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01. O princípio da autotutela administrativa, consagrado 
no Enunciado n.º 473 das Súmulas do STF (“473 – A 
Administração pode anular seus próprios atos quando 
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não 
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial.”), fundamento invocado pela 
Administração para desfazer ato administrativo que afete 
interesse do administrado, desfavorecendo sua posição 
jurídica, 
  
A) confunde-se com a chamada tutela administrativa. 
B) prescinde da instauração de prévio procedimento 
administrativo, pois tem como objetivo a restauração da 
ordem jurídica, em respeito ao princípio da legalidade que 
rege a Administração Pública. 
C) exige prévia instauração de processo administrativo, para 
assegurar o devido processo legal. 
D) pode ser invocado apenas em relação aos atos 
administrativos ilegais. 
 
02. Assinale a opção CORRETA acerca dos poderes da 
administração. 
   
A) O STF admite a delegação do exercício do poder de polícia 
a pessoas jurídicas de direito privado. 
B) A avocação de atribuições, decorrente do poder 
hierárquico da administração pública, é admitida desde que 
estas não sejam de competência exclusiva do órgão 
subordinado. 
C) No âmbito federal, a aplicação de sanções relacionadas ao 
exercício do poder de polícia submete-se a prazo de 
prescrição de cinco anos, não passível de interrupção ou 
suspensão. 
D) No que se refere ao exercício do denominado poder 
normativo da administração, é vedado ao ministro de Estado 
expedir ato de natureza regulamentar, instrumento de uso 
exclusivo do chefe do Poder Executivo. 
  
03.  Na Administração Pública Indireta, 
  
A) as autarquias e as fundações governamentais poderão 
possuir personalidade jurídica de direito público ou privado. 
B) não cabe mandado de segurança contra ato praticado em 
licitação promovida por empresa pública. 
C) as sociedades de economia mista só têm foro na justiça 
federal quando a união intervém como assistente ou opoente. 

D) somente a União poderá criar, por meio de lei, Agências 
Reguladoras. 
 
04.  Em tema de responsabilidade civil extracontratual do 
Estado, é CORRETO afirmar: 
  
A) É objetiva a responsabilidade civil relacionada ao direito de 
regresso exercitado em face do responsável pelo dano; 
B) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a 
responsabilidade civil por danos nucleares independe da 
existência de culpa; 
C) No plano jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não 
há falar em responsabilidade civil do Estado por danos 
causados aos particulares pelo desempenho inconstitucional 
da função de legislar; 
D) O Estado não responde por danos oriundos de agentes 
não identificados ou de falhas em máquinas, aparelhos e 
equipamentos, o chamado “fato das coisas”. 
  
05.  A União pretende implementar um grande programa 
de recuperação de rodovias e firmou convênio com 
diversos.Estados, para repasse de recursos destinados à 
execução das obras necessárias.A opção da 
Administração federal foi contestada por diversos 
setores da opinião pública,que consideram que tal 
investimento não seria prioritário e sustentam que os 
recursos orçamentários correspondentes deveriam ser 
redirecionados para programas de melhoria da 
mobilidade nos grandes centros e regiões 
metropolitanas.Com base em tais argumentos, entidade 
representante da sociedade civil submeteu a matéria ao 
controle do Poder Judiciário buscando a anulação dos 
atos administrativos de celebração dos convênios. O 
Poder Judiciário. 
  
A) poderá anular os atos administrativos se identificar vício de 
legalidade, inclusive em relação aos motivos e finalidade. 
B) poderá anular os atos administrativos, se discordar dos 
critérios de conveniência e oportunidade da Administração. 
C) poderá revogar os atos administrativos se identificar desvio 
de finalidade, consistente na afronta ao interesse público. 
D) poderá alterar os atos administrativos, redirecionando os 
recursos orçamentários, com base na teoria dos motivos 
determinantes. 
 
06. Assinale a alternativa CORRETA: 
  
A) Contratos administrativos típicos são aqueles assim 
denominados, desde que uma das partes seja entidade 
integrante da Administração Pública. 
B) Em se tratando de contratos administrativos, submetem-se 
apenas a regime jurídico administrativo, não se lhes 
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aplicando, em hipótese alguma, disposições de direito 
privado. 
C) Todo contrato firmado por entidade governamental 
submete-se a regime jurídico consagrador de prerrogativas 
em favor dela, como as de modificá-lo ou rescindi-lo 
unilateralmente. 
D) No exercício das prerrogativas que assistem à 
Administração Pública, admite-se alteração unilateral de 
contrato administrativo, sendo relevante para reconhecimento 
da incidência de condicionamentos e limites a distinção entre 
aumentos qualitativos e quantitativos de seu objeto. 
 
 

 
 

 
07.  No tocante aos períodos de descanso. 
  
A) se o trabalho for superior a 4 horas e não exceder 6 horas 
será obrigatório um intervalo para repouso e alimentação de, 
pelo menos, 1 hora.  
B) nos serviços permanentes de mecanografia, a cada 
período de 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá 
um repouso de 10 minutos, que não são computados na 
duração normal da jornada de trabalho.  
C) a não concessão do intervalo para repouso e alimentação 
gera o direito do trabalhador de receber o valor 
correspondente ao período, acrescido de, no mínimo, 50%.  
D) o intervalo para repouso e alimentação, em razão de sua 
importância para a higidez física e psicológica do trabalhador, 
é computado na duração normal da jornada de trabalho.  
 
08. A relação objetiva evidenciada pelos fatos define a 
verdadeira relação jurídica estipulada pelos contratantes, 
ainda que prevista de forma diversa em documento 
firmado pelas partes. Trata-se do princípio: 
  
A) in dubio pro operário. 
B) primazia da realidade.  
C) eventualidade.  
D) dispositivo.  
  
09. As empresas integrantes de grupo econômico são, 
para os efeitos da relação de emprego, responsáveis 
pelos direitos trabalhistas dos empregados. Essa 
responsabilidade é de natureza; 
 
A) subsidiária.  
B) unitária.  
C) concorrente.  

D) solidária.  
 
10.  O tempo despendido pelo empregado até o local de 
trabalho, e para seu retorno. 
  
A) deve ser considerado como tempo efetivamente 
trabalhado, limitado a 1 hora diária.  
B) é computado como tempo efetivamente trabalhado, se o 
local de trabalho for de difícil acesso ou não servido por 
transporte público, e o empregador fornecer a condução.  
C) é computado como tempo efetivamente trabalhado, se a 
condução for do empregador, independentemente do local 
onde fica a empresa.  
D) é computado como tempo efetivamente trabalhado, 
somente quando o empregado utiliza transporte público para 
chegar ao local de trabalho.  
 
11. Com fundamento nas regras instituídas pela CLT 
sobre as Comissões de Conciliação Prévia, é 
INCORRETO afirmar: 
 
A) O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação 
da Comissão de Conciliação Prévia, recomeçando a fluir, pelo 
que lhe resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou 
do esgotamento do prazo para a realização da sessão de 
tentativa de conciliação. 
B) É vedada a dispensa dos representantes dos empregados 
membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e 
suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se 
cometerem falta grave, nos termos da lei. 
C) O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá 
eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas 
expressamente ressalvadas. 
D) A Comissão instituída no âmbito da empresa será 
composta de no mínimo cinco e no máximo quinze membros. 
  
12. Raquel, empregada da empresa Confecções Linda 
Morena Ltda., durante o período aquisitivo de férias, 
faltou 16 dias injustificadamente ao serviço. Nesse caso, 
considerando o disposto na CLT, a empregada; 
 
A) terá direito a 18 dias corridos de férias. 
B) não terá direito ao gozo de férias. 
C) terá direito a 18 dias úteis de férias. 
D) terá direito a 24 dias corridos de férias. 
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13. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte 
subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo 
em que for incompatível com as normas do Processo 
Judiciário do Trabalho previstas na CLT. 
B) Terá preferência em todas as fases processuais o dissídio 
cuja decisão tiver de ser executada perante o Juízo da 
falência. 
C) O recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do 
Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos 
recursais. 
D) Nos dissídios individuais, sempre que houver acordo, se 
de outra forma não for convencionado, o pagamento das 
custas caberá exclusivamente ao reclamado. 
 
14. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do 
Trabalho, a nulidade: 
 
A) não poderá ser declarada mediante provocação das 
partes, mas apenas se arguida ex officio pelo Juiz. 
B) será pronunciada ainda quando arguida por quem lhe tiver 
dado causa. 
C) só será declarada quando resultar dos atos inquinados 
manifesto prejuízo às partes litigantes. 
D) após declarada não prejudicará senão os atos anteriores 
ou posteriores que dele dependam, ou sejam consequência. 
 
15. O Banco Alfa S/A não enviou preposto para a 
audiência designada logo após a distribuição da 
reclamação, embora estivesse presente o seu advogado, 
com procuração. Nesta situação, o reclamado é 
considerado quanto à matéria; 
 
A) fática, confesso mas não revel. 
B) fática, revel e confesso. 
C) fática, nem revel nem confesso. 
D) fática, revel mas não confesso 
 
16. A empresa Alfa, executada em ação trabalhista, foi 
citada para pagar o débito ou garantir a execução, sob 
pena de penhora. Nesta situação, em relação à nomeação 
de bens à penhora, deve-se observar: 
  
A) as disposições contidas na legislação do Imposto de 
Renda. 
B) o interesse ou conveniência do executado. 
C) a preferência por bens imóveis sobre os demais. 
D) a ordem preferencial estabelecida no art. 655 do Código 
Processual Civil. 
 
17. Em relação ao sistema recursal trabalhista, nos 
termos da Consolidação das Leis do trabalho e das 

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

 
 
 
18. Sobre os negócios jurídicos, assinale a alternativa 
CORRETA: 
  
A) O ato anulável pode ser convalidado, seja de forma 
expressa ou tácita, ressalvados os direitos de terceiros. Já o 
ato nulo pode ser convertido em um válido, sendo aproveitada 
a manifestação de vontade e os requisitos originários. 
B) O falso motivo sempre viciará a declaração de vontade, 
ocasionando a nulidade do negócio. 
C) O dolo recíproco gera anulação do negócio jurídico. 
D) Na caracterização da lesão exigi-se uma manifesta 
desproporção entre as parcelas pactuadas, aferida após a 
celebração do negócio jurídico, seja por premente 
necessidade ou por inexperiência de uma das partes. 
 
19. Caio casou-se com Tícia em 2004. Antes do referido 
matrimônio celebraram pacto antenupcial, através de 
instrumento particular, elegendo o regime da comunhão 
universal de bens. No curso do casamento, Caio recebeu, 
em virtude de doação de seu pai, Luiz, o montante de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). O aludido valor fora 
utilizado por Caio para a aquisição de um imóvel em 
Copacabana. Tícia está se divorciando de Caio e lhe 
questiona se teria direito a meação acerca do imóvel. 
Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA:   
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A) Em vista do pacto antenupcial em comento, o regime de 
bens do casamento é o da comunhão universal, tendo Tícia 
direito a 50% do imóvel. 
B) Apesar do regime da comunhão universal, em razão do 
pacto antenupcial em questão, Tícia não terá direito ao 
imóvel, haja vista ter sido fruto de um valor recebido por Caio 
em doação. 
C) O pacto antenupcial em tela é nulo, pois haveria de ser 
celebrado através de instrumento público. Dessa forma, 
aplica-se ao casamento o regime da comunhão parcial de 
bens. Como o imóvel foi adquirido através de valor oriundo de 
doação, não há comunicabilidade, sendo apenas de 
titularidade de Caio. 
D) O pacto antenupcial em comento é nulo, pois haveria de 
ter firma reconhecida. Assim, aplica-se o regime da 
separação convencional de bens, não tendo Tícia direito a 
meação sobre o imóvel.  
 
20. João casou-se com Maria no regime de comunhão 
parcial de bens. Durante o casamento, o casal teve dois 
filhos, Ana e Paula. Paula, por sua vez, tem dois filhos, 
Flávia e Ricardo. João e Maria, durante o casamento, 
construíram, onerosamente e em conjunto, um 
patrimônio de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
João faleceu no dia 15.02.2008. Paula, abalada com a 
morte do pai, sofreu um infarto fulminante e veio a falecer 
em 19.02.2008. Preocupada, Maria lhe procura no seu 
escritório para saber como deve ser feita a divisão 
patrimonial. Neste caso:  
 
A) Em virtude do término do casamento, Maria receberá R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) a título de meação. O 
patrimônio restante deverá ser endereçado apenas aos 
descendentes. Assim, R$ 100.000,00 (cem mil reais) deverá 
ser dirigido a Ana. Já o patrimônio que iria para Paula deverá 
ser destinado aos seus filhos, por direito de representação. 
Logo, Flávia e Ricardo deverão receber cada um R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil reais). 
B) Em virtude do término do casamento, Maria receberá R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) a título de meação. O 
patrimônio restante deverá ser endereçado apenas aos 
descendentes. Assim, R$ 100.000,00 (cem mil reais) deverá 
ser dirigido a Ana. Já o patrimônio que iria para Paula deve 
ser destinado aos seus filhos, desde que aceitem a sua 
herança, pois o direito a aceitação da herança se transmite. 
Logo, Flávia e Ricardo deverão receber, cada um, R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil reais), após aceitar a herança de 
Flávia e, posteriormente, a de João.  
C) Em virtude do término do casamento, Maria receberá R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) a título de meação. O 
patrimônio restante deverá ser dividido igualmente entre 
Maria, Ana e os filhos de Paula (Flávia e Ricardo). Assim, 
cada um receberá R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 

D) Em virtude do término do casamento, Maria receberá R$ 
200.000,00 (duzentos mil) a título de meação. O patrimônio 
restante (R$ 200.000,00 – duzentos mil reais) deverá ser 
completamente dirigido a Ana, por conta do princípio da 
proximidade que rege o direito sucessório 
 
21. Acerca do instituto da posse, previsto no Código Civil 
de 2002, é CORRETO afirmar: 
 
A) Assim como ocorre nos direitos reais, o instituto da posse 
é disciplinado na legislação cível brasileira de forma taxativa, 
ou seja, numerus clausus, notadamente no que diz respeito 
às posses paralelas. 
B) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça é possível a utilização do interdito proibitório, espécie 
de interdito possessório, para a defesa do direito autoral. 
C) o servidor da posse, também denominado de detentor ou 
mesmo fâmulo da posse, é o sujeito de direito que pratica atos 
possessórios em nome próprio, inclusive podendo ajuizar 
ação de reintegração de posse na defesa destes direitos. 
D) A composse é disciplinada pelo Código Civil brasileiro e se 
caracteriza pela comunhão da posse. O compossuidor é o 
titular da fração ideal sobre a posse e terá direito de utilizar 
todo o bem, desde que não prejudique os direitos dos demais 
compossuidores. 
 
22. Roberto e Luciano são vizinhos desde 2002 e 
resolveram delimitar as suas propriedades por meio de 
uma cerca vegetal no ano de 2005. Em 08 de agosto de 
2014, Roberto adquiriu um animal doméstico de grande 
porte. Aflito, Luciano notificou extrajudicialmente 
Roberto para que este construísse tapume, no lugar da 
cerca vegetal, de modo a garantir a segurança da própria 
casa e evitar que o animal doméstico adquirido invadisse 
sua propriedade. Contudo, Roberto apresentou 
contranotificação afirmando que não iria construir 
tapume algum. À vista da situação fática narrada e do 
direito de vizinhança, assinale a assertiva CORRETA: 
 
A) Luciano possui direito subjetivo a exigir de Roberto o 
levantamento do tapume, desde que concorra com as 
despesas desta construção, rateando o débito. 
B) Luciano possui direito de exigir de Roberto o levantamento 
do tapume, caso em que Roberto deverá assumir todas as 
despesas. 
C) Luciano não possui direito subjetivo a exigir de Roberto o 
levantamento do tapume, pois isto representaria 
enriquecimento sem causa. 
D) Luciano deve arcar integralmente com o levantamento do 
tapume porque foi quem solicitou a construção. 
 
23. Em nosso direito civil, a teoria da imprevisão: 
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A) não tem previsão normativa em nenhuma situação, 
tratando-se apenas de criação doutrinária, aceita pela 
jurisprudência em situações de onerosidade excessiva ao 
devedor e de imprevisibilidade de fatos extraordinários 
posteriores à celebração do contrato. 
B) é prevista, normativamente, podendo o devedor pleitear a 
resolução do contrato e observado que os efeitos da sentença 
que a decretar serão produzidos a partir de sua prolação. 
C) não tem previsão normativa, a não ser nas relações de 
consumo, bastando a onerosidade excessiva ao consumidor 
para sua caracterização. 
D) tem previsão normativa e, no Código Civil, é preciso que a 
prestação de uma das partes se torne excessivamente 
onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de 
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, ocasião em 
que o devedor poderá pleitear a resolução do contrato. 
 
24. Igor, menor com dezessete anos de idade, obriga-se 
contratualmente em uma escola de inglês, dizendo-se 
maior de idade quando inquirido e assinando sozinho o 
contrato, que será: 
 
A) eficaz, pois Igor não pode, para eximir-se da obrigação, 
invocar sua idade se declarou-se maior, dolosamente, no ato 
de obrigar-se. 
B) nulo, porque a vontade de Igor não poderia gerar qualquer 
efeito, independentemente de sua declaração de idade 
pessoal. 
C) anulável, somente se Igor for executado judicialmente, 
ocasião em que a declaração judicial surtirá efeitos imediatos, 
sem retroação. 
D) ineficaz, por se tratar de obrigação em face de uma 
entidade de ensino. 
 

 
 
 
25.  Acerca do rito comum sumário, é CORRETO afirmar:  
 
A) no rito comum sumário, as partes necessitam comparecer 
pessoalmente à audiência de conciliação, sendo vedada 
a representação por preposto com poderes para transigir. 
B) podem observar o rito comum sumário as causas cujo valor 
corresponda a cem vezes o valor do salário mínimo, as quais 
versem acerca de acidentes de veículos de via terrestre; 
C) é cabível a Reconvenção, desde que a mesma seja conexa 
com a ação principal; 

D) no rito comum sumário, não é admissível a ação 
declaratória incidental, bem como qualquer espécie de 
intervenção de terceiro; 
 
26.  Acerca da temática "incompetência do juízo", 
assinale a afirmativa CORRETA: 
 
A) A incompetência relativa sempre pode ser conhecida de 
ofício pelo juiz. 
B) A incompetência absoluta gera a nulidade de todos os atos 
praticados no processo até seu reconhecimento. 
C) A incompetência absoluta é alegada como preliminar da 
contestação e a relativa mediante o instrumento de exceção. 
D) A incompetência relativa pode ser alegada a qualquer 
tempo. 
 
27.  O reexame necessário, previsto no art. 475 do CPC, 
constitui condição de eficácia das sentenças proferidas 
contra a fazenda pública. Acerca desse instituto, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) aplica-se o duplo grau de jurisdição obrigatório nas 
sentenças que condenem ao pagamento de quantia superior 
a 60 salários mínimos. 
B) é condição de admissibilidade do reexame necessário a 
interposição de apelação pela Fazenda. 
C) aplica-se o duplo grau obrigatório se a sentença estiver 
fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal 
Federal. 
D) aplica-se o duplo grau obrigatório à sentença que julga 
procedente, no todo ou em parte, embargos à execução de 
dívida ativa da Fazenda Pública, quando o débito for inferior 
a 60 salários mínimos. 
 
28. 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. 
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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. João e Alberto eram sócios da ABC Comercial Ltda., 
sociedade que mantém o estabelecimento denominado 
“Calçados João & Alberto”, destinado ao comércio 
varejista de calçados. Em 1º de março de 2005, foi 
averbada no órgão de registro de comércio a cessão de 
suas quotas a Carlos e Fernando, tendo a sociedade 
mantido a exploração do estabelecimento, sob o mesmo 
nome. Porém, na época da cessão a ABC Comercial Ltda. 
era devedora de duplicata mercantil, que não foi paga e 
que agora é executada pelo respectivo credor. Supondo 
que o contrato de cessão de quotas seja omisso com 
relação ao tema e que a dívida estava regularmente 
contabilizada, o débito é de responsabilidade: 
 
A) de João e Alberto, porque o alienante do estabelecimento 
responde por todos os débitos anteriores à cessão, desde que 

contabilizados. 
B) de Carlos e Fernando, porque são os atuais integrantes do 
quadro societário. 
C) de Carlos e Fernando, porque o alienante do 
estabelecimento apenas responde pelos débitos anteriores 
até transcorrido 1 (um) ano da cessão. 
D) de João e Alberto, porque os sócios antigos continuam 
respondendo pelas dívidas sociais até 2 (dois) anos depois 
do seu desligamento da sociedade. 
E) da ABC Comercial Ltda., porque suas obrigações não são 
afetadas pela mudança de seu quadro societário. 
 
32. A sociedade denominada “Companhia Paulistana de 
Açúcar” foi constituída tendo como acionistas Caio, 
Simplício e Túlio, com capital todo dividido em ações 
ordinárias. Apesar de Túlio ter subscrito ações 
representativas de 10% (dez por cento) do capital, nunca 
as integralizou. Caio e Simplício integravam o bloco de 
controle da sociedade e Caio, na qualidade de Diretor-
Presidente, praticou atos fraudulentos que ensejaram a 
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, 
no curso de execução singular de duplicata mercantil. 
Nesta execução, Túlio; 
 
A) poderá ser responsabilizado pelos débitos sociais, porque 
é titular de ações ordinárias. 
B) não poderá ser responsabilizado pelos débitos sociais. 
C) poderá ser responsabilizado pelos débitos sociais, porque 
não integralizou suas ações. 
D) poderá ser responsabilizado pelos débitos sociais, pela 
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica. 
E) poderá ser responsabilizado pelos débitos sociais, por 
força da responsabilidade do acionista decorrente da 
disciplina própria das sociedades anônimas. 
 
33. O protesto de duplicata mercantil é indispensável 
para a propositura de execução contra o: 
 
A) avalista do sacado, tenha a duplicata sido aceita ou não. 
B) avalista do endossante, apenas se a duplicata não tiver 
sido aceita. 
C) sacador, apenas se a duplicata não tiver sido aceita. 
D) sacado, tenha a duplicata sido aceita ou não. 
E) endossante, tenha a duplicata sido aceita ou não. 
 
34. NÃO é ato que enseja a decretação de falência do 
devedor empresário: 
 
A) a existência de um único protesto de título de crédito 
sacado contra o devedor, em quantia inferior a 40 (quarenta) 
salários mínimos na data do pedido de falência. 
B) a rejeição do plano de recuperação judicial apresentado 
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pelo devedor à Assembleia Geral de Credores. 
C) a nomeação à penhora, em processo de execução contra 
ele movido, de bens já oferecidos em outro processo de 
execução, não suficientes para o pagamento das dívidas. 
D) o abandono e encerramento informal de seus 
estabelecimentos, com a consequente dissolução irregular da 
atividade empresarial. 
E) a transferência do estabelecimento do devedor a terceiros, 
sem o consentimento dos credores e sem lhe restarem bens 
suficientes para pagar seu passivo. 
 

 
 
 
35. Sobre do tema “tempo do crime”, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) Quanto ao lugar do crime, o sistema penal brasileiro adotou 
a teoria da ubiquidade ou mista, excluindo-se da lei nacional, 
os atos preparatórios que não configurem início de execução. 
B) Nos crimes permanentes e nos delitos praticados na forma 
continuada, sobrevindo lei nova mais severa durante o tempo 
de ocorrência do crime, não pode ela ser aplicada diante do 
princípio previsto no art. 5º, XL, da CF que é expresso ao 
prever que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o 
réu. 
C) No que se refere à aplicação da lei penal no espaço, a lei 
penal brasileira adota o princípio da territorialidade de forma 
temperada. 
D) São três as teorias determinantes do tempo do crime: a 
teoria da atividade, a teoria do resultado e, por fim, a teoria 
mista. Pode-se afirmar que o direito penal brasileiro adotou a 
teoria da atividade. 
 
36. Uma organização não-governamental holandesa 
"Free Women", dirigida pelo médico holandês Antônio 
Halsen, possui um barco de bandeira holandesa que 
navega ao redor do mundo recebendo mulheres em 
estado gravídico que desejam realizar aborto. Passando 
pelo Brasil, o navio holandês recebeu a bordo Rosana 
Maria, jovem de 21 anos, que desejava interromper sua 
gestação. Na ocasião em que foi interrompida a gravidez, 
o barco estava em alto-mar, além do limite territorial 
brasileiro ou de qualquer outro país. Sabendo que a lei 
brasileira pune o aborto ao passo que a Holanda não 
pune, assinale quais foram os crimes praticados por 
Antônio e Rosana, respectivamente. 
 
A) Provocar aborto em si mesma e provocar aborto com o 
consentimento da gestante. 

B) Provocar aborto sem o consentimento da gestante e 
provocar aborto em si mesma. 
C) Nenhum dos dois praticou crime. 
D) Provocar aborto com o consentimento da gestante e 
provocar aborto em si mesma. 
 
37. Mário, funcionário público efetivo, valendo-se da 
facilidade que o cargo lhe proporciona, pega o carro da 
repartição, com o tanque cheio de gasolina, durante um 
final de semana para viajar com a sua família, devolvendo 
o mesmo, na segunda-feira, com o tanque quase vazio. 
Tendo em vista a situação narrada, e desconsiderando a 
possibilidade de argüição do princípio da insignificância, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Na hipótese, Mário não comete crime contra a 
Administração Pública. 
B) Mário comete o crime de peculato, previsto art. 312 do 
Código Penal Brasileiro, em relação ao combustível, mas não 
em relação ao veículo. 
C) Mário não cometeria o crime de peculato, descrito no 
enunciado, se o entregasse para pessoa da sua família 
utilizar, pois o peculato caracteriza-se pelo proveito próprio 
dado ao bem, restando a possibilidade de caracterização de 
prevaricação. 
D) Marcos comete crime contra a Administração da Justiça. 
 
38. Nos termos da Lei 9.099/95, que dispõe sobre os 
Juizados Especiais Criminais, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) São considerados como crimes de pequeno potencial 
ofensivo todos os crimes cuja pena mínima seja igual ou 
inferior a dois anos. 
B) Os crimes de pequeno potencial ofensivo não abrangem 
as contravenções penais. 
C) Em crimes de pequeno potencial ofensivo não é 
admissível, em regra, prisão em flagrante nem fiança. 
D) O conceito de crimes de pequeno potencial ofensivo e 
crimes de bagatela são coincidentes. 
 
39. Sobre o instituto do dolo, assinale a única assertiva 
CORRETA: 
 
A) Aquele que assume o risco de produzir um resultado 
criminoso comete crime movido por dolo direto. 
B) As penas abstratamente previstas para os delitos 
praticados com dolo direto são mais gravosas do que as 
previstas para os delitos praticados com dolo eventual, 
porquanto no primeiro caso o agente tem a intenção de 
produzir o resultado, enquanto que, no segundo, o agente 
apenas assume o risco da sua ocorrência. 
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C) O elemento que assemelha o dolo eventual e a culpa 
consciente é a assunção consciente do risco decorrente da 
conduta praticada e o desejo que o resultado ocorra. 
D) O crime preterdoloso apresenta dolo na conduta 
antecedente e culpa no resultado consequente. 
 
40. João furta dinheiro de Vinicius. Ocorre que antes 
mesmo do início formal do Processo Penal com a 
denúncia a ser oferecida pelo Ministério Público, João se 
arrepende e devolve o dinheiro. Considerando essa 
situação hipotética, é CORRETO afirmar que: 
 
A) João responderá pelo crime, mas terá direito a causa de 
diminuição de pena.  
B) Não houve crime a se 
r punido. 
C) Jorge responde apenas pela tentativa. 
D) Ocorrerá a extinção da punibilidade.  

 

41. Acerca da prisão preventiva:  
 
A) poderá ser decretada pelo juiz de ofício em qualquer fase 
da investigação ou do processo criminal. 
B) segundo o Código de Processo Penal, poderá o juiz 
substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente 
for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa com 
deficiência. 
C) poderá ser decretada mesmo se o juiz verificar, pelas 
provas constantes dos autos, que o agente praticou o crime 
em situação de legítima defesa. 
D) A prisão preventiva é admitida quando houver dúvida sobre 
a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer 
elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o acusado 
permanecer preso, após a identificação, se for recomendada 
a manutenção da medida, mesmo que ele tenha praticado 
crime culposo. 
 
42. A respeito das nulidades no Processo Penal, marque 
a alternativa CORRETA: 
 
A) O tribunal ad quem não poderá reconhecer de ofício a 
nulidade da sentença absolutória de primeiro grau proferida 
por juiz incompetente, contra a qual tenha o Ministério Público 
interposto recurso, sem, no entanto, alegar o vício de 
incompetência absoluta.  

B) No processo penal, a deficiência da defesa constitui 
nulidade absoluta, independentemente da prova de prejuízo 
para o réu.  
C) o comparecimento pessoal do acusado não sana o vício 
de sua citação. 
D) A regra que proíbe à parte arguir nulidade a que haja dado 
causa não se estende à parte que tiver apenas concorrido 
para com o advento da nulidade. 
 
43. Sobre as questões e processos incidentes é correto 
afirmar: 
 
A) A análise da exceção de coisa julgada deverá preceder a 
qualquer outra. 
B) Mesmo em se tratando de questão prejudicial, é admissível 
que o crime de lavagem de bens e valores seja julgado antes 
daquele em que se apura o proveito ilícito de bem ou valor 
relacionado.  
C) O CPP prevê que o adquirente de boa-fé, em caso de 
sequestro de bens, pode interpor recuso em sentido estrito. 
D) questões prejudiciais são aquelas que afetam o processo, 
não interferindo diretamente nas questões de direito material. 
 
44. Acerca da emendatio libelli e da mutatio libelli:  
 
A) O STF sumulou o entendimento no sentido da 
impossibilidade da mutatio libelli em segundo grau de 
jurisdição, o qual se mantém válido, a despeito das 
modificações nas normas processuais sobre a matéria, uma 
vez que os princípios da proibição da reformatio in pejus, da 
ampla defesa e da congruência da sentença penal, entre 
outros, vedam o aditamento à denúncia e a inclusão de fato 
novo após a sentença de primeiro grau.  
B) Ao apreciar recurso interposto pela defesa contra decisão 
condenatória de primeiro grau, o tribunal não pode atribuir ao 
fato uma classificação penal diversa da constante da 
denúncia ou da queixa. 
C) Se da nova capitulação legal dos fatos contidos na 
denúncia resultar modificação da natureza da ação penal de 
pública incondicionada para condicionada, ou de pública 
incondicionada para de iniciativa privada, o juiz deverá 
declarar extinta a punibilidade do acusado.  
D) no caso do Tribunal verificar, em recurso exclusivo da 
defesa, da necessidade de modificação da classificação 
jurídica do fato, poderá operar a emendatio libelli, ainda que 
tenha de aplicar pena mais grave. 
 
45. A respeito da citação, assinale a CORRETA.  
 
A) no caso de denúncia por crime funcional praticado por 
servidor público no exercício de suas funções, a citação para 
a resposta de que trata o art. 396 do CPP deverá ocorrer em 
momento anterior ao recebimento da peça acusatória. 
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B) Nos casos de competência do juizado especial criminal, o 
acusado será citado pessoalmente ou por hora certa, se, por 
qualquer motivo, não puder ser encontrado em nenhum dos 
endereços indicados nos autos.  
C) De acordo com entendimento sumulado pelo STJ, a 
suspensão do prazo prescricional na hipótese do acusado 
citado por edital que não comparece ao processo e nem 
constitui defensor regula-se pelo máximo da pena cominada.  
D) Se o acusado, citado por hora certa, em procedimento 
comum ordinário ou sumário, não comparecer ao processo 
nem constituir advogado para defendê-lo, o juiz, por se tratar 
de hipótese de citação ficta, suspenderá o processo.  
 
46. Sobre o procedimento do Tribunal do Júri, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) No plenário do júri, o tempo destinado à acusação e à 
defesa, na hipótese de haver mais de um acusado, será de 
uma hora para cada, meia hora para a réplica e meia hora 
para a tréplica.  
B) No processo de competência do tribunal do júri, a 
absolvição sumária imprópria deve ser anulada, por ofensa 
aos princípios do juiz natural, da ampla defesa e do devido 
processo legal, se o advogado do réu, além de defender a 
inimputabilidade do acusado, sustentar outras teses 
defensivas.  
C) Após respectivo trânsito em julgado, a impronúncia do 
acusado, no rito do Tribunal do Júri, acarreta, diretamente, a 
absolvição.  
D) na fundamentação da pronúncia, o juiz deverá indicar os 
elementos que comprovam a autoria e a materialidade do 
fato.  
 

 
 
47. Acerca de tribunais internacionais e de sua 
repercussão, assinale a opção CORRETA.  
 
A) O Brasil aderiu à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos em 1969, quando manifestou adesão ao Pacto de 
San Jose da Costa Rica. 
B) O Estatuto de Roma não permite a retirada dos Estados-
membros do tratado.  
C) O Estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal 
Internacional estabelece uma diferença entre entrega e 
extradição, operando a primeira entre um Estado e o 
mencionado tribunal e a segunda, entre Estados. 
D) A Corte Interamericana de Direitos Humanos prevê, em 
situações excepcionais, a pena de morte. 
 

48. Sobre o Sistema Internacional de Proteção aos 
Direitos Humanos e os Direitos Humanos na Constituição 
de 1988, assinale a resposta INCORRETA: 
 
A) O Sistema normativo internacional global está numa 
posição hierárquica superior ao Sistema normativo regional 
de direitos humanos. 
B) A Corte Europeia é o principal órgão de fiscalização do 
sistema regional europeu.  
C) A Corte Interamericana de Direitos Humanos é vinculada 
ao Sistema Regional Interamericano. 
D) A igualdade entre os Estados e a prevalência dos direitos 
humanos são princípios que norteiam o Brasil nas relações 
internacionais. 
  
49. 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 da atuação do Congresso Nacional. 
B) Trata-se de competência exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo Estadual. 
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 Senado Federal a 
celebração de tratados, convenções e atos internacionais. 
 
50. 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. 
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 Supremo Tribunal Federal até que seja proferida 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. 
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51. Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) As inelegibilidades relativas não podem ser ampliadas por 
legislação infraconstitucional; 
B) A inelegibilidade reflexa não se aplica àquele que já é 
detentor de mandato eletivo e candidato à reeleição; 
C) São condições de elegibilidade, de acordo com a 
Constituição Federal: o pleno gozo dos direitos políticos, a 
fidelidade partidária, o alistamento eleitoral e a idade mínima 
de 21 (vinte e um) anos para Governador de Estado; 
D) Para concorrerem à reeleição, o Presidente da República, 
os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os 
Prefeitos devem se licenciar dos respectivos mandatos até 
seis meses antes do pleito. 
 
52. A respeito do controle de constitucionalidade das leis 
e dos atos normativos, assinale a opção CORRETA. 
 
A) O STF admite a inconstitucionalidade implícita, ou seja, a 
possibilidade de controle das normas oriunda do poder 
originário. 
B) Não se admite desistência do pedido em nenhuma das 
ações do controle concentrado de constitucionalidade.  
C) São características do controle aberto de 
constitucionalidade: atuação de vários órgãos do Poder 
Judiciário, processo objetivo, decisões, via de regra, inter 
partes. 
D) De acordo com a Constituição Federal, os Tribunais de 
Justiça dos Estados e os seus Órgãos Especiais, por decisão 
da maioria relativa de seus membros, podem declarar a 
inconstitucionalidade das leis em observância ao princípio da 
reserva de plenário. 
 
53. Sobre os remédios constitucionais, marque a 
assertiva CORRETA: 
 
A) Segundo a jurisprudência é cabível habeas corpus para 
impugnar prova ilícita em processo cuja pena máxima a ser 
aplicada seja a de multa. 
B) A ação de habeas data para ser analisada não depende da 
comprovação da recusa da informação por parte da 
autoridade administrativa. 
C) É cabível habeas corpus para defesa do direito de reunião 
ou de associação. 
D) Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese. 
 
54. Sobre as medidas provisórias, assinale a alternativa 
CORRETA: 

A) A medida provisória não pode dispor sobre sequestro de 
ativo financeiro. 
B) A espécie normativa perde eficácia se não for convertida 
em lei no prazo de 50 dias, prorrogável por mais 30 dias. 
C) Excepcionalmente é possível reeditar a medida provisória 
na mesma sessão legislativa em que foi rejeitada. 
D) A norma ora analisada poderá dispor sobre o Estatuto do 
Estrangeiro, estabelecer um novo tipo de crime e convocar 
plebiscitos. 
 
55. Sobre a possibilidade de emendas à Constituição 
Federal de 1988, marque a única opção CORRETA. 
 
A) Não poderá ser objeto de deliberação a proposta de 
emenda à Constituição, na vigência de intervenção estadual 
e em caso de estado de defesa. 
B) A proposta pode ser apresentada pelos Governadores de 
Estado.  
C) A emenda à Constituição Federal só ingressa no 
ordenamento jurídico após a sua promulgação pela Mesa do 
Congresso Nacional e goza de presunção absoluta de 
constitucionalidade, à semelhança das normas originárias. 
D) A norma genérica do processo legislativo ordinário que 
permite a reapresentação de projeto de lei rejeitado na 
mesma sessão legislativa não se aplica às emendas 
constitucionais. 
 

 
 
56. 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. 
 
57. A União criou um novo imposto não previsto na CRFB 
mediante lei complementar sobre a propriedade de 
veículos de duas rodas não motorizados, que adota fato 
gerador e base de cálculo diferente dos demais 
discriminados na Constituição. Nesta situação, a União 
terá feito uso de competência:  
 
A) Comum. 
B) Residual. 
C) Cumulativa. 
D) Extraordinária. 
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58. Na denúncia espontânea, o sujeito passivo tem direito 
à exclusão; 
 
A) da multa e dos juros. 
B) da multa e da correção monetária. 
C) apenas dos juros. 
D) apenas da multa. 
 
59. O emprego da analogia, em matéria tributária, 
resultará na: 
 
A) majoração de tributo. 
B) instituição de tributo. 
C) exclusão do crédito tributário. 
D) impossibilidade de exigência de tributo não previsto em lei. 
 
60.  Não é considerado como imposto de competência da 
União, aquele incidente sobre: 
 
A) exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 
nacionalizados. 
B) renda e doações de qualquer natureza. 
C) operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 
títulos ou valores mobiliários. 
D) grandes fortunas, nos termos de lei complementar 
 
 

 
 
61. É CORRETO afirmar: 
 
A) O fornecedor de produtos e serviços, na atividade 
empresarial, responde pela qualidade respectiva se 
demonstrada culpa de sua parte, nexo causal e o dano ao 
consumidor, material ou moral. 
B) A publicidade enganosa, na atividade empresarial, é 
aquela que explora o medo ou a superstição, aproveita-se da 
deficiência de julgamento e experiência da criança e 
desrespeita valores ambientais. 
C) O ônus da prova da veracidade e correção da informação 
ou comunicação publicitária cabe a quem denuncia a alegada 
falsidade dessa informação ou comunicação. 
D) Na atividade empresarial, a ignorância do fornecedor sobre 
os vícios de qualidade por inadequação do produto e serviços 
não o exime de responsabilidade. 
 
62. Conforme Código de Defesa do Consumidor é 
INCORRETO afirmar? 

A) O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da 
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver 
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. 
B) A desconsideração também será efetivada quando houver 
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade 
da pessoa jurídica, provocados por má administração. 
C) A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a 
título coletivo, mas a defesa coletiva não será exercida 
quando se tratar de interesses ou direitos individuais 
homogêneos assim entendidos os decorrentes de origem 
comum. 
D) Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica 
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, 
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 
consumidores. 
 

 
 
63.  Adroaldo Ribeiro, advogado recém-formado, com 
inscrição no Conselho Seccional da OAB do Estado da 
Bahia, pretende exercer a advocacia, mas também 
pretende exercer outra atividade remunerada.  
Assim, de acordo com a Lei nº 8.906/94, qual das 
atividades abaixo poderá ser desenvolvida em conjunto 
com a advocacia? 

 
A) auditor fiscal da Receita Federal; 
B) delegado da Polícia Federal; 
C) prefeito do município de Salvador; 
D) auxiliar administrativo da Prefeitura de Salvador. 
 
64. O Estatuto da Advocacia e da OAB traz, em seus 
artigos 11 e 12, os caso que dão ensejo à licença e ao 
cancelamento do quadros de advogados da OAB.  
Marque, entre as alternativas abaixo, aquela que traz mais 
hipóteses de cancelamento da inscrição no quadro de 
advogados da OAB. 
 
A) Falecimento do advogado, doença mental curável e 
requerimento simples. 
B) Por requerimento, por falecimento e pela perda dos 
requisitos necessários para a inscrição. 
C) Doença mental curável, falecimento e atividade 
incompatível em caráter temporário. 
D) Atividade incompatível em caráter definitivo, 
falecimento e doença mental curável. 
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65. Alvarenga Catrano, advogado com inscrição no 
Conselho Seccional do Pará há mais de 25 anos, 
residente e domiciliado no aludido estado, decide se 
mudar para o Estado do Ceará, para onde também irá 
alterar efetivamente o seu domicílio profissional, não 
passando mais a advogar no Pará. 
Que medida deverá tomar Alvarenga Catrano em relação 
à sua inscrição na OAB? 
 
A) Nenhuma medida precisa ser tomada, uma vez que 
a inscrição na OAB/PA permite a advocacia de forma ilimitada 
em todo o Brasil. 
B) O advogado deverá, obrigatoriamente, providenciar 
a inscrição suplementar. 
C) O profissional irá requerer a transferência de sua 
inscrição para o Conselho Seccional do Ceará. 
D) O advogado deverá prestar novo Exame de Ordem 
perante o Conselho Seccional do Ceará, tendo em vista que 
há 25 anos, quando se inscreveu na OAB não prestou Exame 
de Ordem, pois não era obrigatório à época. 
 
66.  Acerca das sociedades de advogados, julgue os itens 
abaixo e marque a alternativa CORRETA: 
 
I – Aplica-se à sociedade de advogados o Código de Ética 
e Disciplina, no que couber; 
II – As procurações devem ser outorgadas 
individualmente aos advogados e indicar a sociedade de 
que façam parte; 
III – nenhum advogado pode integrar mais de uma 
sociedade de advogados, com sede ou filial em áreas 
territoriais de Conselhos Seccionais diversos. 
 
A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Todos os itens estão errados. 
D) Os itens I e II estão errados. 
 
67. Danton Silva, advogado recém inscrito na OAB, 
atende o seu primeiro cliente, ocasião em vai elaborar o 
seu primeiro contrato de honorários advocatícios.  Para 
tanto, atento às regras a respeito dos honorários 
advocatícios constantes no Estatuto da Advocacia e da 
OAB, bem como à luz do Código de Ética e Disciplina é 
CORRETO afirmar que: 

 
A) A prestação de serviço profissional assegura aos 
inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados e 
aos honorários fixados por arbitramento judicial apenas. 
B) Os honorários advocatícios devem necessariamente 
ser parcelados em três vezes, sendo 1/3 no início do serviço, 
outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no 
final. 

C) Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários 
são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 
compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, 
na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. 
D) O Código de Ética e Disciplina permite que o 
advogado contrate honorários advocatícios através de notas 
promissórias. 
 
68. Em relação aos direitos dos advogados assegurados 
pelo Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como em 
relação ao entendimento do STF, marque a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) É direito do advogado sustentar oralmente as razões 
de qualquer recurso ou processo, nas sessões de julgamento, 
após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa 
pelo prazo de 15 minutos, salvo se prazo maior for concedido. 
B) Constitui direito do advogado, exercer com 
liberdade, a profissão em todo o território nacional, exigindo-
se, em alguns casos, a inscrição suplementar. 
C) É direito do advogado ingressar livremente em 
qualquer assembléia ou reunião de que participe ou possa 
participar o seu cliente, desde que munido de poderes 
especiais. 
D) Constitui direito do advogado, ser publicamente 
desagravado, quando ofendido no exercício da profissão ou 
em razão dela. 
 
69. Karina Ferrari, advogada sócia de um escritório de 
advocacia no estado do Rio Grande do Sul, resolver sair 
da sociedade em razão de desentendimentos com os 
demais sócios. Uma semana depois de sua retida da 
aludida sociedade recebe convite de uma grande 
empresa para integrar o quadro de advogados no 
departamento jurídico desta empresa.  

Em relação ao advogado empregado, marque a 
alternativa CORRETA, nos termos das normas 
estatutárias: 
 
A) A relação de emprego, na qualidade de advogado, 
retira a isenção técnica e reduz a independência profissional, 
visto que um dos requisitos caracterizadores do vinculo 
empregatício é a subordinação. 
B) O salário mínimo profissional do advogado será 
fixado pelo Conselho Seccional da OAB. 
C) As horas trabalhadas que excederem a jornada 
normal de trabalho são remuneradas por um adicional não 
superior a 100 % sobre o valor da hora normal, mesmo 
havendo contrato escrito. 
D) As horas trabalhadas no período das 20 horas de um 
dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas como 
noturnas, acrescidas do adicional de 25 %. 
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70. A Ordem dos Advogados do Brasil é composta por 
quatro órgãos, quais sejam: Conselho Federal, 
Conselhos Seccionais, Subseções e Caixa de Assistência 
dos Advogados. 
Em relação às competências dos órgãos da OAB, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Compete privativamente ao Conselho Federal criar 
as Subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados. 
B) Compete privativamente ao Conselho Seccional fixar 
a tabela de honorários advocatícios, válida para todo o país. 
C) É da competência do Conselho Seccional decidir o 
pedido de inscrição no quadro de advogados e estagiários. 
D) Em nenhuma hipótese pode o Conselho da 
Subseção receber pedido de inscrição nos quadros de 
advogados e estagiários, instruir e emitir parecer prévio, 
mesmo que para posterior decisão do Conselho Seccional. 

 
71.  Adalberto Figueira, advogado inscrito há 10 anos na 

OAB/SP, pretende se candidatar a Presidente do 

respectivo Conselho Seccional. 

Conforme o Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como 
o Regulamento Geral do EAOAB, no que diz respeito às 
eleições, marque a resposta CORRETA: 
 
A) A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB 
será realizada na segunda quinzena do mês de dezembro do 
último ano do mandato, mediante cédula única e votação 
direta dos advogados regularmente inscritos. 
B) O mandato em qualquer órgão da OAB é de 3 anos, 
iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, 
salvo no Conselho Federal. 
C) Extingue-se o mandato automaticamente, antes do 
seu término quando o titular faltar, sem justo motivo, a cinco 
reuniões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo 
do Conselho ou da diretoria da Subseção ou da Caixa de 
Assistência dos Advogados, podendo, entretanto, ser 
reconduzido no mesmo período de mandado. 
D) Extinto qualquer mandato, nas hipóteses previstas 
na Lei nº 8.906/94, cabe ao Conselho Federal escolher o 
substituto, caso não haja suplente. 
 
72.  O processo disciplinar na OAB encontra suas regras 
delineadas tanto na Lei 8.906/94, quanto no Código de 
Ética e Disciplina. 
Acerca do processo disciplinar na OAB, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) O poder de punir disciplinarmente os inscritos na 
OAB compete ao Conselho Seccional em cuja base territorial 
tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante 

a Subseção, quando competirá a está julgar o advogado e 
aplicar a punição cabível. 
B) A decisão condenatória recorrível deve ser 
imediatamente comunicada ao Conselho Seccional onde o a 
representado tenha a inscrição principal, para constar dos 
respectivos assentamentos. 
C) A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, 
quando o fato constituir crime ou contravenção, deve ser 
comunicado às autoridades competentes. 
D) O prazo para a defesa prévia pode ser prorrogado 
por motivo relevante, a juízo do relator. 
 

 
 
73. Seguem as questões do 1o simulado para o XV Exame 
 
Considerando as recentes alterações legislativas 
realizadas no estatuto da criança e do adolescente, 
assinale a assertiva CORRETA: 
 
A) o conselho tutelar é órgão autônomo, permanente e não 
jurisdicional, sendo responsável pela aplicação de medidas 
socioeducativas para crianças autoras de ato infracional  
B) haverá um conselho tutelar em cada município, formado 
por cinco membros, com mandato de quatro anos, sendo 
permitida a recondução automática 
C) o conselheiro tutelar tem direito à prisão especial, pela 
prática de crime comum, até o julgamento definitivo 
D) a eleição para o conselho tutelar será unificada em todo o 
território nacional, realizada a cada quatro anos, um ano após 
a eleição presidencial, no primeiro domingo do mês de 
outubro 
 
74. Carlinhos tem 13 anos e se encontra acolhido, para 
fins de colocação em família substituta, na casa 
acolhimento com amor. Considerando as disposições do 
Estatuto da criança e do adolescente acerca do tema, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) Carlinhos não precisa dar seu consentimento para que 
possa ser adotado 
B) Carlinhos pode ser adotado por seu irmão beto, que 
descobriu sua existência, tem 30 anos e possui mais de 
dezesseis anos de diferença de idade para o irmão 
C) se adotado, Carlinhos poderá, a qualquer momento, 
conhecer sua origem biológica, com acesso irrestrito ao 
processo de adoção. 
D) se acolhido por uma família, esse prazo nao poderá 
ultrapassar dois anos, devendo sua situação ser reavaliada 
no máximo a cada seis meses. 
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75. Sobre os estrangeiros e a Constituição Federal de 
1988, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, entre 
outros. 
B) 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. 
C) Não será concedida extradição de estrangeiro por crime 
político ou de opinião. 
D) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar 
originariamente a extradição solicitada por Estado 
estrangeiro. 
 
76. Entre as formas de saída do estrangeiro do território 
brasileiro está a expulsão. Assinale a alternativa 
INCORRETA quanto ao não procedimento da expulsão:  
 
A) Se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira. 
B) Quando o estrangeiro tiver cônjuge brasileiro do qual não 
esteja divorciado ou separado, de fato ou de direito, e desde 
que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 (cinco) 
anos. 
C) Quando o estrangeiro tiver filho brasileiro que, 
comprovadamente, esteja sob sua guarda e dele dependa 
economicamente. 
D) Mesmo na hipótese de abandono do filho, o divórcio ou a 
separação, de fato ou de direito, a expulsão não poderá 
efetivar-se a qualquer tempo. 
 

 
 
77. 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. 
 
78. 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. 
  

 
 
79. O jusfilósofo alemão Gustav Radbruch, após a 
Segunda Guerra Mundial, escreve, como circular dirigida 
aos seus alunos de Heidelberg, seu texto "Cinco minutos 
de Filosofia do Direito", na qual afirma: "Esta concepção 
da lei e sua validade, a que chamamos Positivismo, foi a 
que deixou sem defesa o povo e os juristas contras as 
leis mais arbitrárias, mais cruéis e mais criminosas". 
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De acordo com a fórmula de Radbruch: 
 
A) embora as leis injustas sejam válidas e devam ser 
obedecidas, as leis extremamente injustas perderão a 
validade e o próprio caráter de jurídicas, sendo, portanto, 
dispensada sua obediência. 
B) apenas lei justa poderá ser considerada jurídica, pois a lei 
injusta não será considerada direito. 
C) o direito é o mínimo ético de uma sociedade, de forma que 
qualquer lei injusta não será considerada direito. 
D) o direito natural é uma concepção superior ao positivismo 
jurídico; por isso, a justiça deve sempre prevalecer sobre a 
segurança. 
 
80. O filósofo inglês Jeremy Bentham, em seu livro "Uma 
introdução aos princípios da moral e da legislação", 
defendeu o princípio da utilidade como fundamento para 
Moral e para o Direito. 
 
Para este autor, o princípio da utilidade é aquele que: 
 
A) estabelece que a moral e a lei devem ser obedecidas, 
porque são úteis à coexistência humana na vida e na 
sociedade. 
B) aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência 
que tem a aumentar ou a diminuir a felicidade das pessoas 
cujos interesses estão em jogo. 
C) demonstra que o direito natural é superior ao direito 
positivo, pois, ao longo do tempo, revelou-se mais útil para 
tarefa de regular a convivência humana. 
D) afirma que a liberdade humana é o bem maior a ser 
protegido tanto pela moral quanto pelo direito, pois somente 
a liberdade de pensamento e a ação que permitem as 
pessoas tornarem algo útil. 
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