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01. Referente aos princípios da Administração Pública, 
assinale a opção CORRETA. 
 
A) Tendo em vista o caráter restritivo da medida, é necessária 
lei formal para coibir a prática de nepotismo no âmbito da 
Administração Pública, tornando-se inviável, assim, sustentar 
tal óbice com base na aplicação direta dos princípios previstos 
no art. 37, caput, da Constituição Federal. 
B) Entre os princípios da Administração Pública previstos 
expressamente na Constituição Federal, encontram-se os da 
publicidade e da eficácia. 
C) É viável impedir, excepcionalmente, o desfazimento de um 
ato, a princípio, contrário ao Ordenamento Jurídico, com base 
no princípio da segurança jurídica. 
D) O princípio da autotutela consiste na obrigatoriedade de o 
agente público, independentemente da sua vontade, sempre 
defender o ato administrativo quando impugnado 
judicialmente, em face da indisponibilidade do interesse 
defendido. 
 
02.  Marque a opção INCORRETA. 
  
A) A expressão Administração Pública, em sentido estrito, 
compreende, sob o aspecto subjetivo, apenas os órgãos 
administrativos e, sob o aspecto objetivo, apenas a função 
administrativa, excluídos, no primeiro caso, os órgãos 
governamentais e, no segundo, a função política. 
B) A expressão regime jurídico da Administração Pública é 
utilizada para designar, em sentido amplo, os regimes de 
direito público e de direito privado a que pode submeter-se a 
Administração Pública. 
C) Em decorrência do princípio da continuidade do serviço 
público, há a impossibilidade, para quem contrata com a 
Administração, de invocar a exceptio non adimpleti contractus 
nos contratos que tenham por objeto a execução de serviço 
público. 
D) O abuso de poder pode ser definido, em sentido amplo, 
como o vício do ato administrativo que ocorre quando o 
agente público exorbita em suas atribuições (desvio de 
poder), ou pratica o ato com finalidade diversa da que decorre 
implícita ou explicitamente da lei (excesso de poder). 
 
03. Quando o consórcio público for constituído como 
pessoa jurídica de direito público, ele integrará a 
Administração Indireta de cada um dos entes 
consorciados, sendo designado como: 
 
A)   Associação pública 

B)     Agência executiva 
C)     Agência reguladora 
D)     Organização Social 
  
04. A respeito do processo administrativo disciplinar, é 
CORRETO afirmar que: 
  
A) mesmo que o fato narrado não configure evidente infração 
disciplinar ou ilícito penal, a denúncia não poderá ser 
arquivada. 
B) como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha 
a influir na apuração da irregularidade, a autoridade 
instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu 
afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 
(sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração. 
C) no inquérito, o servidor terá que acompanhar o processo 
pessoalmente. 
D) não poderá participar de comissão de sindicância ou de 
inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, 
consangüíneo ou afim, em linha reta, até o segundo grau. 
 
05. Quanto aos Atos Administrativos, assinale a opção 
CORRETA. 
  
A) Os atos administrativos podem ser convalidados se os 
vícios forem referentes aos motivos e à finalidade. 
B) Convalidação ou saneamento é o ato administrativo elo 
qual é suprido o vício existente em ato ilegal, com efeitos ex 
nunc. 
C) A administração pode revogar seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se 
originam direitos. 
D) A revogação é o instrumento pelo qual a Administração 
Pública promove a retirada de um ato administrativo por 
razões de conveniência e oportunidade, tendo como 
pressuposto o interesse público, produzindo efeitos ex nunc. 
 
6 - Na forma da Constituição Federal vigente, as pessoas 
jurídicas de direito público respondem pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Em 
face disso, diz-se que: 
  
A) o requisito de subjetividade é reservado apenas para a 
ação regressiva contra o agente público responsável. 
B) a responsabilidade objetiva alcança a conduta do 
funcionário ainda que fora do âmbito de suas funções. 
C) a responsabilidade objetiva do Estado, no direito brasileiro, 
alcança todos os danos decorrentes de atividade ou omissão 
estatal, desde que, neste último caso, fique comprovada a 
culpa concorrente da vítima. 
D) todas as pessoas jurídicas de direito público respondem 
sempre por todos os danos causados pelos seus agentes 
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públicos, independentemente de aferição da culpa e da 
existência de nexo de causalidade com o dano. 
 
 

 
 
 
07.  Paula, estudante de direito, está discutindo com o seu 
colega de classe, Marcos, a respeito das Fontes do 
Direito do Trabalho. Para sanar a discussão, indagaram 
ao professor da turma sobre as fontes autônomas e 
heterônomas. O professor respondeu que as 
Convenções Coletivas de Trabalho, as Sentenças 
Normativas e os Acordos Coletivos são fontes: 
 
A) autônomas. 
B) heterônomas, autônomas e heterônomas, 
respectivamente. 
C) autônomas, autônomas e heterônomas, respectivamente. 
D)          autônomas, heterônomas e autônomas, 
respectivamente. 
  
08. Considerando as normas especiais de proteção ao 
trabalho da mulher, é INCORRETO afirmar que: 
 
A) é vedado publicar ou fazer publicar anúncio de emprego 
no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação 
familiar, salvo quando a natureza da atividade, pública e 
notoriamente, assim o exigir. 
B) é vedado exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, 
para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão 
ou permanência no emprego.  
C) a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para 
fins de adoção de criança será concedida licença-
maternidade condicionada à apresentação do termo judicial 
de guarda à adotante ou guardiã. 
D)          em caso de aborto não criminoso, comprovado por 
atestado médico oficial, a mulher terá um repouso 
remunerado de quatro semanas, ficando-lhe assegurado o 
direito de retornar à função que ocupava antes do 
afastamento. 
  
09. Considerando as normas da CLT e o entendimento 
sumulado do TST, é CORRETO afirmar: 
  
A) Cumprida integralmente a jornada no período noturno e 
prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às 
horas prorrogadas. 
  

B) O empregado transferido para o período diurno de trabalho 
não pode deixar de receber o adicional noturno, sob pena de 
redução salarial.  
C) A remuneração do trabalho noturno terá um acréscimo de 
trinta por cento, pelo menos, sobre a hora diurna.  
D) Para os estabelecimentos com mais de quinze 
empregados é obrigatório o controle de jornada de trabalho. 
  
10. Laís, empregada da empresa G, após quatro meses de 
contrato de trabalho, sem ter tido nenhuma falta, pediu 
demissão, uma vez que estava insatisfeita com o seu 
emprego. Neste caso, de acordo com o entendimento 
sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, Laís: 
 
A) não terá direito de receber suas férias proporcionais e nem 
o décimo terceiro salário, tendo em vista que a legislação 
pertinente prevê o prazo mínimo de seis meses de contrato 
de trabalho. 
B) não terá direito de receber suas férias proporcionais, tendo 
em vista que não completou doze meses de serviço. 
C) terá direito de receber suas férias proporcionais (quatro 
meses) acrescidas de um terço. 
D) terá direito de receber suas férias proporcionais (quatro 
meses) de forma simples, ou seja, sem o acréscimo de um 
terço. 
  
11. O conceito de turnos ininterruptos de revezamento diz 
respeito ao tipo de jornada a que se submete o 
empregado, caracterizando-se pela alternância periódica 
de horários em que a referida jornada é prestada. Visando 
compensar os prejuízos ao trabalhador decorrente dessa 
modalidade de jornada, o constituinte estabeleceu 
jornada especial de trabalho de: 
  
A) oito horas diárias e quarenta horas semanais. 
B) seis horas diárias, salvo negociação coletiva. 
C) oito horas diárias, salvo negociação coletiva. 
D) seis horas diárias e trinta horas semanais. 
  
12. Marcelo, empregado da empresa ALFA, sofreu 
acidente de trabalho quando uma máquina de montagem 
de peças causou-lhe ferimento no pé, tendo sido afastado 
de seu emprego por quinze dias. O afastamento por 
motivo de acidente de trabalho, neste caso, constitui 
hipótese: 
 
A) de interrupção do contrato de trabalho. 
B) de extinção do contrato de trabalho sem justa causa. 
C) de suspensão do contrato de trabalho. 
D) de alteração do contrato de trabalho. 
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13. O ônus de provar o término do contrato de trabalho 
quando negados a prestação de serviço e o 
despedimento e o ônus de provar fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo da equiparação salarial é do: 
 
A) empregador. 
B) empregado. 
C) empregador e empregado, respectivamente. 
D) empregado e empregador, respectivamente.  
 
14. Brunete ajuizou reclamação trabalhista em face da 
empresa “LH Ltda.”, alegando ter exercido seu labor em 
ambiente insalubre, dando à causa o valor de R$ 
21.500,00. Foi deferida a prova pericial requerida por 
Brunete, tendo o perito nomeado pelo Juízo apresentado 
o referido laudo pericial. Neste caso, de acordo com a 
Consolidação das Leis do Trabalho, as partes: 
 
A) obrigatoriamente se manifestarão oralmente na audiência 
em razão da oralidade existente neste tipo de procedimento 
processual. 
B) serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo, no prazo 
sucessivo de dez dias, iniciando-se por Brunete. 
C) serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo, no prazo 
comum de cinco dias. 
D) serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo, no prazo 
sucessivo de cinco dias, iniciando-se por Brunete. 
 
15. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, 
a arrematação de bens penhorados será anunciada por 
edital afixado na sede do Juízo ou Tribunal e publicado 
no jornal local, se houver, com a antecedência de: 
 
A) 10 dias. 
B) 3 meses. 
C) 30 dias. 
D) 20 dias. 
 
16. Considere a seguinte situação hipotética: em 
determinada reclamação trabalhista foi ordenada a prévia 
liquidação por cálculos da sentença já transitada em 
julgado. Na fase de liquidação de sentença, segundo a 
Consolidação das Leis do Trabalho, elaborada a conta e 
tornada líquida, o juiz poderá abrir às partes, para 
impugnação fundamentada, o prazo: 
  
A) comum de cinco dias, sob pena de preclusão. 

B) sucessivo de cinco dias, sob pena de preclusão. 
C) comum de dez dias, sob pena de preclusão. 
D) sucessivo de dez dias, sob pena de preclusão. 
 
17. No processo AA que tramita perante a Justiça do 
Trabalho, em razão da competência absoluta, são partes 
a Federação X e o Ministério Público do Trabalho. No 
processo BB que também tramita perante a Justiça do 
Trabalho são partes o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil e o Sindicato dos Advogados Y. 
Nestes casos, em regra, de acordo com a Consolidação 
das Leis do Trabalho, no tocante às custas, 
  
A) apenas o Ministério Público do Trabalho possui isenção 
legal. 
B) apenas o Ministério Público do Trabalho e o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil possuem isenção 
legal. 
C) nenhuma das entidades, nem mesmo o Ministério Público 
do Trabalho, possui isenção legal. 
D) todas as entidades, bem como o Ministério Público do 
Trabalho, possuem isenção legal. 
 
 

 
 

 
18. Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) No direito nacional é possível a disposição, gratuita ou 
onerosa, do próprio corpo, no todo ou em parte, para após a 
morte, objetivando finalidade científica ou altruísta. 
B) Os direitos da personalidade são intransmissíveis e 
irrenunciáveis, mas o seu exercício admite limitação 
voluntária.  
C) A prescrição e a decadência não correrá em face dos 
absolutamente incapazes. 
D) Admite-se a renúncia à decadência legal. Todavia, é nula 
a renúncia à prescrição. 
 
19. Sobre o direito das famílias, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) O pacto antenupcial é o mecanismo jurídico para escolha 
do regime de bens. Este ato pode ser realizado por 
instrumento público ou particular e apenas produzirá seus 
efeitos após o casamento. 
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B) O desrespeito às causas suspensivas do casamento 
ocasionam a incidência do regime de separação obrigatória 
de bens. 
C) Os impedimentos matrimoniais apenas poderão ser 
arguidos por parentes dos nubentes, sejam consanguíneos 
ou afins. 
D) O casamento, o concubinato e a união estável do devedor 
de alimentos gera a extinção da obrigação alimentar.   
 
20. João é casado com Maria. Não tiveram filhos e não 
elegeram regime de bens no casamento. Maria tem seus 
pais vivos, Caio e Ana. Conhecedor do fato de que Maria 
faleceu e deixou como patrimônio R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais), o qual foi integralmente adquirido 
na constância do casamento, assinale a assertiva que 
revela a correta divisão sucessória: 
 
A) Haja vista a ausência de escolha do regime de bens, 
aplicar-se-á a comunhão parcial. Assim, João receberá R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) à título de meação. O 
restante do patrimônio haverá de ser igualmente dividido 
entre Caio, Ana e João, em cotas iguais de R$ 100.000,00 
(cem mil reais). 
B) Haja vista a ausência de escolha do regime de bens, 
aplicar-se-á a comunhão universal. Assim, João receberá R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) à título de meação. O 
restante do patrimônio será dividido igualmente entre Caio e 
Ana, recebendo cada um R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais), sem participação de João, que não concorrerá por 
conta do regime de bens.  
C) Haja vista a ausência de escolha do regime de bens, 
aplicar-se-á a comunhão parcial. Tendo em vista o regime de 
bens, aliado ao fato de que todo o patrimônio fora adquirido 
na constância do casamento, João deverá receber toda a 
herança, sem nenhuma participação de Caio e Ana. De fato, 
estes apenas concorreriam caso houvesse bens particulares. 
D) Haja vista a ausência de escolha do regime de bens, 
aplicar-se-á a comunhão parcial. Assim, no caso em análise 
o patrimônio deve ser igualmente dividido entre João, Caio e 
Ana, em cotas igualitárias. Cada um haverá de receber R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). 
 
21. Sobres as servidões, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) A servidão proporciona a utilidade para o prédio 
dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso 
dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos 
proprietários, ou por testamento, com posterior registro no 
cartório de imóveis. 
B) Não é possível adquirir-se servidão por usucapião. 

 

C) O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de 

modo algum o exercício legítimo da servidão. 
D) O exercício da servidão se restringe às necessidades do 
prédio dominante, evitando-se o abuso do direito em prejuízo 
do prédio serviente. 

 
22. Sobre os direitos reais de garantia, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) Nas dívidas garantidas por penhor, hipoteca e anticrese, o 
bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ao 
cumprimento da obrigação. 
B) O pagamento parcial da dívida importa na exoneração 
correspondente da garantia, por força do princípio da 
proporcionalidade. 
C) O credor pignoratício, anticrético ou hipotecário poderá 
ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no 
vencimento. 
D) Nos direitos reais de garantia a posse do bem não é 
transferida aos credores. 
 
23. Assinale a alternativa que corretamente discorre 
sobre os defeitos do negócio jurídico. 
 
A) Nas hipóteses de lesão previstas no Código Civil, pode o 
lesionado optar por não pleitear a anulação do negócio 
jurídico, deduzindo, desde logo, pretensão com vista à 
revisão judicial do negócio por meio da redução do proveito 
do lesionador ou do complemento do preço. 
B) A simulação é uma causa de anulabilidade do negócio 
jurídico, que pode ser alegada por uma das partes contra a 
outra e, em sendo a simulação inocente, o negócio jurídico 
dissimulado poderá ser válido. 
C) A anterioridade do crédito que permite que o credor pleiteie 
a anulação do ato jurídico cujo objetivo seria praticar fraude 
contra credores decorre de haver sido reconhecido 
judicialmente tal crédito, ao tempo do ato tido como 
fraudulento. 
D) É possível pleitear a anulação de ato jurídico em embargos 
de terceiro, com fundamento na alegação de fraude contra 
credores, pretensão esta que também pode ser deduzida, 
alternativamente, em ação pauliana. 
   
24. Nos contratos de execução continuada ou diferida, 
se a prestação de uma das partes se tornar 
excessivamente onerosa, com extrema vantagem para 
a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários 
e imprevisíveis, poderá o devedor pedir: 
 
A) a devolução parcial dos valores excedentes nas 
prestações pagas ao credor. 
B) a resolução do contrato. 
C) a resilição unilateral do contrato. 
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D) o distrato. 

  

 
 
 
25. Roberto pretende para si determinado bem, objeto de 
disputa judicial entre Maria e João. Assinale a alternativa 
que indica a medida a ser adotada por Roberto, a fim de 
que o mesmo ingresse neste processo: 
 
A) oposição 
B) Assistência 
C) Chamamento ao processo 
D) Nomeação à autoria 
 
26. Após acidente de veículo de via terrestre, João 
ingressa com ação em face de Maria, postulando 
ressarcimento pelos prejuízos materiais, sendo a 
demanda processada sob o rito comum sumário. Após 
citada, Maria deseja pedir ressarcimento ao seu favor, 
alegando que, na verdade, João fora o culpado pelo 
evento danoso. Neste caso, Maria deverá formular o 
pedido: 
 
A) através de reconvenção 
B) na peça de exceção 
C) na própria contestação 
D) através de ação declaratória incidental 
 
27. Caso o juiz verifique que uma das partes é incapaz ou 
há irregularidade em sua representação, deverá o mesmo 
suspender o processo e marcar prazo razoável para que 
o defeito seja sanado. Não sendo cumprida a providência, 
 
A) Se o vício se referir ao autor, deverá o juiz julgar 
antecipadamente a lide 
B) Se o vício se referir ao réu, deverá o juiz proferir o 
julgamento antecipado da lide. 
C) Se o vício se referir ao terceiro, deverá o juiz aplicar-lhe a 
multa por litigância de má-fé. 
D) Se o vício se referir ao réu, deverá o juiz reputá-lo revel. 
 
28. A respeito do processo de execução, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) A sentença arbitral, a letra de câmbio, a nota promissória 
e a duplicata são títulos executivos extrajudiciais. 
B) O exequente poderá, no ato da distribuição, obter certidão 
comprobatória do ajuizamento da execução, para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou outros bens 
sujeitos a penhora ou arresto. 
C) O executado que, intimado, não indica ao juiz a localização 
de seus bens, não pratica ato atentatório à dignidade da 
justiça. 
D) A ausência de liquidez não impede a instauração do 
processo de execução. 
 
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. Assinale a alternativa que aponte uma marca 
caraterística correta dos procedimentos ESPECIAIS do 
sistema processual civil Brasileiro: 
 
A) só se forma coisa julgada em ações populares julgadas 
procedentes, após a aplicação do duplo grau de jurisdição, 
medida que tem por objetivo preservar os interesses da 
Fazenda Pública eventualmente condenada. 
B) a sentença proferida pelo juiz na interdição faz coisa 
julgada material. 
C) Numa ação de reintegração de posse em que o esbulho 
ocorreu há menos de 1 ano e 1 dia, ao examinar o pedido de 
liminar constante da petição inicial, o juiz deve deferir de 
plano, sem ouvir o réu, se a petição inicial estiver 
devidamente instruída e sendo a ação entre particulares. 
D) Na ação monitória, é possível pleitear-se o cumprimento 
de obrigação de fazer. 
 
 

 
 
31. Segundo a doutrina, o direito comercial não se formou 
em uma única época nem no meio de um só povo. A 
cooperação de todos os povos em tempos sucessivos, 
firmada fundamentalmente nas bases econômicas, é que 
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o constituíram e lhe imprimiram o caráter autônomo. Com 
relação ao direito comercial e ao empresário, assinale a 
opção correta. 
 
A) Os funcionários públicos estão proibidos de exercer 
atividade empresarial, de acordo com a CF e normas 
específicas; contudo, a proibição diz respeito ao efetivo 
exercício da atividade empresarial, não existindo restrição 
quanto ao fato de o funcionário público ser simplesmente 
acionista ou quotista de sociedade empresária.  
B) Nos termos do Código Civil, somente podem exercer a 
atividade empresarial os que estiverem em pleno gozo da 
capacidade civil e não forem legalmente impedidos, não 
havendo possibilidade de menor de dezoito anos exercer a 
atividade empresarial. 
C) O cosmopolitismo, a onerosidade, a informalidade e a 
fragmentação são as principais características do direito 
comercial. Com relação às espécies de autonomia no direito 
comercial, a doutrina destaca a autonomia substancial, que é 
identificada pela existência de um corpo legislativo codificado. 
D) Empresário é definido na lei como o profissional que 
exerce atividade econômica organizada para a produção ou a 
circulação de bens ou serviços. Para a doutrina, também será 
empresário aquele que organizar episodicamente a produção 
de certa mercadoria, mesmo destinando-a à venda no 
mercado. 
 
32. Se a atividade empresarial é exercida pelo 
empresário, sua representação patrimonial denomina-se 
estabelecimento, que é a reunião de todos os bens 
necessários para a realização da atividade empresarial, 
também chamada, sob a influência dos franceses, fundo 
de comércio, ou, sob a dos italianos, azienda. Com 
relação ao estabelecimento empresarial, assinale a opção 
CORRETA. 
 
A) Com a edição do atual Código Civil, consagrou-se o 
entendimento de que o estabelecimento é uma universalidade 
de bens que passa a ser uma universalidade de fato, e não, 
de direito, como era considerado anteriormente. 
B) O aviamento, por ser considerado bem, está sujeito a 
proteção direta, assim como o patrimônio material ou imaterial 
da empresa. 
C) Tratando-se de ação renovatória, para que o empresário 
possa pleitear a renovação compulsória da locação, 
independentemente da vontade do locador, exige-se que o 
contrato a renovar seja celebrado por escrito e por prazo 
indeterminado.  
D) Com a venda do estabelecimento, altera-se a figura de seu 
titular, que passa a ser o comprador; com a venda da 
sociedade empresária, entretanto, não existe alteração do 
titular do estabelecimento, que permanece o mesmo. 
 

33. A Lei da Propriedade Industrial determina o que é ou 
não patenteável. Consoante essa norma, os itens 
passíveis de patenteamento incluem: 
 
A) uma nova teoria científica capaz de demonstrar as razões 
da falta de eficiência energética de determinados geradores.  
B) novos programas de computadores. 
C) novos métodos cirúrgicos para aplicação ao corpo 
humano. 
D) um objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial, 
que apresente nova forma, envolvendo ato inventivo que 
resulte em melhoria funcional em sua fabricação. 
 
34. Supondo que faleça certo sócio de determinada 
sociedade limitada, a regra geral inserta no Código Civil 
será a da liquidação de suas cotas. Todavia, de acordo 
com excepcionalidades também insertas no Código Civil, 
essa regra será afastada se: 
 
A) o sócio falecido deixar registrado em testamento seu 
desejo de não liquidação das suas cotas ou se o contrato 
dispuser diferentemente.  
B) o contrato dispuser diferentemente ou se os sócios 
remanescentes optarem pela dissolução da sociedade. 
C) os sócios remanescentes optarem pela dissolução da 
sociedade ou se o sócio falecido tiver função de 
administração na sociedade. 
D) o sócio falecido tiver participação superior a 50% do capital 
social ou se o contrato dispuser diferentemente. 
 

 
 
35. Tomando por base a jurisprudência consolidada em 
sede de STF, indique a única alternativa CORRETA. 
 
A) O momento consumativo do delito de furto será 
caracterizado apenas com a obtenção mansa da coisa móvel 
objeto do crime. 
B) Todas as modalidades do delito de extorsão, disciplinado 
ao teor do art. 158, caput e parágrafos, são caracterizados 
como crimes hediondos. 
C) A caracterização de reincidência ou de reiteração delitiva 
afasta a possibilidade de aplicação do princípio da 
insignificância. 
D) A consumação do delito de extorsão só poderá ser 
caracterizada com a efetiva obtenção da vantagem indevida 
por parte do agente delituoso. 
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36. Considere que Carlos, em 10 de março de 2009, as 19 
anos de idade, tenha constrangido à prática de ato sexual 
consistente em cópula vagínica, mediante emprego de 
violência, Manuela, de 16 anos a época do delito. Neste 
caso, podemos afirmar corretamente: 
 
A) O termo inicial de contagem do prazo prescricional deste 
delito será a data em que a vítima completar 18 anos, salvo 
se a este tempo já tiver sido proposta ação penal. 
B) Por tratar-se de crime hediondo, a redução dos prazos 
prescricionais pela metade não será aplicável ao caso 
concreto. 
C) O termo inicial de contagem do prazo prescricional será, 
nesta situação hipotética, tomado da data da consumação do 
delito. 
D) Sabendo que a pena máxima cominada em lei ao delito 
manifesto na situação descrita é de 12 anos, a prescrição 
seria registrada, neste caso concreto, após o transcurso do 
prazo de 16 anos. 
 
37. Sobre a interrupção de gravidez de feto anencéfalo, 
nos termos do posicionamento do STF, indique a única 
alternativa CORRETA. 
 
A) Caracteriza-se como crime de aborto, fazendo incidir a 
atenuante genérica do relevante valor moral ou social, a 
depender das condições pessoais de quem pratique a 
conduta abortiva. 
B) Caracteriza crime de aborto, sem permitir a incidência de 
atenuante genérico.  
C) Só será admissível quando tal gestação efetivamente 
colocar em risco a vida da mãe. 
D) Não caracteriza crime, a luz do ordenamento jurídico 
brasileiro. 
 
38. Uma Guarnição de Polícia prendeu em flagrante delito 
um infrator e o conduziu, com seus pertences, para uma 
delegacia policial. Posteriormente, parte desses 
pertences (um relógio e um cordão de ouro) sumiu. Após 
investigações, descobriu-se que um policial de serviço 
naquele dia na delegacia havia subtraído para si os 
objetos. Neste caso, o referido policial incorre em: 
 
A) Crime de furto. 
B) Crime de peculato. 
C) Mera improbidade administrativa. 
D) Crime de apropriação indébita. 
 
39. Indique a única alternativa CORRETA: 
 
A) O sujeito que subtrair, para si, um bem de seu ascendente, 
mediante violência ou grave ameaça, a luz do Código Penal 
brasileiro, será isento de pena, salvo se o crime é praticado 

contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos. 
B) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de 
caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. 
Portanto, se o particular agir em concurso de agentes com um 
funcionário público, mesmo ciente dessa condição do 
comparsa, não pode ser sujeito ativo do crime de peculato. 
C) O dependente químico que pratica crimes será isento de 
pena, desde que não empregue violência ou grave ameaça. 
D) O porte de munição, desacompanhada de arma de fogo, é 
idôneo a caracterização de crime. 
 
40. Com relação aos crimes contra a liberdade individual, 
assinale a opção INCORRETA: 
  
A) A violação de domicílio constitui crimes contra a liberdade 
pessoal. 
B) No crime de ameaça, a intimidação pode ocorrer por meio 
simbólico. 
C) O constrangimento para impedir o suicídio exclui a 
tipicidade do crime. 
D) Na redução análoga à de escravo constitui crimes contra a 
liberdade individual e exige dolo na conduta do agente. 
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41. No Processo Penal Brasileiro, em se tratando de 1. 
Quanto à representação, assinale a alternativa 
CORRETA.  
 
A) A representação deve ser expressa, depende de forma 
específica para produzir efeitos.  
B) A representação admite retratação, que pode ser exercida 
pela própria vítima até a sentença final.  
C) A representação é direito renunciável, pode ser exercida 
por procurador com poderes especiais e sujeita-se à 
decadência.  
D) A representação deve ser manifestada na presença do juiz, 
nos casos de violência doméstica.  
 
42. No que se refere às questões prejudiciais e aos 
processos incidentes, assinale a opção CORRETA. 
 
A) As exceções dilatórias e peremptórias objetivam estancar 
definitivamente o curso da ação penal, pondo fim à relação 
jurídica processual, por faltar alguma condição da ação ou 
pressuposto processual. 
B) A exceção da verdade no crime de calúnia é questão 
prejudicial homogênea. 
C) Na apuração do crime de peculato, o ajuizamento de ação 
de improbidade pelos mesmos fatos constitui questão 
prejudicial heterogênea, o que impõe ao juízo criminal a 
suspensão do processo. 
D) As exceções, defesas indiretas de mérito, são autuadas 
em autos apartados e não suspendem a tramitação do feito, 
devendo ser julgadas pelo próprio juízo criminal do processo 
principal. 
 
43. No que diz respeito aos juizados especiais criminais, 
assinale a opção CORRETA. 
 
A) A suspensão condicional do processo é obstada nos casos 
em que o acusado esteja respondendo a outro processo por 
crime culposo ou doloso. 
B) A ausência de reparação prévia do dano obsta o 
oferecimento da proposta de suspensão condicional do 
processo. 
C) A sentença homologatória da transação legitima a vítima a 
ingressar com a ação executiva pelos danos causados pelo 
crime, no próprio juizado, caso não haja reparação voluntária 
pelo autor da infração. 

D) Admite-se a suspensão condicional do processo no caso 
de condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou 
extinção da pena e a infração posterior, de menor potencial 
ofensivo, tiver decorrido período de tempo superior a cinco 
anos. 
 
44. Acerca das nulidades no processo penal, assinale a 
opção CORRETA. 
 
A) De acordo com a doutrina majoritária, é taxativo o rol de 
nulidades previsto no CPP, em razão de estas se 
consubstanciarem em sanções processuais, que devem ser 
expressamente estabelecidas na lei processual (nulla 
nullitatis sine lege). 
B) O reconhecimento da nulidade de qualquer ato processual 
depende sempre de um provimento judicial, não decorrendo 
automaticamente da lei. 
C) É facultado ao julgador, a todo tempo e em qualquer grau 
de jurisdição, conhecer, de ofício, de nulidades, ainda que 
contrárias aos interesses do réu, de modo a se assegurar 
regularidade do processo. 
D) De acordo com o princípio da causalidade, o 
reconhecimento dos atos eivados de nulidade implica a 
automática nulidade de todos os subsequentes, sendo 
desnecessária a declaração judicial em relação a estes. 
 
45. Em relação ao habeas corpus, assinale a opção 
CORRETA. 
 
A) A suspensão condicional do processo constitui óbice ao 
manejo da ação de habeas corpus, visto que, nesse caso, não 
há risco imediato da liberdade de ir e vir. 
B) É cabível ação de habeas corpus para modificar o 
fundamento da decisão absolutória. 
C) A declaração de extinção da punibilidade pelo 
cumprimento da pena ou pela existência de causa de 
impedimento da pretensão punitiva ou executória do Estado 
impede o manejo da ação de habeas corpus. 
D) De acordo com o atual entendimento dos tribunais 
superiores, não cabe ação constitucional de habeas 
corpus como substitutivo de recursos ordinários e de outros 
recursos no processo penal, incluindo-se os casos em que a 
concessão da ordem seja feita de ofício. 
 
46. Quanto à representação, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) Nos casos de conexão de natureza objetiva, em que exista 
a presença de crimes para os quais estão previstos ritos 
processuais diferentes, deverá ser adotado o procedimento 
mais abrangente, em observância aos postulados do 
contraditório e da ampla defesa. 
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B) Compete aos Tribunais de Justiça o julgamento de autor 
de contravenção penal detentor de foro por prerrogativa 
funcional em Tribunal Regional Federal, tendo em vista que 
por expressa previsão constitucional não compete à Justiça 
Federal o julgamento das contravenções. 
C) Nos crimes praticados fora do território nacional, mas que 
incida a regra da extraterritorialidade da lei penal, será 
competente o juízo da capital do Estado onde houver por 
último residido o acusado. Caso o acusado nunca tenha 
residido no Brasil, a competência será definida pela 
prevenção entre os juízos das Capitais dos Estados da 
República. 
D) As Turmas Recursais são órgãos competentes para julgar 
os recursos interpostos de decisões proferidas nos Juizados 
de Violência Doméstica. 
 
 

 
 

47. No que tange a incorporação das normas 
internacionais ao direito interno brasileiro, a Constituição 
de 1988 estabelece: 
 
A) Compete privativamente ao Presidente da República 
celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 
independentemente de referendo pelo Congresso Nacional. 
B) Trata-se de competência exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo Federal. 
C) A competência para celebração de tratados, convenções e 
atos internacionais é privativa do Presidente da República, 
sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 
D) Trata-se de competência privativa do Congresso Nacional 
a celebração de tratados, convenções e atos internacionais. 
 
48. Sobre o Incidente de Deslocamento de Competência, 
previsto no art. 109, § 5° da Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O incidente de deslocamento de competência está previsto 
da Carta Constitucional desde 1988, tendo sido obra do 
Constituinte originário. 
B) O incidente é responsável pela federalização das graves 
violações aos Direitos Humanos, sendo o mecanismo que 
permite o deslocamento de processo ou inquérito do âmbito 
estadual para o âmbito federal, desde que se esteja diante de 
uma grave violação aos direitos humanos e sob o risco de 
responsabilização internacional. 

C) Em se tratando de deslocamento de processo estadual 
para o âmbito federal, o Procurador-Geral da República 
deverá suscitar o incidente de deslocamento de competência 
perante o Superior Tribunal de Justiça até que seja proferido 
a primeira decisão no processo. 
D) Não será admitido o incidente em fase de inquérito policial, 
tendo em vista que nessa fase ainda não se pode verificar 
com precisão a grave violação de Direitos Humanos, requisito 
indispensável para que se possa suscitar o incidente. 
 
49. No que diz respeito a Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) A Convenção foi internalizada de acordo com o 
procedimento estabelecido no art. 5°, § 3° da Constituição 
Federal, possuindo hierarquia lei ordinária federal. 
B) Os Estados Partes se comprometem a adotar todas as 
medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou 
revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que 
constituírem discriminação contra pessoas com deficiência. 
C) Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação 
baseada na deficiência e garantirão às pessoas com 
deficiência igual e efetiva proteção legal contra a 
discriminação por qualquer motivo.  
D) Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, 
o superior interesse da criança receberá consideração 
primordial.  
 
50. Acerca da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) O Brasil, ao aderir à Convenção, reconheceu de plano o 
papel contencioso da Corte Interamericana. 
B) De acordo com o Pacto, a prisão civil é admitida por ordem 
judicial em razão de inadimplemento de obrigação alimentar. 
C) A Convenção estabelece que toda pessoa tem direito à 
liberdade de pensamento e de expressão, estando sujeita à 
responsabilidade ulterior bem como à censura prévia. 
D) O Pacto veda todo e qualquer tipo de prisão civil por dívida. 
 

 
 
51. De acordo com a teoria geral sobre o controle de 
constitucionalidade brasileiro, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
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A) O princípio da reserva de plenário deve ser respeitado 
tanto no controle difuso quanto no concentrado, não sendo 
necessário observá-lo na hipótese de não-recepção de 
normas anteriores à Constituição. 
B) Quando o Supremo Tribunal Federal declara a 
inconstitucionalidade incidental de uma lei ou ato normativo, 
tem o dever de informar ao Senado Federal, para que este 
possa editar resolução que terá como objeto a suspensão da 
norma declarada inconstitucional. 
C) O partido político, como legitimado ativo universal, está 
dispensado de comprovar a pertinência temática exigida para 
alguns legitimados especiais, entretanto, para ajuizar as 
ações do controle concentrado, deverá estar representado 
nas duas Casas Legislativas. 
d) Não existe possibilidade de desistência do pedido nas 
ações do controle concentrado de constitucionalidade, tendo 
em vista que a proteção da Constituição é matéria de ordem 
pública. 
 
52. Com relação ao fenômeno da mutação constitucional, 
analise as alternativas a seguir e assinale a CORRETA: 
 
A) A mutação constitucional deve respeitar as cláusulas 
pétreas, bem como a essência do texto da própria 
Constituição Federal, sob pena de se tornar inconstitucional. 
B) Mutação constitucional é um processo formal de mudança 
da constituição, por meio do qual são atribuídos novos 
sentidos, conteúdos até então não ressalvados à letra da 
Constituição. 
C) A interpretação constitucional evolutiva, também 
denominada de mutação constitucional, implica alteração no 
texto constitucional, e não na interpretação da regra. 
D) A mutação constitucional não representa quebra de 
paradigmas implementados pelo positivismo jurídico. 
 
53. Sobre os denominados “Remédios Constitucionais”, 
marque a assertiva INCORRETA: 
 
A) Embora apenas o cidadão tenha legitimidade para ajuizar 
a ação popular, o Ministério Público pode, havendo a 
desistência da ação por parte do autor, prosseguir no feito. 
B) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por 
partido político com representação no Congresso Nacional, 
bastando, para se configurar essa representação, a 
existência de um único parlamentar filiado ao partido em uma 
das Casas Legislativas. 
C) Poderá ser impetrado Habeas corpus em favor de pessoa 
jurídica. 
D) Qualquer pessoa do povo, nacional ou estrangeira, 
independentemente de capacidade civil, política, idade, sexo, 
profissão ou estado mental pode fazer uso do habeas corpus, 
não sendo permitida, entretanto, a impetração apócrifa. 
 

54. Acerca dos direitos da nacionalidade, considerando o 
disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que: 
 
A) Um brasileiro naturalizado pode vir a ser considerado 
brasileiro nato se residir no Brasil e optar, a qualquer tempo, 
depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 
B) É privativo de brasileiro nato o cargo de juiz de direito. 
C) Aos portugueses com residência permanente no país, 
serão atribuídos os direitos inerentes a brasileiro nato. 
D) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, 
em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, 
ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 
 
55. Sobre a medida provisória, pode-se afirmar que: 
 
A) Tal espécie normativa não sofre qualquer limitação de 
ordem material. 
B) A competência constitucional do Presidente da República 
para adotá-la, em caso de relevância e urgência, poderá ser 
delegada, mediante decreto, ao ministro de Estado da 
Justiça. 
C) Em qualquer caso, poderá o STF analisar o preenchimento 
dos requisitos de relevância e urgência estabelecidos 
constitucionalmente, tendo em vista o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição. 
D) Trata-se de norma precária, pois se não for convertida em 
lei ordinária pelo Congresso Nacional, deixará de produzir os 
seus efeitos jurídicos. 
 
 

 
 
56. A obrigação tributária principal tem por objeto: 
 
A) A escrituração de livros contábeis. 
B) O pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 
C) A prestação de informações tributárias perante a 
autoridade fiscal competente. 
D) A inscrição da pessoa jurídica junto ao Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
57. Mário inscreveu‐se no programa de incentivo à 
aposentadoria mediante indenização, promovido pela 
empresa em que trabalha. A respeito do caso proposto, 
assinale a afirmativa CORRETA: 
 
A) Mário pagará imposto de renda, já que o valor recebido tem 
natureza salarial. 
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B) Mário não pagará imposto de renda, já que se trata de 
verba especial. 
C) Mário não pagará imposto de renda, já que o valor recebido 
tem caráter indenizatório. 
D) Mário pagará imposto de renda, em homenagem ao 
princípio da isonomia. 
 

58. Um contribuinte, ao impetrar mandado de segurança 
contra ato praticado por determinada autoridade coatora, 
obteve medida liminar deferida pelo competente Juízo no 
sentido de autorizá-lo a se abster do pagamento de 
determinado tributo, com base em suposta 
inconstitucionalidade da lei instituidora da respectiva 
exação combatida. Neste caso, de acordo com as regras 
contidas no Código Tributário Nacional, a hipótese é de:  
 
A) Suspensão do crédito tributário.  
B) Extinção do crédito tributário. 
C) Exclusão do crédito tributário. 
D) Preferência do crédito tributário. 
 
59. Determinada lei prevê que certo grupo de 
eletrodomésticos não ficará sujeito à tributação do IPI, 
durante o exercício financeiro seguinte. O benefício fiscal 
em questão configura:  
 
A) Imunidade. 
B) Remissão. 
C) Isenção. 
D) Anistia. 
 

60. Uma autarquia federal, proprietária de veículos 
automotores adquiridos recentemente, foi surpreendida 
com a cobrança de IPVA pelo Estado responsável pelos 
respectivos licenciamentos, não obstante vincular a 
utilização desses veículos às suas finalidades 
essenciais. Com base na hipótese sugerida, assinale a 
afirmativa CORRETA: 
 
A) A cobrança é constitucional, por se tratar de fato gerador 
do IPVA. 
B) A cobrança é constitucional, por se aplicar o princípio da 
capacidade contributiva. 
C) A cobrança é inconstitucional, por se tratar de isenção 
fiscal. 
D) A cobrança é inconstitucional, por se tratar de hipótese de 
imunidade tributária. 
 
 

 
 
61. No que tange às relações de consumo, é CORRETO 
afirmar que: 
 
A) as instituições financeiras respondem objetivamente pelos 
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 
B) a decadência sobre o direito de reclamar pelos vícios 
aparentes ou de fácil constatação é aplicável à prestação de 
contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, 
tarifas e encargos bancários. 
C) reconhecida a conexão, necessariamente, devem ser 
reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas ou 
coletivas propostas nesta e na Justiça Estadual. 
D) a Anatel será sempre parte legítima nas demandas entre a 
concessionária e o usuário de telefonia decorrentes de 
relação contratual de consumo. 
  
62. No que concerne às cláusulas abusivas, constantes 
de contratos de consumo, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida 
o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos 
esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer 
das partes. 
B) As cláusulas abusivas constantes de contratos de adesão, 
se redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil 
compreensão pelo consumidor, tornar-se-ão válidas. 
C) Nos contratos bancários, é lícito ao julgador conhecer, de 
ofício, da abusividade das cláusulas. 
D) É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que 
limita no tempo a internação hospitalar do segurado, desde 
que não seja dado prévio conhecimento da íntegra do 
contrato de adesão ao consumidor. 
 
 

 
 
 
63. Em face do Regulamento Geral do Estatuto da OAB e 
dos precedentes dos tribunais superiores, assinale a 
opção CORRETA. 
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A) As anuidades da OAB são fixadas por lei federal; 
B) Os advogados públicos são dispensados do pagamento da 
anuidade da OAB; 
C) Os advogados públicos devem ser obrigatoriamente 
inscritos na OAB; 
D) As anuidades da OAB têm natureza tributária. 
 
64. No que se refere às infrações e sanções disciplinares 
previstas na Lei n.º 8.906/1994 e sua interpretação nos 
tribunais superiores, assinale a opção CORRETA. 
 
A) A censura se aplica na hipótese de deixar o advogado de 
pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos 
à OAB, depois de regularmente notificado, e na hipótese de 
prática, pelo estagiário, de ato excedente de sua habilitação; 
B) O recebimento de valores, da parte contrária ou de terceiro, 
relacionados com o objeto do mandato, sem expressa 
autorização do constituinte, é causa para aplicação da sanção 
de exclusão dos quadros da Ordem; 
C) A exclusão é aplicável nos casos de aplicação, por três 
vezes, da penalidade de suspensão, após manifestação 
favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional 
competente; 
D) A prescrição da pretensão punitiva ocorre em cinco anos, 
a contar da prática do ato infracional. 
 
65. Quanto à organização e aos fins da OAB, assinale a 
opção correta, de acordo com as normas estatutárias (Lei 
Federal 8.906/94): 
 
A) A Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público, dotada 
de personalidade jurídica e forma federativa, tem por 
finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado 
democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, 
e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida 
administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e 
das instituições jurídicas; 
B) A Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público, dotada 
de personalidade jurídica e forma federativa, tem por 
finalidade promover, sem exclusividade, a representação, a 
defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a 
República Federativa do Brasil. 
C) A OAB mantém com órgãos da Administração Pública 
vínculo funcional e hierárquico. 
D) O uso da sigla OAB não é privativo da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
    
66. No que se refere ao processo administrativo 
disciplinar perante a OAB, de que trata a Lei n.º 
8.906/1994, assinale a opção INCORRETA. 
 
A) Salvo disposição em contrário, aplica-se subsidiariamente 
ao processo disciplinar a legislação processual penal comum; 

B) Em regra, os prazos necessários à manifestação de 
advogados, estagiários e terceiros, em processos 
disciplinares da OAB, são de 15 dias; 
C) A competência do Conselho Seccional para punir 
disciplinarmente os inscritos na OAB firma-se, em regra, pelo 
lugar da infração; 
D) O processo disciplinar instaura-se apenas por meio de 
representação de uma autoridade ou por solicitação da 
pessoa interessada. 
 
67. Convidado por um cliente para ingressar num 
processo cível que tramita na 19ª Vara Cível do Rio de 
Janeiro em substituição ao colega advogado que está 
funcionando naquele processo, o que você faria?  
 
A) Primeiramente, entraria em contacto com o 
colega/advogado e solicitaria um substabelecimento ou nova 
procuração e, por fim, examinaria os autos do processo para 
nele atuar; 
B) Primeiramente, examinaria os autos do processo; a seguir, 
aceitando o convite, entraria em contato com o 
colega/advogado e solicitaria um substabelecimento ou sua 
renúncia ao mandato e, por fim, havendo a recusa do 
colega/advogado, o notificaria de sua destituição do mandato; 
C) Primeiramente, aceitaria a procuração do Cliente; a seguir, 
entraria em contacto com o colega/advogado, comunicando-
lhe a sua substituição no processo e solicitando a devolução 
dos documentos do Cliente; 
D) Primeiramente, aceitaria a procuração do Cliente. A seguir, 
ingressaria nos autos daquele processo, requerendo a 
juntada da procuração e a notificação do colega/advogado de 
sua destituição do mandato. 
 
68. O Estatuto da Advocacia e da OAB prevê três tipos de 
honorários, quais sejam: pactuados, arbitrados 
judicialmente e os sucumbenciais. 
Ainda em sede de honorários advocatícios, marque a 
alternativa correta sobre o que consiste o chamado pacto 
de quota litis?  
 
A) É a contratação dos honorários advocatícios pela qual, só 
em caráter excepcional, se admite que o Advogado receba 
bens particulares do cliente em pagamento de seus 
honorários; 
B) É a contratação dos honorários advocatícios que só pode 
ser feita pelas sociedades de advogados; 
C) É a contratação dos honorários advocatícios pela qual o 
advogado receberá, em pagamento de seus honorários, uma 
parte dos bens que forem objeto da lide; 
D) É a contratação dos honorários advocatícios pela tabela 
estabelecida pela OAB. 
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69. O advogado José da Silva contratou, por escrito, com 
o inventariante do Espólio de Margarida Rosa Jardim, os 
honorários advocatícios de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 
pelo patrocínio do respectivo processo de inventário. 
Concluído o seu trabalho profissional, José da Silva 
cobrou do inventariante os honorários contratados, 
porém, este recusou-se a pagá-los. Pergunta-se: Qual o 
meio judicial adequado para José da Silva receber os 
seus honorários? 
 
A) A Ação de Cobrança, pelo procedimento ordinário; 
B) A Ação de Cobrança, pelo procedimento sumário; 
C) A Execução por Quantia Certa; 
D) A Ação de Prestação de Contas. 
 
70. Durante a sustentação oral numa audiência na 32ª 
Vara Cível do Rio de Janeiro o Advogado do autor 
caluniou o Advogado do réu. Sabendo-se que o 
Advogado goza de imunidade penal ou imunidade 
profissional, pergunta-se: o que pode acontecer com o 
Advogado do autor? 
  
A) Ser advertido e, persistindo, ter a palavra cassada pelo Juiz 
da 32ª Vara Cível; ser punido disciplinarmente pela OAB e ser 
punido criminalmente pela calúnia proferida; 
B) Ser advertido e, persistindo, ter a palavra cassada pelo juiz 
da 32ª Vara Cível, bem como ser punido disciplinarmente pela 
OAB, ficando, porém, imune à sanção penal; 
C) Ser punido apenas disciplinarmente pela OAB; 
D) Nada acontecer a ele, por estar protegido pela imunidade 
penal ou profissional. 
 
71. O advogado Carlos Augusto Soares (OAB/BA) é 
também Vereador no Município de Salvador. No exercício 
da sua função legislativa, o advogado Carlos Augusto foi 
eleito Presidente da Câmara de Vereadores de Salvador. 
Pergunta-se: como fica a situação deste advogado no 
exercício da advocacia junto à OAB/BA?  
 
A) Terá sua inscrição cancelada na OAB/BA e não mais 
poderá advogar; 
B) Terá sua inscrição cancelada enquanto estiver no exercício 
do cargo eletivo; 
C) Ficará licenciado da advocacia, e, portanto, proibido 
totalmente de advogar durante o tempo em que for Presidente 
da Câmara de Vereadores de Salvador; 
D) Ficará impedido de advogar somente contra as pessoas 
jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de 
economia mista entidades paraestatais ou empresas 
concessionárias ou permissionárias de serviço público. 
 
72. Solicitar ou receber de constituinte qualquer 
importância para aplicação ilícita ou desonesta é uma 

infração disciplinar, conforme art. 34, XVII, do Estatuto da 
Advocacia e da OAB. O advogado que comete tal infração 
estará sujeito:  
 
A) A censura; 
B) A censura cumulada com multa que pode variar entre o 
mínimo de uma anuidade e no máximo de seu décuplo; 
C) A exclusão; 
D) A suspensão que acarreta a interdição do exercício 
profissional, em todo o território nacional, pelo prazo de trinta 
dias a doze meses. 
 
 

 
 
 
73. Considerando que o Estatuto é regido pela doutrina 
da proteção integral, analise as assertivas abaixo e 
assinale a que se refere a um dos direitos garantidos pelo 
ECA: 
 
A) o trabalho do menor é um direito garantido aos 
adolescente, a partir dos doze anos de idade, somente na 
condição de aprendiz 
B) o direito à educação encontra contraprestação por parte do 
Estado, excluindo a responsabilidade dos pais de 
matricularem seus filhos na rede regular de ensino 
C) o direito à convivência familiar engloba a colocação em 
família substituta, nas modalidades de guarda, tutela, adoção 
e curatela 
D) o direito de estar em família natural apenas engloba a 
família formada pelos pais, ou somente um deles, com seus 
descendentes 
 
74. Considerando a prática de ato infracional por Tulio, 
menor com dez anos de idade, na comarca de Juriri, e que 
reside com seus pais na comerca de Guararé, assinale a 
assertiva CORRETA: 
 
A) Tulio poderá receber medida socioeducativa, devendo seu 
julgado na comarca de Juriri 
B) Tulio não poderá receber medida socioeducativa e deverá 
ser encaminhado ao conselho tutelar da comerca de Guararé 
C) Tulio não poderá receber medida socioeducativa e deverá 
ser encaminhado ao conselho tutelar da comerca de Juriri 
D) Tulio poderá receber medida socioeducativa, devendo ser 
julgado na comarca de Guararé 
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75. Sobre as fontes do Direito Internacional Público e o 
Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) As fontes do Direito Internacional Público estão 
formalmente previstas no Art. 38 do Estatuto da Corte 
Internacional de Justiça de 1945. 
B) O Art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça de 
1945 não estabelece nenhuma hierarquia entre as fontes 
primárias do Direito Internacional Público. 
C) O Art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça de 
1945 estabelece um rol exemplificativo das fontes do Direito 
Internacional Público. 
D) No conflito entre as fontes do Direito Internacional Público, 
os tratados internacionais prevalecem frente aos costumes 
internacionais e aos princípios internacionais do direito. 
  
76. Sobre os tratados internacionais, analise as 
alternativas abaixo e assinale a INCORRETA: 
 
A) É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 
B) Compete privativamente ao Presidente da República 
celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos 
a referendo do Congresso Nacional. 
C) O Presidente da República fica obrigado a ratificar os 
tratados internacionais referendados pelo Congresso 
Nacional brasileiro. 
D) Ao Congresso Nacional brasileiro é facultado referendar os 
tratados internacionais negociados e assinados pelo 
Presidente da República. 
 
 

 
 
77. As unidades de conservação são espaços territoriais 
especialmente protegidos pelo Poder Público por 
gozarem de características ambientais diferenciadas. São 
reguladas pela Lei 9.985/2000, que aprovou o SNUC – 
Sistema Nacional das Unidades de Conservação. A seu 
respeito, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A) Unidade de conservação é o espaço territorial e seus 
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 
Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção. 
B) As unidades de conservação integrantes do SNUC 
dividem-se em dois grupos, com características específicas: 
Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso 
Sustentável. 
 
C) Constituem o Grupo das Unidades de Proteção Integral as 
seguintes categorias de unidade de conservação: I - Área de 
Proteção Ambiental; II - Área de Relevante Interesse 
Ecológico; III - Floresta Nacional; IV - Reserva Extrativista; V 
- Reserva de Fauna; VI – Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável; e VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
D) A criação de uma unidade de conservação deve ser 
precedida de estudos técnicos e de consulta pública que 
permitam identificar a localização, a dimensão e os limites 
mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em 
regulamento. 
 
78. Acerca das normas constitucionais sobre o meio 
ambiente, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) É competência legislativa concorrente entre a União, os 
estados, o Distrito Federal e os municípios legislar sobre 
águas, energia, minas e jazidas. 
B) A Constituição Federal proíbe a crueldade contra os 
animais, nos termos da lei, mas esta norma constitucional é 
de eficácia limitada de acordo com o entendimento do STF. 
C) A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra 
do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são 
patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, 
dentro de condições que assegurem a preservação do meio 
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 
D) As usinas que operem com reator nuclear e as 
hidroelétricas deverão ter sua localização definida em lei 
federal, sem o que não poderão ser instaladas. 
 
 

 
 
79. Qual a classificação correta de normas jurídicas de 
Herbert Hart? 
 
A) norma de permissão, norma de conduta e norma de 
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proibição; 
B) norma de reconhecimento, norma de modificação e norma 
de julgamento; 
C) norma de conduta, norma de interpretação e norma de 
organização; 
D) norma primária, norma de segundo grau e norma de 
julgamento. 
 
80. Segundo Norberto Bobbio, o ordenamento jurídico 
encontra-se amparado: 
 
A) ato de poder; 
B) norma de reconhecimento; 
C) norma fundamental; 
D) regra de calibração. 
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