. 9.099/95, assinale a alternativa que 
indique uma dessas regras específicas. 
 
A) Não é cabível nenhuma forma de intervenção de terceiros 
nem de assistência. 
B) É vedado o litisconsórcio. 
C) Nas ações propostas por microempresas, admite-se a 
reconvenção. 
D) Se o pedido formulado for genérico, admite-se, 
excepcionalmente, sentença ilíquida. 
 
 

 
 
31. A respeito do nome empresarial, é CORRETO afirmar 
que: 
 
A) o nome empresarial pode ser objeto de contrato de compra 
e venda. 
B) a sociedade em conta de participação, por possuir 
personalidade jurídica, pode adotar firma ou denominação. 
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C) a sociedade anônima será designada somente por meio 
de denominação. 
D) a sociedade limitada será designada somente por meio de 
firma. 
 
32. A respeito das diferenças entre a assembleia geral 
ordinária e a assembleia geral extraordinária de uma 
sociedade anônima, é CORRETO afirmar que: 
 
A) a assembleia geral extraordinária poderá ser realizada a 
qualquer momento, sendo que a assembleia geral ordinária 
deverá ser realizada nos 5 (cinco) primeiros meses seguintes 
ao término do exercício social. 
B) é competência privativa da assembleia geral ordinária 
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a 
distribuição de dividendos. 
C) a assembleia geral extraordinária não tem competência 
para deliberar sobre reforma do estatuto social. 
D) a assembleia geral ordinária jamais terá competência para 
eleger os administradores da companhia. 
       
33. A respeito do direito de retirada no âmbito de uma 
companhia aberta, é CORRETO afirmar que: 

 
A) o direito de retirada poderá ser exercido no prazo de 30 
(trinta) dias contados da publicação da ata da assembleia 
geral, ainda que o titular das ações tenha se abstido de votar 
contra a deliberação ou não tenha comparecido à assembleia. 
B) qualquer acionista da companhia que dissentir da 
deliberação que aprovar a alteração das vantagens 
conferidas a uma determinada classe de ações preferenciais 
poderá exercer o direito de recesso. 
C) a deliberação que aprovar a fusão da companhia com outra 
sociedade gera, em qualquer hipótese, direito de retirada para 
os acionistas dissentes da deliberação. 
D) o prazo para exercício do direito de retirada é prescricional. 
 
34. A respeito da classificação dos créditos na falência, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) os créditos com privilégio geral têm preferência sobre os 
créditos tributários. 
B) os créditos quirografários têm preferência sobre os créditos 
com privilégio especial. 
C) os créditos com privilégio especial têm preferência sobre 
os créditos tributários. 
D) os créditos quirografários têm preferência sobre os 
créditos subordinados. 
 
 

 
 
35. Acerca do instituto da tentativa no ordenamento 
jurídico brasileiro, assinale a opção CORRETA: 
 
A) a tentativa determina a redução obrigatória da pena no 
patamar de dois terços. 
B) existe a possibilidade de caracterização de tentativa em 
sede de crimes formais. 
C) diz-se tentado o crime, quando nele se reúnem todos os 
elementos de sua definição legal. 
D) na tentativa, o meio empregado é absolutamente ineficaz 
para a obtenção do resultado. 
 
36. Jorge subtraiu dinheiro de Marcus. Ocorre que antes 
mesmo do início formal do Processo Penal com a 
denúncia a ser oferecida pelo Ministério Público, Jorge 
devolveu o dinheiro porque se arrependeu. Considerando 
essa situação hipotética, é CORRETO afirmar que: 
 
A) Não houve crime a ser punido. 
B) Jorge responde apenas pela tentativa. 
C) Ocorrerá a extinção da punibilidade. 
D) Jorge responderá pelo crime, mas terá direito a causa de 
diminuição de pena. 
 
37. Apolo foi ameaçado de morte por Hades, conhecido 
matador de aluguel. Tendo tido ciência, por fontes 
seguras, que Hades o mataria naquela noite e, com o 
intuito de defender-se, Apolo saiu de casa com uma faca 
no bolso de seu casaco. Naquela noite, ao encontrar 
Hades em uma rua vazia e escura e, vendo que este 
colocava a mão no bolso, Apolo precipita-se e, 
objetivando impedir o ataque que imaginava iminente, 
esfaqueia Hades, provocando-lhe as lesões corporais 
que desejava. Todavia, após o ocorrido, o próprio Hades 
contou a Apolo que não ia matá-lo, pois havia desistido 
de seu intento e, naquela noite, foi ao seu encontro 
justamente para dar-lhe a notícia. Nesse sentido, é 
CORRETO afirmar que: 

 
A) havia dolo na conduta de Apolo. 
B) mesmo sendo o erro escusável, Apolo não é isento de 
pena. 
C) Apolo não agiu em legítima defesa putativa. 
D) mesmo sendo o erro inescusável, Apolo responde a título 
de dolo. 
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38. Ares, objetivando passear com a bicicleta de Ártemis, 
desfere contra esta um soco. Ártemis cai, Ares pega a 
bicicleta e a utiliza durante todo o resto do dia, 
devolvendo-a ao anoitecer. Considerando os dados 
acima descritos, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Ares praticou crime de roubo com a causa de diminuição 
de pena do arrependimento posterior. 
B) Ares praticou atípico penal. 
C) Ares praticou constrangimento ilegal. 
D) Ares praticou constrangimento legal com a causa de 
diminuição de pena do arrependimento posterior. 
 
 
39. José conversava com Antônio em frente a um prédio. 
Durante a conversa, José percebe que João, do alto do 
edifício, jogara um vaso mirando a cabeça de seu 
interlocutor. Assustado, e com o fim de evitar a possível 
morte de Antônio, José o empurra com força. Antônio cai 
e, na queda, fratura o braço. Do alto do prédio, João vê a 
cena e fica irritado ao perceber que, pela atuação rápida 
de José, não conseguira acertar o vaso na cabeça de 
Antônio. Com base no caso apresentado, segundo os 
estudos acerca da teoria da imputação objetiva, assinale 
a afirmativa CORRETA:  
 
A) José praticou lesão corporal culposa. 
B) José praticou lesão corporal dolosa. 
C) O resultado não pode ser imputado a José, ainda que entre 
a lesão e sua conduta exista nexo de causalidade. 
D) O resultado pode ser imputado a José, que agiu com 
excesso e sem a observância de devido cuidado. 
 
40. O sujeito que pratica a conduta de induzir, instigar ou 
auxiliar outra pessoa a suicidar-se, onde tem como 
resultado lesão corporal de natureza leve. Considerando 
essa situação hipotética, é CORRETO afirmar que: 
 
A) a pena será aumentada se a vítima for menor de idade. 
B) a pena será agravada se a vítima tem diminuída, por 
qualquer causa, a capacidade de resistência. 
C) não há previsão de crime. 
D) é punido com pena de 1 (um) a 3 (três) anos. 
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41. No Processo Penal Brasileiro, em se tratando de 
prova, é CORRETO afirmar que:  
 
A) prova emprestada é aquela produzida em um processo e 
transferida documentalmente a outro processo, diante da 
impossibilidade de sua repetição. Embora sobre aquele 
documento haja contraditório diferido, perde a prova 
emprestada o valor necessário a uma condenação. No 
processo penal, o juiz não pode condenar com base em 
provas emprestadas. 
B) a acareação será admitida entre acusados, entre 
testemunhas, entre testemunhas e pessoas ofendidas, entre 
acusado e testemunha, tendo aquele, neste caso, o dever de 
declarar a verdade sobre os fatos.  
C) O código de processo penal não prevê a possibilidade de 
reconstituição do delito na fase do inquérito policial.  
D) Não há, no Código de Processo Penal, procedimento 
específico a ser seguido no caso de reconhecimento de 
pessoas e coisas.  
 
42. Sobre o tema prisão, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Não é possível efetuar a prisão em flagrante delito de 
criminoso que, perseguido, consegue  ultrapassar o território 
do Estado onde praticara  o crime.  
B) A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde 
que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o 
mandado e o intime a acompanhá-lo. 
C) É lícito o uso de algemas em caso de resistência e de 
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física 
própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, desde 
que haja justificação verbal de tal medida. 
D) Sobrevindo sentença condenatória, a prisão preventiva 
estará mantida independentemente de manifestação do 
órgão julgador. 
 
43. Sobre as espécies de Ação Penal, assinale a 
afirmativa INCORRETA:  
 
A) Nos crimes de ação pública, esta será promovida por 
denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei 
o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de 
representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para 
representá-lo e, nesta circunstância, se classifica como ação 
penal pública condicionada.  

B) Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte 
que comprovar a sua pobreza, nomeará defensor público ou 
dativo para promover a ação penal. 
C) Quando o Ministério Público oferece denúncia contra uns 
indiciados e deixa de apresentar denúncia contra outros, 
impede a propositura de ação penal privada subsidiária da 
pública em relação a estes. 
D) Inexiste possibilidade de ação penal de iniciativa pública 
extensiva nos casos em que o crime elementar constitutivo do 
tipo do crime de iniciativa privada é de ação penal pública 
incondicionada. 
 
44. Sobre jurisdição e competência penal, assinale a 
alternativa INCORRETA.  
 
A) Compete à justiça federal processar e julgar os crimes de 
lavagem de dinheiro praticados contra o sistema financeiro e 
a ordem econômica. 
B) a conexão e a continência importarão unidade de processo 
e julgamento, salvo se houver denunciado com foro por 
prerrogativa de função, caso em que a atração do corréu 
importará violação da garantia do juiz natural e do devido 
processo legal. 
C) compete à Justiça Estadual processar e julgar Prefeito por 
desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio 
municipal. 
D) Apesar de ter origem na autocomposição, a transação 
penal caracteriza-se como exercício da jurisdição. 
 
45. Acerca da ação civil ex delicto, é CORRETO afirmar: 
 
A) O juiz criminal pode fixar o quantum mínimo de reparação 
na própria sentença criminal. Mas, ainda assim, a vítima 
continua tendo a possibilidade de ir ao cível buscar o valor 
devido.  
B) A execução da sentença penal condenatória, para efeito 
da reparação do dano, é ato personalíssimo do ofendido e 
não se estende aos seus herdeiros. 
C) O MP detém legitimidade extraordinária para propor ação 
cível contra autor de fato que prejudique pessoa pobre. 
D) A ação para ressarcimento do dano não poderá ser 
proposta no juízo cível contra o autor do crime e o 
responsável civil enquanto pendente ação penal para 
apuração dos mesmos fatos. 
 
46. Em relação aos recursos no processo penal, é 
CORRETO afirmar: 
 
A) É vedada à parte a interposição simultânea ou cumulativa 
de recursos contra a mesma decisão, salvo nos casos de 
decisões objetivamente complexas. 
B) O efeito extensivo do recurso implica o direito de o 
condenado apelar por sua absolvição com fundamento em 
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julgamento de caso análogo ao seu, desde que tenha havido 
absolvição pelo delito da mesma espécie. 
C) A apelação interposta por defensor dativo será conhecida 
ainda que dela discorde o réu. Todavia, a mesma hipótese 
processual não ocorre se se tratar de defensor constituído. 
D) Em razão do princípio da obrigatoriedade, o Ministério 
Público deve recorrer de decisão absolutória e não pode 
desistir do recurso interposto. 
 

 
 
47. Com relação à ONU, assinale a opção INCORRETA: 
 
A) A Assembleia Geral da ONU é o principal órgão 
deliberativo da ONU, e suas resoluções funcionam como 
recomendações, não sendo obrigatórias. 
B) A Assembleia Geral e o Conselho de Segurança podem 
solicitar à Corte pareceres sobre quaisquer questões 
jurídicas. 
C) O Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que 
tem poder decisório. Assim, todos os membros das Nações 
Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do Conselho. 
d) Poderão ser admitidos como membros da ONU todos os 
Estados que o desejarem, inclusive os que anunciarem que 
não cumprirão os propósitos do organismo internacional. 
 
48. São características dos Direitos Humanos e dos 
Direitos Fundamentais, exceto a seguinte: 
 
A) São universais, pois têm titularidade ampla, devendo 
proteger o maior número de destinatários, sem preconceito 
de sexo, idade, cor, condição social, raça ou nacionalidade. 
B) A complementariedade, já que os Direitos Fundamentais 
não devem ser analisados isoladamente, devendo ser 
compreendidos numa perfeita simbiose. 
C) São absolutos, não podendo ser relativizados, já que 
devem atender ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 
de maneira ampla e irrestrita. 
D) A irrenunciabilidade, pois não há possibilidade de se 
renunciar ao núcleo de um direito fundamental, esvaziando-o 
por completo. 
  
49. Assinale a alternativa CORRETA acerca da 
Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, ratificada pelo Brasil: 
 
A) A Convenção estabelece que os Estados-parte devem 
fomentar qualquer concepção estereotipada dos papéis 
masculino e feminino em todos os níveis. 

B) A violação grave e sistemática dos direitos humanos das 
mulheres em um Estado pode ser investigada pelo Comitê 
sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, que 
recebe petições com denúncias de violação a esses direitos. 
C) Os Estados-parte devem desencorajar a educação mista, 
privilegiando os programas de alfabetização funcional para as 
mulheres. 
D) A Convenção consagrou a possibilidade de adoção de 
"ações afirmativas", ou seja, de medidas especiais de caráter 
definitivo, destinadas a acelerar a igualdade de fato entre 
mulheres e homens. 
 
50. Considerando o que dispõe a Convenção sobre os 
Direitos da Criança, assinale a opção CORRETA. 
 
A) Os Estados-membros assegurarão que não será imposta 
a pena de morte, nem a prisão perpétua, sem possibilidade 
de livramento, por delitos cometidos por menores de dezoito 
anos de idade. 
B) A Convenção incorporou-se automaticamente ao direito 
brasileiro, como tratado de direitos humanos. 
C) A guarda compartilhada de criança filha de pais separados 
não encontra respaldo na referida convenção. 
D) Se assegura a toda criança o direito de ser sempre 
pessoalmente ouvida em processo judicial que lhe diga 
respeito. 
 

 
 
51. Sobre as comissões parlamentares de inquérito, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) É possível a criação de CPIs no âmbito estadual e distrital, 
mas vedada a criação em âmbito municipal. 
B) As comissões parlamentares de inquérito não podem 
requisitar aos órgãos públicos documentos e informações 
necessárias à investigação. 
C) Os magistrados podem ser convocados para falar em sede 
de CPI, desde que para tratar de questões administrativas e 
não jurisdicionais, sob pena de ofensa ao princípio da 
separação de Poderes. 
D) A imunidade material dos parlamentares ficará suspensa 
quando convocados para prestarem depoimento em sede de 
CPI. 
 
52. As ações do controle concentrado de 
constitucionalidade inauguram o que a doutrina 
denomina de “processo objetivo”. Sobre as 
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características desse processo, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Não é possível desistir do pedido, já que a proteção da 
Constituição Federal é matéria de ordem pública. 
B) Não se admite a intervenção de terceiros. 
C) A decisão final é irrecorrível, sendo cabível, entretanto, a 
oposição de embargos de declaração. 
D) Não é admissível a formação de litisconsórcio no polo ativo 
da demanda. 
 
53. Em relação às súmulas vinculantes, é CORRETO 
afirmar:  
 
A) O ato administrativo que contrariar o conteúdo de súmula 
vinculante poderá ser anulado mediante reclamação ao 
Superior Tribunal de Justiça. 
B) Contra uma sentença que deixa de aplicar uma súmula 
vinculante cabe Ação Direta de Inconstitucionalidade ao STF. 
C) A revisão de súmula não poderá ser provocada pelo 
Procurador-Geral da República. 
D) A partir de sua publicação na Imprensa Oficial, terá efeitos 
vinculantes, exceto no que tange à atividade legiferante do 
Estado.  
 
54. Sobre o mandado de injunção, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Não permite a forma coletiva, em razão da ausência de 
previsão constitucional expressa.  
B) O mandado de injunção será concedido sempre que a falta 
de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
C) A atual jurisprudência do STF adota a posição não 
concretista em defesa apenas do reconhecimento formal da 
inércia do poder público para materializar a norma 
constitucional. 
D) É de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal 
o julgamento do Mandado de Injunção.  
 
55. Em relação aos direitos de nacionalidade, assinale a 
opção CORRETA considerando o disposto na 
Constituição Federal: 
 
A) Os cargos de Presidente das Casas Legislativas (Câmara 
dos Deputados e Senado Federal) são privativos de 
brasileiros natos. 
B) É privativo de brasileiro nato o cargo de juiz de direito. 
C) Considera-se brasileiro naturalizado o estrangeiro de 
qualquer nacionalidade casado com brasileiro nato por mais 
de cinco anos. 

D) É considerado brasileiro nato todo aquele que nasce em 
território nacional, inclusive sendo filho de estrangeiros, em 
qualquer hipótese.  
 

 
 
56. José recebeu auto de infração pelo inadimplemento 
de determinado tributo instituído por lei ordinária. José 
contesta a exigência fiscal sob o argumento, correto, de 
que o tributo em questão deveria ter sido instituído por 
lei complementar.  
A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que 
indica o tributo exigido no referido auto de infração.  
 
A) Contribuição de Interesse de Categoria Profissional.  
B) Contribuição de Melhoria.  
C) Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.  
D) Empréstimo Compulsório.  
 
57. Determinado Estado, localizado na Região Norte do 
país, instituiu, mediante lei específica, a contribuição 
para o custeio do serviço de iluminação pública. Nesta 
linha, com base na competência tributária prevista nas 
normas constitucionais em vigor, tal contribuição 
instituída pelo respectivo estado-membro da Federação 
é: 
 
A) constitucional, sendo possível sua cobrança com base nas 
regras constitucionais em vigor.  
B) inconstitucional, por ser o referido tributo de competência 
tributária da União Federal.  
C) inconstitucional, por ser o referido tributo de competência 
do Distrito Federal e dos Municípios.  
D) inconstitucional, visto que somente lei complementar 
poderá instituir o referido tributo.  
 
58.  Segundo o entendimento do STF, a taxa cobrada 
exclusivamente em razão dos serviços públicos de 
coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou 
resíduos provenientes de imóveis, é  
 
A) constitucional, por não violar o conceito constitucional de 
taxa.  
B) inconstitucional, por violar o conceito constitucional de 
taxa.  
C) constitucional, por não violar o conceito constitucional de 
taxa, mas ilegal por violar a definição de taxa contida no 
Código Tributário Nacional.  
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D) inconstitucional, por violar o conceito constitucional de 
taxa, além de ilegal, por violar a definição de taxa contida no 
Código Tributário Nacional.  
 
59.  Em relação ao imposto sobre a propriedade de 
veículos automotores – IPVA, assinale a única opção 
INCOMPATÍVEL com o previsto na Constituição Federal: 
 
A) Poderão ser estabelecidas alíquotas diferenciadas do 
IPVA em função da procedência do veículo, se nacional ou 
estrangeira. 
B) O IPVA é um imposto de competência dos Estados e do 
Distrito Federal. 
C) Poderão ser estabelecidas alíquotas diferenciadas do 
IPVA em função do tipo e da utilização do veículo. 
D) Pertence aos municípios parte do produto da arrecadação 
do IPVA relativamente aos veículos automotores licenciados 
em seus territórios. 
 
60. Em procedimento de fiscalização, a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil identificou lucro não declarado 
por três sociedades empresárias, que o obtiveram em 
conluio, fruto do tráfico de entorpecentes. Sobre a 
hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta:  
 
A) O imposto sobre a renda é devido em face do princípio da 
interpretação objetiva do fato gerador, também conhecido 
como o princípio do pecunia non olet. 
B) Não caberá tributação, e sim confisco da respectiva renda. 
C) Não caberá tributo, uma vez que tributo não é sanção de 
ato ilícito. 
D) Caberá aplicação de multa fiscal pela não declaração de 
lucro, ficando afastada a incidência do tributo, sem prejuízo 
da punição na esfera penal. 
 

 
 
61. Nas relações de consumo, entende-se por 
saneamento dos vícios, 
  
A) a substituição das partes viciadas, que pode ser executada 
a qualquer tempo pelo fornecedor. 
B) a substituição das partes viciadas de um produto, que deve 
ser executada pelo fornecedor, desde que sua execução não 
comprometa a qualidade do produto ou possa diminuir-lhe o 
valor, no prazo de 30 dias 
C) a substituição das partes viciadas que deve ser executada 
pelo fornecedor, incondicionalmente, no prazo de 30 dias.  

D) o direito de o consumidor exigir a substituição do produto, 
a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço no 
prazo de 30 dias. 
 
62. Um cirurgião plástico realizou cirurgia estética 
embelezadora prometendo bom resultado, mas 
considerado insatisfatório pela paciente e demais 
profissionais da área, em razão de deformidade no seio. 
Nesta hipótese: 
  
A) a responsabilidade civil do cirurgião poderá ser apurada 
independente da verificação de culpa. 
B) o cirurgião plástico não pode ser responsabilizado por se 
tratar de obrigação de resultado, como disposto no art. 14, § 
4º do CDC.  
C) a responsabilidade do cirurgião será apurada mediante 
verificação de culpa, pois a mesma não é presumida 
conforme previsão do art. 14, § 4º do CDC. 
D) a responsabilidade é exclusiva do hospital onde foi 
realizada a cirurgia plástica. 
 

 
 
 
63. Júlio e Lauro constituíram o mesmo advogado para, 
juntos, ajuizarem ação de interesse comum. No curso do 
processo, sobrevieram conflitos de interesse entre os 
constituintes, tendo Júlio deixado de concordar com 
Lauro com relação aos pedidos. Nessa situação 
hipotética, deve o advogado: 
 
A) optar, com prudência e discernimento, por um dos 
mandatos, e renunciar ao outro, resguardando o sigilo 
profissional.  
B) manter com os constituintes contrato de prestação de 
serviços jurídicos no interesse da causa, resguardando o 
sigilo profissional. 
C) assumir, com a cautela que lhe é peculiar, o patrocínio de 
ambos, em ações individuais. 
D) designar, com prudência e cautela, por substabelecimento 
com reservas, um advogado de sua confiança. 
 
64.  Mário, advogado regularmente inscrito na OAB, foi 
condenado pela prática de crime hediondo e, após a 
sentença penal transitada em julgado, respondeu a 
processo disciplinar, tendo sofrido, como consequência, 
penalidade de exclusão da Ordem. Considerando a 
situação hipotética apresentada e o Estatuto da 
Advocacia e da OAB, assinale a opção CORRETA. 
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A) Ainda que se reabilite criminalmente, Mário não poderá 
mais se inscrever na OAB, visto que não preenche o requisito 
de idoneidade moral. 
B) Serão considerados válidos os atos privativos de advogado 
praticados por Mário após a exclusão, dado o impedimento 
do exercício do mandato em razão da sanção disciplinar 
aplicada. 
C) A penalidade de exclusão somente poderia ter sido 
aplicada caso Mário tivesse recebido três suspensões. 
D) As infrações disciplinares prescreve, em regra, em 5 anos 
a contar da constatação oficial do fato pela OAB. Entretanto, 
caso o processo fique paralisado por mais de 3 anos, 
aguardando despacho ou julgamento ocorre a prescrição 
intercorrente. 
 
65. De acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, 
tem efeito suspensivo recurso contra: 
 
A) decisão não unânime proferida por conselho seccional. 
B) decisão que trate de eleições de membros dos órgãos da 
OAB. 
C) suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e 
Disciplina. 
D) cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. 
 
66. Assinale a opção CORRETA de acordo com as 
disposições do Regulamento Geral do Estatuto da 
Advocacia e da OAB. 
 
A) O compromisso que o requerente à inscrição nos quadros 
da OAB deve fazer perante o conselho seccional, a diretoria 
ou o conselho da subseção é indelegável, haja vista sua 
natureza solene e personalíssima. 
B) Toda vez que figurar como indiciado em inquérito policial, 
por qualquer espécie de infração, o advogado deve ser 
assistido por um representante da OAB, sem prejuízo da 
atuação de seu defensor. 
C) É vedado ao requerente pleitear inscrição nos quadros da 
OAB sem ter, regularmente registrado, diploma de bacharel 
em direito, não suprindo sua falta nenhum outro documento.  
D) O estagiário inscrito na OAB pode praticar, isoladamente, 
todos os atos próprios de advogado, desde que sua inscrição 
esteja regular. 
 
67. Acerca das infrações e sanções disciplinares, 
assinale a opção CORRETA. 
 
A) Considere que uma advogada inscrita na OAB receba, 
adiantadamente, honorários contratuais de seu cliente, mas 
não preste o serviço jurídico contratado. Nessa situação 
hipotética, a advogada tem direito à quantia recebida, visto 
que sua conduta não configura locupletamento à custa do 
cliente. 

B) Cometerá infração disciplinar o advogado que receber 
dinheiro de cliente para pagar parcelas de financiamento e 
proceder, sem autorização, à compensação com honorários 
que ele alegue devidos. 
C) Considere que um advogado, após ser notificado pelo juiz 
para devolver os autos que retenha além do prazo, não 
atenda ao mandado, tampouco ao de busca e apreensão. 
Nessa situação hipotética, embora não incida em nenhuma 
infração disciplinar perante a OAB, deverá o advogado arcar 
com o ônus processual de sua conduta. 
D) O advogado que esteja em débito com plurais 
contribuições e multas perante a OAB e que, mesmo 
regularmente intimado, mantenha-se inadimplente, deverá 
responder por infração disciplinar e pelo crime de 
charlatanismo. 
 
68. Assinale a opção CORRETA acerca da situação do 
advogado como empregado, de acordo com as 
disposições do Estatuto da Advocacia e da OAB. 
 
A) O advogado empregado não está obrigado à prestação de 
serviços profissionais de interesse pessoal, fora da relação de 
emprego. 
B) Nas causas em que for parte empregador de direito 
privado, os honorários de sucumbência serão devidos a ele, 
empregador, e não, aos advogados empregados. 
C) Considera-se jornada de trabalho o período em que o 
advogado esteja à disposição do empregador, aguardando ou 
executando ordens no âmbito do escritório, não sendo 
consideradas as horas trabalhadas em atividades externas. 
D) A relação de emprego, no que se refere ao advogado, não 
retira a isenção técnica inerente à advocacia, mas reduz a 
independência profissional, visto que o advogado deve atuar 
de acordo com as orientações de seus superiores 
hierárquicos. 
 
69. Referentemente à cobrança de honorários 
advocatícios, assinale a opção CORRETA. 
 
A) A ação de cobrança de honorários prescreve em cinco 
anos, sendo o prazo contado, necessariamente, a partir do 
vencimento do contrato, cuja juntada é imprescindível. 
B) O prazo prescricional da ação de cobrança de honorários 
depende do tipo de trabalho profissional contratado e é 
contado a partir do trânsito em julgado da decisão que os 
fixar. 
C) O advogado substabelecido com reserva de poderes pode 
cobrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, sem a 
intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. 
D) A decisão judicial que arbitrar honorários e o contrato 
escrito que o estipular são títulos executivos e constituem 
crédito privilegiado na falência e na liquidação extrajudicial, 
entre outras situações. 
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70. Prescinde-se de constituição de advogado 
regularmente inscrito na OAB para o ajuizamento de ação 
na 1.ª instância da justiça do trabalho, ação, no valor de 
até vinte salários mínimos, no juizado especial cível, 
 
A) e habeas corpus. 
B) habeas corpus e ação popular. 
C) habeas corpus e mandado de segurança. 
D) e mandado de segurança. 
 
71. Em obediência ao que dispõe o Estatuto da Advocacia 
e da OAB, o advogado que, por motivos pessoais, não 
mais deseje continuar patrocinando determinada causa 
deve: 
 
A) renunciar ao mandato e continuar representando seu 
cliente por trinta dias, salvo se este constituir novo advogado 
antes do término do prazo. 
B) fazer um substabelecimento sem reservas de poderes para 
outro advogado e depois comunicar o fato ao cliente. 
C) comunicar ao cliente a renúncia ao mandato e funcionar 
no processo nos dez dias subsequentes, caso outro 
advogado não se habilite antes. 
D) comunicar ao cliente a desistência do mandato e indicar 
outro advogado para a causa, o qual deve ser, 
obrigatoriamente, contratado pelo cliente. 
 
72. Ao conselho da subseção compete: 
 
A) representar a OAB no Conselho de Segurança do 
MERCOSUL. 
B) fiscalizar as funções e atribuições do conselho seccional. 
C) instaurar e instruir processos disciplinares, para 
julgamento pelo Conselho Federal. 
D) receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e 
estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio, para decisão 
do conselho seccional. 
 
 

 
 
 
73. O Estatuto da criança e do adolescente é regido por 
uma base principiológica, na qual se inclui a doutrina da 
proteção integral, a absoluta prioridade e o superior 
interesse do menor. Considerando tal base, é CORRETO 
afirmar que: 
 

A) a doutrina da proteção integral considera crianças e 
adolescentes como sujeitos de direitos, possibilitando a 
aplicação a ambos das medidas socioeducativas 
B) as crianças e adolescentes possuem absoluta prioridade 
nos serviços públicos e de relevância pública 
C) A interpretação do ECA deve ser restritiva, fundada 
principalmente em um critério gramatical 
D) Consoante a absoluta prioridade trazida no Estatuto, as 
crianças e adolescentes devem ser atendidas prioritariamente 
em qualquer serviço privado 
 
74.  No que tange às recentes alterações sofridas no 
Estatuto da Criança e do adolescente quanto ao 
Conselho Tutelar, assinale a assertiva CORRETA: 
 
A) O conselho tutelar será composto por quatro membros, 
para exercício do mandato de quatro anos 
B) o Conselho tutelar passou a ser responsável pela aplicação 
das medidas de proteção 
C) Será possível a recondução do Conselheiro após o 
mandato de quatro anos, não podendo se dar de forma 
automática 
D) Podem servir no mesmo conselho tutelar marido e esposa 
 

 
 
75. Suarez, colombiano, e Maria, mexicana, casal 
domiciliado no México, vieram ao Brasil durante a Copa 
do Mundo para assistir aos jogos de suas seleções. 
Encantados com o país, o casal resolveu investir 2 
milhões de dólares em uma franquia da empresa 
brasileira fabricante de bolas Fuleco. Depois de fechado 
o contrato de franquia na cidade de Buenos Aires na 
Argentina, o casal retorna para o México. Na hipótese da 
justiça brasileira ser competente para solucionar os 
conflitos desse contrato e houver dúvida sobre a 
capacidade civil de Suarez, qual a lei que deverá ser 
aplicada pelo juiz brasileiro, seguindo as orientações da 
Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro? 
 
A) a lei do Brasil. 
B) a lei do México. 
C) a lei da Argentina. 
D) a lei da Colômbia. 
 
76. Bolovisky cidadão russo e de posse de um visto do 
governo brasileiro, com duração de 2 meses, vem ao 
Brasil para assistir aos jogos da sua seleção na copa do 
mundo. Encantando com as belezas do litoral Nordestino, 
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Bolovisky resolve permanecer no Brasil além do 
permitido pelo seu visto. Detido em uma abordagem de 
rotina da polícia por ter o visto vencido, Bolovisky será: 
 
A) extraditado 
B) expulso 
C) deportado 
D) detido permanentemente no Brasil 
 
 

 
 
77.  Sobre o Direito Constitucional Ambiental, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
  
A) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, 
fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 
poluição. 
B) Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão e os 
modos de criar, fazer e viver; 
C) Aquele que culposamente explorar recursos minerais fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 
com solução técnica exigida pelo órgão público competente, 
na forma da lei.  
D) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 
presentes e futuras gerações. 
  
78. A respeito da responsabilidade civil por danos 
ambientais conforme a jurisprudência do STJ, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
  
A) O novo adquirente de imóvel com passivo ambiental 
responde pela reparação do dano, pois se trata de 
obrigação propter rem, salvo de comprovar a sua boa-fé. 
B) Possui natureza objetiva e se fundamentação na Teoria do 
Risco Integral. 
C) A responsabilidade entre os poluidores diretos e indiretos 
é solidária. 
D) Admite-se a inversão do ônus da prova com base no 
Princípio da Precaução. 

 
 
79. Um postulado fundamental à teoria do ordenamento 
jurídico propõe que o direito seja considerado como um 
conjunto que forma entidade distinta dos elementos que 
o compõem, em razão de sua unidade, coerência e 
completude. Com base nessa ordem de ideias, assinale a 
opção CORRETA. 
 
A) A ideia de que o direito se organiza em um ordenamento 
jurídico remonta à época justiniana do direito romano, que, no 
corpus juris civilis, propôs um sistema completo de direito 
formado pelas Constituitiones, Digesto, Institutas e Codex. 
B) É essencial, para que o direito seja coerente e completo, 
que suas normas decorram de uma única fonte ou origem 
primária, capaz de solucionar definitivamente questões sobre 
a identificação de todas as normas jurídicas. 
C) A unidade é uma característica exclusiva do positivismo 
jurídico, já que este propõe uma igualdade mínima quanto ao 
conteúdo substancial das normas, por compartilharem 
valores que assim as unificam como sistema. 
D) A idéia de coerência do sistema jurídico é concebida pela 
negação de que nele possam permanecer antinomias entre 
normas de igual ou diferente hierarquia, afirmando que duas 
normas antinômicas não poderão ser simultaneamente 
válidas. 
 
80. Podem-se encontrar diversos argumentos para 
justificar a aplicação da analogia no direito, entre os 
quais a busca pela vontade do legislador ou a imperiosa 
aplicação da igualdade jurídica, demandando-se 
soluções semelhantes para casos semelhantes. Com 
referência a essa aplicação, é CORRETO afirmar que: 
  
A) a analogia tem como principal função descobrir o sentido e 
o alcance das normas jurídicas. 
B) a analogia legis se caracteriza por recorrer à síntese de um 
complexo de princípios jurídicos. 
C) a analogia juris ocorre quando se formula regra nova, 
semelhante a outra já existente. 
D) a analogia pressupõe que casos análogos sejam 
estabelecidos em face de normas análogas, mas não 
díspares. 
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