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01. Com relação às autarquias e às empresas públicas, 
assinale a opção CORRETA. 
  
A) A relação entre uma autarquia e o ente que a criou é de 
subordinação. 
B) A criação de uma empresa pública é feita por lei específica. 
C) O dirigente de autarquia não pode figurar como autoridade 
coatora em mandado de segurança. 
D) Uma autarquia municipal e uma empresa pública municipal 
pode litigar em juízo contra o município que a criou. 
 
02. No que diz respeito aos meios de atuação do poder de 
polícia, julgue os próximos itens. 
  
I. Segundo entendimento majoritário na doutrina e na 
jurisprudência, admite-se a delegação do poder de polícia a 
pessoa da iniciativa privada prestadora de serviços de 
titularidade do estado. 
II. A autorização é o ato administrativo discricionário e 
precário pelo qual a administração reconhece que o particular 
detentor de um direito subjetivo preenche as condições de 
seu gozo. 
III. A licença não pode ser negada quando o requerente 
satisfaça os requisitos legais para sua obtenção. 
IV. O poder de polícia somente se manifesta por atos 
discricionários. 
 
Estão certos apenas os itens: 
 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) I e IV. 
D) II e III. 
 
03. Acerca da responsabilidade civil do Estado e dos 
prestadores de serviços públicos, assinale a opção 
CORRETA. 
 
A) É firme e atual o entendimento do STF de que a 
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado 
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos 
usuários do serviço, se estendendo a pessoas outras que não 
ostentem a condição de usuário. 
B) Resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva do 
Estado se um policial militar, em seu período de folga e em 
trajes civis, efetua disparo com arma de fogo pertencente à 
sua família e atinge pessoa inocente, provocando-lhe danos, 
em virtude de desavença pessoal. 

C) O Estado responde objetivamente pela omissão de seus 
agentes. 
D) A responsabilidade civil pelos atos causados pelos 
agentes das empresas públicas e sociedades de economia 
mista prestadoras de atividade econômica é objetiva. 
 
04. Quanto à acumulação de cargos públicos, havendo 
compatibilidade de horários e desde que respeitado o 
teto constitucional, analise as afirmativas abaixo. 
 
I – Um servidor aposentado no cargo efetivo de professor 
Federal pode acumular os proventos com o subsídio do cargo 
eletivo de Deputado Estadual. 
II – É vedada a acumulação remunerada de um cargo efetivo 
de fisioterapeuta em autarquia federal com o de fisioterapeuta 
na Administração Direta municipal. 
III – O cargo efetivo de professor de ensino médio é 
acumulável com o emprego público de advogado em 
sociedade de economia mista. 
 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
A) I, apenas. 
B) I e II. 
C) II e III. 
D) I e III. 
 
05. Sobre os atos administrativos, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) Somente a Administração Pública pode revogar os 
próprios atos e somente o Poder Judiciário pode anular os 
atos administrativos. 
B) A anulação de ato administrativo pode ser feita pelo Poder 
Judiciário ou pela própria Administração Pública, quando 
existente vício de legalidade, sempre com efeitos ex nunc. 
C) A anulação depende de motivo de conveniência e 
oportunidade para ser realizada. 
D) A revogação de um ato administrativo por motivo de 
oportunidade e conveniência não retroage á data de edição 
do ato, produzindo efeitos, somente, prospectivos. 
  
06. A lei permite a remoção ex officio de um funcionário 
para atender a necessidade do serviço público. Mauro, 
servidor público, praticou determinada infração e a 
Administração Pública utilizou a remoção como forma de 
punição. Nesse caso, 
  
A) há violação à finalidade do ato administrativo. 
B) inexiste vício de finalidade no ato 
administrativo. 
C) há vício de competência no ato administrativo. 
D) há vício no motivo do ato administrativo. 
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07. De acordo com o entendimento sumulado do TST, em 
relação à compensação de jornada é CORRETO afirmar: 
 
A) O regime compensatório na modalidade "banco de horas" 
pode ser instituído por negociação coletiva e individual 
B) A prestação de horas extras habituais descaracteriza o 
acordo individual de compensação de jornada. 
C) O acordo individual para compensação na modalidade 
"banco de horas" é válido, salvo se houver norma coletiva em 
sentido contrário. 
D) É válido acordo tácito para compensação de jorna da, 
exceto na modalidade "banco de horas". 
 
08.  De acordo com o entendimento sumulado pelo TST, 
reconhece-se estabilidade provisória no emprego 
 
A) ao empregado acidentado que tenha fica do afastado por 
10 dias. 
B) ao membro eleito da CIPA, inclusive suplente. 
C) à empregada gestante, inclusive a doméstica, desde que 
contratada por prazo indeterminado. 
D) ao empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista, como consequência da admissão mediante 
aprovação em concurso público. 
 
09. Em relação ao aviso prévio, é CORRETO afirmar: 
 
A) O aviso prévio será proporcional ao tempo de serviço 
sendo de, no mínimo, trinta dias, de acordo com a 
Constituição Federal. 
B) A falta de aviso prévio por parte do empregador implica o 
pagamento de multa equivalente a vinte por cento do salário 
do empregado, em favor do mesmo. 
C) O valor das horas extras, ainda que habituais, não integra 
o aviso prévio indenizado. 
D) Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva cinco dias 
após o término do respectivo período do aviso. 
 
10. Considerando as previsões da CLT sobre rescisão do 
contrato de trabalho, é INCORRETO afirmar:  
 
A) No caso de morte do empregador constituído em empresa 
individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de 
trabalho. 
B) No caso de paralisação temporária ou definitiva do 
trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual 

ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que 
impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o 
pagamento da indenização, que ficará a cargo do 
empregador. 
C) Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão 
do contrato de trabalho, o recebimento de indenização será 
reduzido à metade. 
D) Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador 
que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado 
a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a 
remuneração a que teria direito até o término do contrato. 
 
11. A suspensão contratual é conceituada como a 
paralisação temporária dos principais efeitos do contrato 
de trabalho, não havendo prestação dos serviços nem 
pagamento de remuneração; enquanto que a interrupção 
é a paralisação da prestação dos serviços com 
pagamento salarial e contagem de tempo de serviço. 
Considera-se como modalidade de suspensão e 
interrupção, respectivamente, 
 
A) licença-paternidade e aborto não criminoso. 
B) aposentadoria por invalidez e feriados. 
C) férias anuais e testemunha judicial. 
D) testemunha judicial e repouso semanal remunerado. 
 
12. Com fundamento nas disposições da CLT, em relação 
ao contrato de trabalho por prazo determinado, o mesmo: 
 
A) não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. 
B) pode ser prorrogado por no máximo uma vez. 
C) pode ser celebrado livremente pelas partes, para qualquer 
tipo de atividade empresarial. 
D) não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, ou, no caso 
de contrato de experiência, não poderá ser estipulado por 
mais de 60 dias. 
 
 

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

 
De acordo com a Resolução 136/2014, do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, os prazos que se 
vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade do 
sistema de tramitação eletrônica, serão automaticamente 
prorrogados para o dia útil seguinte à retomada de 
funcionamento, nas hipóteses indicadas em: 
 
A) I, II e III, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
 
17. De acordo com a Lei no 11.419/06, as intimações serão 
feitas por meio eletrônico em portal próprio, 
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive 
eletrônico. Considerar-se-á realizada a intimação no dia 
em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor 
da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 
A referida consulta deverá ser feita em até: 
 
A) 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, 
sendo que para efeito da contagem deste prazo, o dia inicial 
é o primeiro dia útil posterior ao da disponibilização do ato de 
comunicação no sistema que tenha expediente no órgão 
comunicante. 
B) 5 dias corridos contados da data do envio da intimação, 
sendo que para efeito da contagem deste prazo, o dia inicial 
é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação 
no sistema, independentemente 
de esse dia ser, ou não, de expediente no órgão comunicante. 
C) 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, 
sendo que para efeito da contagem deste prazo, o dia inicial 
é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação 
no sistema, independentemente de esse dia ser, ou não, de 
expediente no órgão comunicante. 
D) 5 dias corridos contados da data do envio da intimação, 
sendo que para efeito da contagem deste prazo, o dia inicial 
é o primeiro dia útil posterior ao da disponibilização do ato de 
comunicação no sistema que tenha expediente no órgão 
comunicante. 
 
 

 
 
 
18. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) O uso da imagem para fins comerciais, de pessoa pública, 
não exige autorização. Assim, se a propaganda for positiva, 
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mesmo que o uso não seja autorizado, não haverá de se falar 
em indenização, pois a pessoa pública tem a sua imagem 
mitigada. 
B) A pessoa física adquire a sua personalidade no momento 
do seu nascimento com vida, sendo o seu registro posterior 
um ato meramente declaratório de direito, com efeitos 
retroativos.  
C) Na hipótese de desaparecido em campanha ou feito 
prisioneiro que não for encontrado até dois anos após o 
término da guerra, autoriza o ordenamento jurídico brasileiro 
a morte ficta ou presumida sem a necessidade de 
procedimento de ausência. 
D) Nas associações os associados não possuem direitos e 
deveres recíprocos, o tendo em relação à associação. 
 
19. Sobre o direito das famílias, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) São devedores de alimentos, por conta do parentesco, os 
ascendentes, os descendentes, os irmãos e os tios. 
B) Para o STF, no regime de separação obrigatória não há de 
se falar em comunicabilidade patrimonial. 
C) Na comunhão parcial de bens o patrimônio dos nubentes, 
anterior ao matrimônio, não comunica. Sendo assim, 
igualmente não irão comunicar os seus frutos e benfeitorias, 
ainda que realizadas no curso do casamento. 
D) O adultério, ainda que confessado, não é capaz de afastar 
a presunção de paternidade decorrente do casamento.   
 
20. João é casado com Maria no regime da comunhão 
universal de bens. Tiveram dois filhos, Paulo e Júlia, 
todos maiores e capazes. João faleceu no dia de hoje, 
deixando R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em 
patrimônio. Sobre o tema indaga-se como deve ser 
realizada a divisão patrimonial: 
 
A) Maria receberá à título de meação, por conta do regime de 
bens, o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). No que 
tange ao patrimônio hereditário, este será dividido em cotas 
igualitárias apenas entre os descendentes Paulo e Júlia, 
recebendo cada um R$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil 
reais).   
B) Maria receberá à título de meação, por conta do regime de 
bens, o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). No que 
tange ao patrimônio hereditário, este será dividido em cotas 
igualitárias entre os descendentes e o cônjuge, recebendo 
cada um R$ 100.000,00 (cem mil reais).   
C) Por conta do regime de bens, o qual propugna uma ampla 
comunicabilidade, o patrimônio será endereçado, por inteiro, 
a Maria. 
D) Haja vista o falecimento e o regime de comunhão 
universal, todo o patrimônio deverá ser igualmente dividido 

entre Maria, Paulo e Júlia, recebendo cada um R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais). 
 
21. Moradores do Condomínio Edilício Monte Carlo 
realizaram assembleia a fim de deliberar acerca do 
possível dever do condômino do apartamento 101, 
localizado no andar térreo, ser cobrado em valor superior 
aos demais, sob a justificativa de utilizar, com 
exclusividade, área comum pertencente ao condomínio. 
Diante desta situação hipotética, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) O condômino do apartamento 101 não está obrigado a 
pagar pela utilização com exclusividade da área comum, 
porque não deu causa a esta situação. 
B) O condômino do apartamento 101 está obrigado a pagar 
pela utilização com exclusividade da área comum, justamente 
por dispor do seu uso exclusivo.  
C) O condômino do apartamento 101 não está obrigado a 
pagar pela utilização com exclusividade da área comum, 
porque possui a mesma fração ideal dos demais condôminos.  
D) O condômino do apartamento 101 não está obrigado a 
pagar pela utilização com exclusividade da área comum, 
porque isto representaria desrespeito ao princípio 
constitucional da isonomia. 
 
22. Sobre os direitos reais de garantia, notadamente o 
instituto da hipoteca, é CORRETO afirmar:  
 
A) É proibida a venda do bem hipotecado, enquanto a 
hipoteca viger.  
B) Não é juridicamente possível a instituição de nova hipoteca 
sobre imóvel hipotecado.  
C) A única forma do adquirente de bem hipotecado remir a 
hipoteca e extinguir o gravame será por meio da autorização 
expressa de todos os demais credores hipotecários.  
D) Será possível a constituição de hipoteca visando a garantia 
de dívida futura, desde que determinado o valor máximo do 
crédito a ser garantido.  
 
23. Claúdio se hospedou num hotel em Maranguape e 
deixou os seus pertences pessoais no quarto. Ao 
retornar de um passeio pela cidade, foi surpreendido com 
os vários itens de sua bagagem danificados por uma 
placa de gesso que havia se descolado do teto e caído. 
Ao se dirigir à Direção do estabelecimento, soube que 
não seria ressarcido pelo hotel, pois o gerente 
desconfiava de um antigo funcionário a quem iria atribuir 
a autoria e, portanto, responsabilidade pelo ilícito. 
Considerando o fato narrado, assinale a afirmativa 
CORRETA. 
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A) Os donos de hotéis são responsáveis, independentemente 
de culpa, pelos bens de seus hóspedes, devendo, portanto, 
Cláudio ser ressarcido pelo hotel. 
B) Somente comete ato ilícito, aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito 
e causar dano a outrem, e, portanto, o hotel não tem 
obrigação de indenizar Cláudio. 
C) Como o hotel suspeita que o antigo funcionário seja o 
responsável pelo ilícito, haverá necessidade de aguardar que 
o fato seja apurado no juízo criminal, para após analisar o fato 
no juízo cível. 
D) O hotel não deve indenizar Cláudio, pois houve culpa 
exclusiva da vítima, já que ele deveria ter deixado, aos 
cuidados do gerente, seus pertences pessoais para que 
houvesse essa garantia. 
 
24. Em 12.09.12, Sílvio adquiriu de Maurício, por contrato 
particular de compra e venda, um automóvel, ano 2011, 
por R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Vinte dias após 
a celebração do negócio, Sílvio tomou conhecimento que 
o veículo apresentava avarias na suspensão dianteira, 
tornando seu uso impróprio pela ausência de segurança. 
Considerando que o vício apontado existia ao tempo da 
contratação, de acordo com a hipótese acima e as regras 
de direito civil, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) Sílvio terá o prazo de doze meses, após o conhecimento 
do defeito, para reclamar a Maurício o abatimento do preço 
pago ou desfazimento do negócio jurídico em virtude do vício 
oculto. 
B) Mauricio deverá restituir o valor recebido e as despesas 
decorrentes do contrato se, no momento da venda, 
desconhecesse o defeito na suspensão dianteira do veículo. 
C) Caso Silvio e Maurício estabeleçam no contrato cláusula 
de garantia pelo prazo de 90 dias, o prazo decadencial legal 
para reclamação do vício oculto correrá independentemente 
do prazo da garantia estipulada. 
D) Caso Silvio e Mauricio tenham inserido no contrato de 
compra e venda cláusula que exclui a responsabilidade de 
Mauricio pelo vício oculto, persistirá a irresponsabilidade de 
Maurício mesmo que este tenha agido com dolo positivo. 
 

 
 
25. Acerca da antecipação de tutela, é CORRETO afirmar 
que: 
 
A) Se não deferida no curso do processo, não poderá ser 
concedida na sentença. 

B) A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a 
qualquer tempo.  
C) O juiz pode, de ofício, antecipar total ou parcialmente os 
efeitos da tutela. 
D) A tutela antecipada somente poderá ser modificada ou 
revogada quando da prolação da sentença. 
 
26. No tocante aos prazos processuais, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) É possível às partes, mediante acordo, reduzir ou prorrogar 
os prazos peremptórios. 
B) O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é contínuo, 
interrompendo-se, no entanto, nos feriados. 
C) O juiz poderá prorrogar quaisquer prazos, mas nunca por 
mais de sessenta dias, com exceção dos casos de 
calamidade pública, em que este limite poderá ser excedido.   
D) Não havendo preceito legal nem fixação pelo juiz, será de 
oito dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da 
parte.   
 
27. Sabrina Dourado ajuizou ação ordinária de cobrança 
contra Francisco Penante. Após a citação, Sabrina 
percebeu que omitiu na petição inicial parte do pedido. 
Em vista disso, pleiteou em juízo, com a concordância de 
Francisco Penante, a alteração do pedido. Essa alteração 
 
A) Será permitida até a sentença de primeira instância. 
B) Será permitida até o saneamento do processo.    
C) Será permitida em qualquer fase do processo. 
D) Não será permitida por já ter ocorrido a citação. 
 
28. Nos autos de ação indenizatória ajuizada por Alfredo 
em face de Thales, é prolatada sentença de procedência 
do pleito autoral, condenando o réu ao pagamento de 
determinada quantia em dinheiro. Ainda na pendência do 
julgamento da apelação interposta contra a sentença, 
Alfredo constata que Thales está adotando uma série de 
providências destinadas a alienar todos os seus bens, o 
que poderá frustrar o cumprimento da sentença, caso 
esta seja confirmada pelo tribunal. A medida cautelar 
específica que deverá ser requerida por Alfredo é o(a): 
 
A) Justificação 
B) Sequestro. 
C) arresto. 
D) produção antecipada de provas. 
 
29. O mandado de segurança é um importante 
instrumento de proteção a direitos líquidos e certos, 
individuais ou coletivos, que não estejam amparados por 
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente 
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 
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jurídica sofrer violação ou tiver justo receio de sofrê-la 
por parte de autoridade.  
 
Acerca do mandado de segurança coletivo, é CORRETO 
afirmar que: 
 
A) pode ser impetrado em defesa de direitos líquidos e certos 
que pertençam a apenas parte dos membros de uma 
categoria ou associação, substituídos pelo impetrante.  
B) a sentença de procedência produz efeitos erga omnes, não 
limitando seus efeitos aos membros da categoria substituídos 
pelo impetrante.  
C) não induz litispendência para as ações individuais, de 
forma que os efeitos da coisa julgada beneficiam o impetrante 
individual, ainda que não requeira a desistência de seu 
mandado de segurança.  
D) a interposição de embargos infringentes é admitida para 
fins de exercício da ampla defesa. 
 
30. Com relação ao procedimento da execução por 
quantia certa, contra devedor solvente, fundado em título 
extrajudicial, é CORRETO afirmar que:  
 
A) o executado é citado para, no prazo de três dias, 
apresentar embargos.  
B) o credor só pode indicar os bens a serem penhorados se o 
executado não se manifestar no prazo legal, após ser citado.  
C) o juiz pode, de ofício, e a qualquer tempo, deter-minar a 
intimação do executado para indicar bens passíveis de 
penhora.  
D) o juiz somente fixará os honorários de advogado a serem 
pagos pelo executado ao fim do processo de execução. 
 
 

 
 
31. É CORRETO afirmar que são sempre sociedades 
simples: 
 
A) Cooperativas. 
B) Sociedades anônimas. 
C) Sociedades em comandita simples. 
D) Sociedades limitadas. 
 
32. Analise as alternativas abaixo:  
 
I – Departamento de Registro Empresarial e Integração é 
um órgão estadual responsável pela execução dos 

registros públicos das firmas individuais e sociedades 
empresariais. 
II – Juridicamente, podemos conceituar a empresa como 
sendo a pessoa jurídica que exerce atividade econômica 
organizada de produção ou circulação de bens ou 
serviços. 
III – Para ser caracterizado empresário, não é necessário 
estar inscrito na Junta Comercial, em conformidade com 
a teoria da empresa e com o efeito declaratório do 
registro. 
IV – A recusa por uma parte da apresentação judicial 
parcial dos livros obrigatórios acarretará que os fatos 
alegados pela outra parte sejam tomados como 
verdadeiros, com base em seus próprios lançamentos, os 
quais merecem fé pública.  
 
Pode-se afirmar que estão INCORRETAS:  
 
A) apenas as alternativas I e II.  
B) apenas as alternativas I e IV.  
C) apenas as alternativas II e III.  
D) apenas as alternativas I e III.  
 
33. Quanto à locação não residencial, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o 
empresário ou a sociedade empresária, na condição de 
locatária, tem direito a renovar o contrato escrito, cujo prazo 
tenha-se indeterminado, desde que tenha permanecido no 
local por 05 (cinco) anos ou mais. 
B) As sociedades empresárias e as sociedades simples 
possuem o direito à renovação do contrato de locação, desde 
que presentes os pressupostos previstos na Lei do 
Inquilinato. 
C) Para que se tenha o direito à renovação do contrato de 
locação, é essencial que o locatário esteja explorando seu 
comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto 
de cinco anos. 
D) Na ação renovatória o locatário não pode pleitear a 
alteração das condições da locação. 
 
34.Quanto à ação social de responsabilidade contra os 
administradores, está INCORRETO afirmar que: 
 
A) qualquer acionista, independentemente da quantidade de 
ações que possua, poderá promover a ação, caso a 
assembleia geral delibere não promovê-la. 
B) a deliberação sobre sua propositura poderá ser tomada em 
assembleia geral extraordinária. 
C) ela não exclui a ação que couber ao acionista diretamente 
prejudicado por ato de administrador. 
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D) a deliberação sobre sua propositura poderá ser tomada em 
assembleia geral ordinária, ainda que não prevista na ordem 
do dia. 
 

 
 
 
35. Caio, ao chegar em casa toma conhecimento de que 
algumas residências próximas a sua foram roubadas, 
então resolve comparecer à delegacia de polícia e 
noticiar o crime, imputando o fato ao seu inimigo capital 
Mévio, alegando que o vira cometendo tal ilícito, mesmo 
sabendo que seu desafeto encontrava-se fora da cidade 
na data do ocorrido. Em razão do exposto, foi instaurado 
o inquérito policial para apurar as circunstâncias do 
ocorrido. Diante do caso narrado, é correto afirmar que 
Caio cometeu: 
 
A) delito de denunciação caluniosa. 
B) delito de injúria. 
C) crime de difamação. 
D) crime de comunicação falsa de crime. 
 
36. João, com animus necandi,deflagra seis tiros de 
revólver contra José, jovem de 25 anos, que acabara de 
estuprar sua filha. Contudo, em decorrência de erro ao 
mirar em José, João erra seu alvo, vindo a atingir Marcos, 
senhor de 65 anos, que mesmo levado imediatamente ao 
hospital pelo próprio João, vem a falecer.  
A esse respeito, é correto afirmar que João responderá: 
 
A) pelo homicídio de Marcos, agravado por ser a vítima maior 
de 60 (sessenta) anos. 
B) apenas por tentativa de homicídio privilegiado, tendo em 
vista que ocorreu erro quanto à pessoa. 
C) pelo homicídio privilegiado consumado, uma vez que 
ocorreu erro na execução. 
D) pelo homicídio culposo de Marcos, agravado por ser a 
vítima maior de 60 (sessenta) anos. 
 
37. Felipe, após subtrair uma moto de determinada 
concessionária, entra em contato com Maria, sua 
namorada, a quem conta o fato que acabara de praticar e 
pede sua ajuda. Felipe sabe que Maria tem uma casa 
enorme e que a moto ficaria escondida facilmente. Assim, 
pergunta a Maria se ela poderia ajuda-lo, escondendo a 
moto. Maria, muito apaixonada pelo namorado, aceita 
prestar a ajuda. Nessa situação, Maria deve responder 
por: 
 

A) favorecimento real. 
B) participação no crime de furto praticado por Felipe. 
C) receptação. 
D) favorecimento pessoal. 
 
38. Sobre o tema “concurso de pessoas”, assinale a única 
alternativa INCORRETA: 
 
A) O Código Penal Brasileiro em relação ao concurso de 
pessoas, adotou a teoria monista também denominada 
unitária. 
B) No concurso de pessoas, autores e partícipes respondem 
pelo mesmo crime e, consequentemente pela mesma pena 
em abstrato, porém, no momento da fixação da pena, o 
partícipe recebe uma causa de diminuição de pena por ter sua 
culpabilidade diminuída. 
C) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide 
nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 
Se a participação for de menor importância, a pena pode ser 
diminuída.  
D) Na autoria colateral, existe concurso de pessoas devendo 
todos os autores responder conjuntamente pelo resultado 
delituoso. 
 
39. No que diz respeito ao concurso de crimes, assinale a 
única alternativa INCORRETA: 
 
A) A imputabilidade penal não se confunde com a 
responsabilidade penal, que corresponde às consequências 
jurídicas oriundas da prática de uma infração. 
B) Ocorre o concurso material quando o agente, mediante 
mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 
idênticos ou não. 
C) No concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá 
sobre a pena de cada um, isoladamente. 
D) Há crime continuado mesmo na circunstância na qual 
exista uma única conduta desdobrada em vários atos. 
 
40.Sobre o instituto da extinção da punibilidade, assinale 
a única assertiva CORRETA: 
 
A) As escusas absolutórias excluem a imposição de pena, são 
estruturadas de modo negativo e não se comunicam aos 
eventuais partícipes que não apresentem as características 
personalíssimas exigidas na lei penal. 
B) Há possibilidade do perdão judicial se dirigir à toda e 
qualquer infração penal, ainda que não haja prévia 
determinação em lei. 
C) Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um 
deles impede, quanto aos outros, a agravação da pena 
resultante da conexão. 
D) As escusas absolutórias são causas expressas de 
extinção da punibilidade previstas no CP. 
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41. Sobre a classificação das decisões no Processo 
Penal, assinale a alternativa ERRADA: 
 
A) A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista 
não terminativa, por meio da qual o juiz confirma a 
competência do Tribunal do Júri, julgando admissível a 
acusação, por entender suficientes a prova da infração e os 
indícios de autoria para submeter o réu ao júri popular. 
B) A desclassificação trata-se de uma decisão interlocutória 
mista não terminativa, que se caracteriza pela conclusão de 
incompetência do júri para o julgamento da causa. 
C) No processo penal, as decisões interlocutórias simples 
proferidas por juiz singular são, em regra, irrecorríveis, como 
é o caso da decisão de recebimento da denúncia ou da 
queixa. As decisões interlocutórias mistas, terminativas ou 
não terminativas são recorríveis por meio de recurso em 
sentido estrito, mas irrecorríveis por apelação, como é o caso 
da decisão de impronúncia. 
D) No processo penal, somente são consideradas decisões 
definitivas aquelas que fazem coisa julgada material, 
dispondo sobre o mérito da causa e impedindo um novo 
processo pelo mesmo fato. 
 
42. Relativamente ao tema medidas assecuratórias, 
analise as afirmativa CORRETA: 
 
A) Constituem modalidades de medidas assecuratórias 
previstas expressamente no Código de Processo Penal o 
sequestro, o arresto, a hipoteca legal e a medida cautelar de 
indisponibilidade de bens. 
B) Passando em julgado a sentença condenatória, serão os 
autos de hipoteca ou arresto remetidos ao cível.  
C) A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser 
decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério 
Público ou do ofendido, ou mediante representação da 
autoridade policial, desde que haja certeza da infração e 
indícios suficientes da autoria. 
D) o arresto do imóvel poderá ser decretado de início, 
revogando-se, porém, se no prazo de 10 (dez) dias não for 
promovido o processo de inscrição da hipoteca legal. 
  
43. Sobre o processo e julgamento dos crimes contra a 
propriedade imaterial marque a alternativa CORRETA: 
 
A) A diligência de busca e apreensão será realizada por dois 
peritos nomeados pelo juiz, os quais verificarão a existência 
de fundamento para a apreensão. 

B) realizada a busca e apreensão, o laudo pericial será 
apresentado dentro de 5 (cinco) dias após o encerramento da 
diligência. 
C) Nos crimes de ação privativa do ofendido, não será 
admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, 
se decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, após a homologação 
do laudo. 
D) No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a 
denúncia será recebida independentemente do exame 
pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. 
 
44. Quanto às medidas protetivas de urgência da Lei n.º 
11.340/06 (Lei Maria da Penha): 
 
A) as medidas protetivas restringem-se a ofendida, não 
incluindo seus familiares. 
B) podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, mas não 
poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras, ainda 
que de maior eficácia. 
C) a autoridade policial, verificada a existência do crime de 
violência doméstica e familiar contra a mulher deverá 
instaurar o inquérito policial, de acordo com o previsto em lei, 
e remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão 
de medidas protetivas de urgência.  
D) as medidas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, 
de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, ainda que 
a infração seja de ação penal privada ou pública condicionada 
à representação. 
  
45. No que tange à disciplina dos recursos no processo 
penal brasileiro, é CORRETO afirmar que: 
 
A) a contradição sanável mediante embargos de declaração 
é a verificada entre os fundamentos do acórdão e a sua 
conclusão, não a que possa haver nas diversas motivações 
de votos convergentes. 
B) a proclamação do resultado do julgamento permite a 
caracterização, por si só, da publicação da sentença, ainda 
que o magistrado não faça a leitura de seu conteúdo e 
determine a realização de uma audiência para essa 
finalidade. 
C) a manifestação do Promotor de Justiça, em alegações 
finais, pela absolvição do réu e, em seu parecer, pelo não 
conhecimento do recurso, altera o direito do assistente de 
acusação recorrer da sentença absolutória. 
D) No processo penal a apresentação das razões devem ser 
concomitante à interposição. 
  
46. Imagine que magistrado integrante do Tribunal 
Regional Eleitoral, durante sessão de julgamento e em 
razão de controvérsia relativa a votos divergentes, atente 
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dolosamente contra a vida de seu colega. A competência 
para julgamento é do: 
 
A) Tribunal do Júri. 
B) Tribunal de Justiça. 
C) Tribunal Superior Eleitoral. 
D) Superior Tribunal de Justiça. 
 
 

 
 
 
47. No que concerne à proteção internacional dos 
Direitos Humanos, assinale a opção CORRETA: 
 
A) A Convenção Americana sobre Direitos Humanos não 
reconhece o princípio do “ne bis in idem”. 
B) A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante 
expressamente aos presos o direito de participação política. 
C) O sistema global de proteção dos Direitos Humanos está 
estruturado com base em uma série de documentos, dentre 
eles: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. 
D) A Convenção Americana sobre Direitos Humanos admite 
a censura prévia exclusivamente nos casos previstos em lei 
para a proteção da segurança nacional ou da ordem pública. 
 
48. A respeito da incorporação dos tratados 
internacionais de proteção dos Direitos Humanos ao 
direito brasileiro, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Após a Emenda Constitucional n° 45, todos os tratados 
internacionais passaram a possuir status de norma 
constitucional. 
B) O STF firmou jurisprudência no sentido de que os tratados 
internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil 
previamente à edição da Emenda Constitucional n° 45 
possuem natureza materialmente constitucional. 
C) A incorporação de um tratado internacional de direitos 
humanos não exige a aprovação do Congresso Nacional. 
D) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados por três quintos dos votos dos 
membros de cada Casa do Congresso Nacional terão força 
de emendas constitucionais. 
 
49. Sobre as características dos Direitos Humanos 
apontadas pela doutrina nacional e internacional, 
assinale a alternativa que contém uma incorreção: 
 

A) A imprescritibilidade dos Direitos Humanos se vincula à 
sua proteção contra o decurso do tempo. 
B) O princípio da universalidade significa que a violação dos 
Direitos Humanos de uma pessoa, é a violação dos direitos 
de todas, pois a proteção legal deve abranger a todos os 
indivíduos. 
C) São invioláveis os Direitos Humanos, por isso as 
autoridades e também os indivíduos não podem violá-los. 
D) A irrenunciabilidade dos Direitos Humanos não destaca o 
fato de que estes se vinculam ao gênero humano. 
 
50. O Brasil é signatário de diversos tratados que compõe 
um complexo sistema de proteção à pessoa humana, se 
dividindo em dois: O Global e o Regional. Sobre a 
temática, assinale a alternativa correta: 
 
A) No sistema Global, é função do comitê de Direitos 
Humanos receber petições individuais, comunicações 
interestatais e relatórios. 
B) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos são órgãos de proteção 
do sistema Global. 
C) O Brasil não integra o Sistema Interamericano, que é 
administrado pela Organização dos Estados Americanos 
(OEA). 
D) A Corte Interamericana de Direitos Humanos recebe 
petições individuais de pessoas que sofrem violação de seus 
Direitos Humanos. 
 
 

 
 
51. De acordo com a Constituição Federal e a 
jurisprudência do STF, no que tange aos “Remédios 
Constitucionais”, pode-se afirmar que: 
 
A) Possui legitimidade ativa para impetrar mandado de 
segurança coletivo o partido político sem representação no 
Congresso Nacional. 
B) Cabe o Habeas Corpus contra imposição de pena de 
exclusão de militar ou de perda de patente. 
C) A impetração de mandado de segurança coletivo por 
entidade de classe em favor de seus associados independe 
da autorização destes. 
D) A ação popular pode ser ajuizada por estrangeiro residente 
no país, já que os direitos e garantias fundamentais também 
são aplicáveis a eles. 
 
52. No que se refere aos direitos políticos e aos direitos 
da nacionalidade, assinale a alternativa CORRETA: 
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A) Os brasileiros nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou 
mãe brasileira, registrados em repartição brasileira 
competente serão brasileiros natos e, portanto, não poderão 
ser extraditados. 
B) A Constituição Federal de 1988 dotou o analfabeto de 
capacidade eleitoral ativa e passiva. 
C) Caso o extraditando tenha filho brasileiro, sua extradição 
não será admitida. 
D) Podem ser extraditados, em determinadas circunstâncias, 
os brasileiros nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe 
brasileira que esteja a serviço da República Federativa do 
Brasil. 
 
53. Sobre o processo legislativo brasileiro, pode-se 
afirmar que: 
 
A) Cabe ao Congresso Nacional aprovar ou rejeitar medida 
provisória de modo integral, sendo defeso a sua aprovação 
com alterações no texto original. 
B) Projeto de lei que verse sobre matéria de iniciativa 
exclusiva do Presidente da República pode ser emendado 
pelas Casas do Congresso Nacional. 
C) A sanção presidencial convalida eventual vício de iniciativa 
de projeto de lei apresentado por membro do Congresso 
Nacional que verse sobre matéria de iniciativa exclusiva do 
Presidente da República. 
D) A Constituição Federal veda a edição de medida provisória 
para regulamentar o exercício do direito à propriedade. 
 
54. Considerando a jurisprudência da Corte 
Constitucional, bem como as regras estabelecidas pela 
Constituição Federal, assinale a alternativa que trata de 
forma incorreta o controle de constitucionalidade 
brasileiro: 
 
A) A ação declaratória de constitucionalidade e a ação direta 
de inconstitucionalidade interventiva possuem os mesmos 
legitimados ativos. 
B) Admite-se o controle preventivo de constitucionalidade no 
caso de mandado de segurança impetrado por parlamentar, 
com a finalidade de impedir a tramitação de proposta de 
emenda constitucional tendente a abolir cláusula pétrea. 
C) A ADPF não tem preferência em relação a outros meios 
eficazes de sanar a lesividade, pois à ela aplica-se o princípio 
da subsidiariedade. 
D) A ação rescisória jamais poderá ser utilizada em sede de 
controle concentrado de constitucionalidade, federal ou 
estadual, pois é vedada a sua utilização. 
 
55. Considerando a disciplina constitucional sobre o 
Estado de Defesa, pode-se afirmar que: 
 

A) Durante a sua vigência, o preso por crime contra o Estado 
deverá ficar incomunicável. 
B) Em hipótese alguma sua vigência poderá ser estendida por 
mais de trinta dias. 
C) A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser 
superior a quinze dias, se determinada durante a sua 
vigência. 
D) O decreto que instituir o Estado de Defesa poderá 
restringir, nos termos e limites da lei, o direito de reunião, 
ainda que no seio das associações. 
 

 
 
 
56. Visando a proteger a indústria de tecnologia da 
informação, o governo federal baixou medida, mediante 
decreto, em que majora de 15% para 20% a alíquota do 
Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros 
para monitores de vídeo procedentes do exterior, limites 
esses que foram previstos em lei. 
 
A   respeito   da   modificação   de   alíquota   do   Imposto   
de Importação, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A)  Deve observar a reserva de lei complementar.  
B)  Deve ser promovida por lei ordinária. 
C)  Deve observar o princípio da irretroatividade.  
D)  Deve observar o princípio da anterioridade. 
 
57. Empresa X, constituída em 1980, entrou com ação na 
Justiça Federal impugnando a cobrança da Contribuição 
Sobre o Lucro – CSLL, alegando que, apesar de prevista 
no Art. 195, I, c, da Constituição Federal, trata-se de um 
tributo que tem o lucro como fato gerador. Dessa forma, 
haveria um bis in idem em relação ao  Imposto  Sobre  a  
Renda  das  Pessoas  Jurídicas (Art. 153, III da  CRFB), o 
que é  vedado pelo próprio texto constitucional. 
 
A partir do caso narrado e considerando a jurisprudência 
dominante do Supremo Tribunal Federal, assinale a 
afirmativa CORRETA. 
 
A)  A empresa tem razão porque os dois tributos têm o lucro 
como fato gerador, o que é vedado pela Constituição Federal. 
B) A empresa, por ter sido constituída anteriormente à 
Constituição Federal de 1988, tem direito adquirido a não 
pagar a CSLL. 
C)  A empresa não tem razão, porque ambos os tributos estão 
previstos na CRFB. 
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D)  A empresa tem razão, pela clara violação à vedação ao 
confisco prevista no Art. 150, IV, da CRFB.  
 
58. De acordo com a Constituição Federal, a alíquota da 
contribuição de intervenção no domínio econômico 
relativa às atividades de importação ou comercialização 
de petróleo e de seus derivados, de gás natural e de seus 
derivados e de álcool combustível −CIDE-COMBUSTÍVEL 
− poderá ser:  
 
A) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo da 
União, aplicando-se à tributação do gás natural e de seus 
derivados os princípios da legalidade, noventena e 
anterioridade.  
B) aumentada e restabelecida por ato do Poder Legislativo da 
União, não se lhe aplicando o princípio da legalidade. 
C) reduzida e aumentada por ato do Poder Legislativo da 
União, não se lhe aplicando o princípio da noventena.  
D) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo da 
União, não se lhe aplicando o princípio da anterioridade. 
 
59. Atendidas as condições e os limites estabelecidos em 
lei, o IPI, o ICMS, as taxas municipais pelo poder de 
polícia, as contribuições de melhoria e o Imposto de 
Exportação podem ter suas alíquotas aumentadas, 
respectivamente, por:  
 
A) lei ordinária, decreto, lei ordinária, decreto e lei ordinária.  
B) lei complementar, lei ordinária, decreto, decreto e lei 
complementar.  
C) decreto, lei ordinária, lei ordinária, lei ordinária e decreto.  
D) lei ordinária, decreto, lei ordinária, lei ordinária e lei 
complementar.  
 
60. Em setembro de 2013, Gustavo, com 10 anos de idade, 
domiciliado em Fortaleza/CE, recebeu em doação de sua 
avó, Mariângela, viúva, domiciliada em Natal/RN, um 
terreno localizado à beira-mar, em Aquiraz/CE, do qual ela 
era proprietária, fazia 30 anos. Como Gustavo é menor de 
idade, a aceitação da doação foi feita apenas por sua mãe, 
que o representa na prática de atos da vida civil, pois seu 
pai foi destituído do poder familiar, por decisão judicial, e 
há muito tempo “anda desaparecido”. No momento em 
que foi lavrada a escritura de doação, Mariângela, que era 
contribuinte do IPTU, encontrava-se em débito com a 
Prefeitura do Município de Aquiraz, relativamente a esse 
imposto, no exercício de 2013. Considerando que o 
contribuinte do ITCD, nas doações, é o donatário e 
tomando como base o que dispõem a Constituição 
Federal e o Código Tributário Nacional, é correto afirmar:  
 
A) Mariângela, ao formalizar a doação do imóvel a seu neto, 
deixará de revestir a condição de contribuinte do IPTU/2013, 

passando Gustavo a revestir a condição de contribuinte em 
relação ao IPTU/2013, mesmo que da escritura de doação 
conste certidão negativa relativamente a esse exercício.  
B) O pai de Gustavo pode ser considerado responsável 
tributário pelo ITCD devido por essa transmissão por doação, 
pelo simples fato de ser pai, mesmo não tendo intervindo no 
ato de transmissão por doação, nem tendo sido responsável 
por qualquer omissão.  
C) Gustavo, embora tenha apenas 10 anos de idade e seja, 
por causa disso, civilmente incapaz, tem, todavia, capacidade 
tributária para ser contribuinte do ITCD, pois sua capacidade 
tributária não é afetada por sua incapacidade civil.  
D) O sujeito ativo do ITCD incidente sobre essa transmissão 
é o Estado do Rio Grande do Norte, pois a doadora, 
Mariângela, está domiciliada em Natal.  
 
 

 
 
61. No tocante a aplicação do CDC, é CORRETO afirmar 
que: 
 
I. A responsabilidade das concessionárias de serviço público 
é objetiva, mesmo quando fundada em ato omissivo, nas 
relações de consumo.  
II. Os fornecedores não podem colocar no mercado produtos 
que apresentam qualquer risco ou nocividade, mesmo que 
contenham as informações necessárias para seu uso 
adequado e sejam inerentes ao próprio produto (dotada de 
normalidade e previsilibilidade) em decorrência a sua 
natureza e fruição.  
III. O Supermercado que oferece estacionamento gratuito em 
seu estabelecimento para seus clientes, responde por danos 
causados nos veículos, no período em que o consumidor 
estiver realizando suas compras, independentemente da 
verificação da culpa.  
IV. O Código de Defesa do Consumidor instituiu os prazos 
decadenciais de 30 e 90 dias para reclamar dos vícios dos 
produtos e serviços e o prazo prescricional de cinco (5) anos 
para a pretensão indenizatória decorrentes de danos sofridos 
pelo fato do produto. Com relação ao prazo decadencial, na 
hipótese de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no 
momento que o defeito ficar evidenciado, não fixando a lei, 
expressamente, o prazo máximo para o aparecimento de tal 
vício oculto. Ainda, prevê as causas obstativas do prazo 
decadencial que são a reclamação comprovada do 
consumidor perante o fornecedor até a resposta negativa 
correspondente e a instauração de inquérito civil até seu 
encerramento.  
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A) Somente as proposições I e III estão corretas.  
B) Somente as proposição I, III e IV estão corretas.  
C) Somente as proposições I, II e III estão corretas. 
D) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
 
62. Em relação às cláusulas abusivas nas relações de 
consumo, examine os enunciados seguintes: 
 
I. O rol que as aponta é meramente exemplificativo, aberto; 
sempre que verificar a existência de desequilíbrio na posição 
contratual das partes no contrato de consumo, o juiz poderá 
reconhecer e declarar abusiva determinada cláusula, 
atendidos aos princípios da boa-fé e da compatibilidade com 
o sistema de proteção ao consumidor.  
II. São nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam 
inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor, bem 
como anuláveis as que determinem a utilização compulsória 
da arbitragem.  
III. 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.  
IV. A cláusula contratual de eleição de foro, nos casos 
previstos na lei processual, pode ser considerada abusiva se 
traduzida em dificuldade de defesa para o consumidor.  
 
Estão corretos: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
 
 

 
 
63. O impedimento significa a proibição parcial do 
exercício da advocacia e a incompatibilidade, a proibição 
total da profissão. Acerca de tais institutos, constantes 
no Estatuto da Advocacia e da OAB, marque alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Passa a exercer atividade incompatível, o advogado que 
desenvolver a atividade de Gerente Geral do Banco 
Santander. 
B) São impedidos de exercer a advocacia somente contra a 
Fazenda que o remunera os membros do Poder Legislativo 
em seus diferentes níveis. 

C) É incompatível com o exercício da advocacia a atividade 
de Conselheiro do Tribunal de Contas da União. 
D) Se um advogado é aprovado em concurso para professor 
de curso jurídico numa universidade pública poderá advogar 
contra a Fazenda que o remunera ou a qual seja vinculada a 
sua entidade empregadora. 
 
64. Jorge Viola, advogado devidamente inscrito no 
Conselho Seccional da OAB do Estado do Mato Grosso, 
é convidado para palestrar em uma universidade local a 
respeito de Ética profissional na advocacia. 
Assim, conforme disposição expressa do Código de Ética 
e Disciplina da OAB o advogado Jorge pode, em um dos 
seus tópicos, esclarecer aos alunos que ...., exceto:  
 
A) O advogado pode renunciar ao mandato outorgado 
por um cliente, mesmo contra a vontade deste;  
B) O advogado pode se recusar a atuar numa causa 
cível, quando for imposição do cliente que o advogado 
trabalhe com outro advogado indicado pelo cliente;  
C) O advogado pode publicar seu anúncio profissional 
em jornal de grande circulação, informando, além do nome e 
número de inscrição na OAB, ser ele integrante do Instituto 
de Estudos Criminais do Estado do Mato Grosso – Iecemg; 
D) O advogado pode fazer emitir uma nota promissória 
ao cliente para garantia do pagamento de seus honorários.  
 
65. Em razão de acidente de motocicletas provocado por 
Carlos da Silva, este pagou a João Rocha, em 
composição amigável, a quantia de R$ 10.000 (dez mil 
reais) pelos danos materiais causados na motocicleta de 
João Rocha, que deu quitação do que lhe era devido. 
Passados 5 (cinco) meses, João Rocha procurou o 
advogado Caio das Neves e este, mesmo tendo ciência 
daquele acordo, foi contratado por João Rocha e 
ingressou em juízo com uma Ação de Ressarcimento de 
Danos por acidente de veículos contra Carlos da Silva, 
pleiteando a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
pelos danos materiais causados no veículo de João 
Rocha. Marque a alternativa CORRETA:  
 
A) O advogado cometeu patrocínio simultâneo e fraude 

processual;  
B) O advogado praticou uma lide temerária;  
C) O advogado cometeu uma inépcia profissional;  
D) O advogado cometeu tergiversação.  
 
66. Marque a opção que indique em que casos uma 
pessoa que não é advogada pode ingressar em juízo 
pessoalmente, isto é, sem se fazer representar por um 
advogado?  
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A) Apenas na impetração de Habeas Corpus e no 
Juizado Especial Cível até 20 (vinte) salários mínimos;  
B) Na impetração de Habeas Corpus, na Justiça do 
Trabalho (1ª Instância), no Juizado Especial Cível (até 20 
salários mínimos) e no Mandado de Segurança;  
C) Na impetração de Habeas Corpus, no Juizado 
Especial Cível até 20(vinte) salários mínimos, na Justiça do 
Trabalho (1ª Instância) e no Juizado de Paz (embora este 
último não seja um órgão jurisdicional);  
D) Na impetração de Habeas Corpus, no Juizado 
Especial Cível até 20 (vinte) salários mínimos, na Justiça do 
Trabalho (1ª Instância), no Juizado de Paz e na Ação Popular.  

 
67. O advogado Jorge Dias, que tem domicílio 
profissional na cidade do Rio de Janeiro e está inscrito 
apenas na OAB/RJ, irá atuar em defesa de um cliente em 
uma ação penal proposta pelo Ministério Público na 
Comarca de Salvador/BA. Qual o procedimento a ser 
seguido pelo advogado?  
 
A) Terá que fazer uma inscrição suplementar na 
OAB/BA;  
B) Terá que fazer a transferência de sua inscrição para 
a OAB/BA;  
C) Poderá patrocinar atuar naquela ação na Bahia, sem 
inscrição na OAB/BA, mas desde que comunique o patrocínio 
à OAB/BA e OAB/RJ;  
D) Poderá patrocinar atuar naquela causa na Bahia, 
sem inscrição e sem qualquer comunicação à OAB. 
 
68. Adalberto Filder, advogado com longa experiência 
profissional, precisa redigir um contrato de honorários 
com seu mais novo cliente.  
Tendo em vista o que dispõe a Lei 8.906/94 sobre 
honorários advocatícios, não é correto afirmar que: 
 
A) A prestação de serviço profissional assegura aos 
inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, 
aos fixados por arbitramento judicial e aos sucumbenciais. 
B) O advogado deve receber 1/3 (um terço) dos 
honorários no início do serviço, outro terço até a decisão de 
primeira instância e o restante no final. 
C) Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do 
advogado, os honorários de sucumbência, proporcionais ao 
trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou 
representantes legais. 
D) O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte 
contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe 
prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os 
concedidos por sentença. 
 
69. Sobre a responsabilidade disciplinar do advogado, 
tendo em vista que um advogado já sofreu uma censura 

pela OAB, a sanção cabível no caso de ser mantida uma 
sociedade de advocacia fora das normas e preceitos 
estabelecidos na lei 8.906/94 é a: 
 
A) Censura e multa  de 1 (uma) a 10 (dez) anuidades; 
B) Suspensão com ou sem multa de 1 (uma) a 10 (dez) 

anuidades; 
C) Censura, somente; 
D) Exclusão, tendo em vista a reincidência. 
 
70. Das decisões proferidas pelo Presidente do Conselho 
Seccional cabe recurso para: 
 
A) Conselho Seccional; 
B) Conselho Federal; 
C) Tribunal de Ética e Disciplina; 
D)  Conselho da Subseção. 
 
71. Mélvio Andrade, advogado inscrito na OAB/SP há 15 
anos, foi ofendido pela juíza da 1ª Vara Cível da Comarca 
de Santos, no exercício da advocacia, durante uma 
audiência de instrução e julgamento. 
A respeito do desagravo público, disposto no 
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O desagravo público, como instrumento de defesa 
dos direitos e prerrogativas da advocacia, depende de 
concordância do ofendido, devendo ser promovido a critério 
do Conselho. 
B) Na sessão de desagravo o advogado ofendido lê a 
nota a ser publicada na imprensa, encaminhada ao ofensor e 
às autoridades e registrada nos assentamentos do inscrito. 
C) O inscrito na OAB, quando ofendido 
comprovadamente em razão do exercício profissional ou de 
cargo ou função na OAB, tem direito ao desagravo público 
promovido pelo Conselho competente, a seu pedido ou de 
qualquer pessoa, não podendo ser de ofício. 
D) Ocorrendo a ofensa no território da Subseção a que 
se vincule o inscrito, a sessão de desagravo pode ser 
promovida pela diretoria ou conselho da Subseção, com 
representação do Conselho Seccional. 

 
72. Tícia Helen, advogada, foi filmada por câmeras do 
circuito interno de TV de uma delegacia, entregando uma 
mala com quantidade considerável de dinheiro a um 
agente da polícia a pretexto de conseguir um bom 
relatório em um inquérito policial, a fim de trazer 
benefícios ao seu cliente. Tal fato foi noticiado em vários 
telejornais. 
Em caso de repercussão prejudicial à dignidade da 
advocacia, a advogada pode ser suspensa 
preventivamente: 
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A) somente após o julgamento do recurso de ofício pelo 
conselho pleno da seccional onde tiver a inscrição principal, 
com o resultado obtido por maioria simples; 
B) pelo presidente da seccional onde tiver a inscrição 
principal, que recorrerá de ofício ao tribunal de ética e 
disciplina; 
C) somente em procedimento originário no Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados, por maioria de dois terços de seus 
membros; 
D) pelo tribunal de ética e disciplina do conselho seccional 
onde tenha inscrição principal, depois de ouvido em sessão 
para a qual deverá ser notificado a comparecer. 
 
 

 
 
 
73.  Carlitos é pai de Joaninha, criança de 10 anos de 
idade e de Joãozinho, adolescente de treze anos. A irmã 
de Carlitos quer viajar com os sobrinhos para outro 
Estado da Federação.  
Com base no disposto acima, é CORRETO afirmar que: 
 
A) será necessária a autorização dos pais para a viagem da 
irmã de Carlitos com ambos os sobrinhos. 
B) será necessária autorização judicial para a viagem da irmã 
de Carlitos com ambos os sobrinhos. 
C) não será necessária nenhuma autorização para a viagem 
da irmã de Carlitos com ambos os sobrinhos. 
D) só será necessária a autorização para a para a viagem da 
irmã de Carlitos com a sobrinha. 

 
74. No que tange às infrações previstas no ECA, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) O ECA não prevê infrações administrativas. 
B) todos os crimes do ECA admitem modalidade culposa. 
C) todos os crimes do ECA são de ação penal pública 
incondicionada. 
D) os crimes do ECA excluem a possibilidade de que o 
adolescente figure como vítima do crime de estupro de 
vulnerável. 
 
 

 
 

75. Um contrato internacional entre um exportador 
brasileiro de laranjas e o comprador americano, previu 
que em caso de litígio fosse utilizada a arbitragem, 
realizada pela Câmara de Comércio Internacional. O 
exportador brasileiro fez a remessa das laranjas, mas 
estas não atingiram a qualidade estabelecida no contrato. 
O comprador entrou com uma ação no Brasil para discutir 
o cumprimento do contrato. 
O juiz decidiu: 
 
A) extinguir o feito sem julgamento de mérito, em face da 
cláusula arbitral. 
B) deferir o pedido, na forma requerida. 
C) indeferir o pedido porque o local do cumprimento do 
contrato é nos Estados Unidos. 
D) deferir o pedido, em razão da competência concorrente da 
justiça brasileira. 
 
76. Em 2010, o Congresso Nacional aprovou por Decreto 
Legislativo a Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência. Essa convenção já foi 
aprovada na forma do artigo 5º, § 3º, da Constituição, 
sendo sua hierarquia normativa de 
 
A) Lei federal ordinária 
B) Emenda constitucional 
C) Lei complementar 
D) Status supralegal  
 
 

 
 
77. Sobre a proteção florestal e a Lei 12.6551/2012 
(Código Florestal), assinale a alternativa CORRETA: 
  
A) Os cursos d’água perenes, intermitentes e efêmeros 
deverão ter área de preservação permanente ao longo das 
suas margens. 
B) Uma propriedade rural situação fora da Amazônia Legal 
deverá ter área de reserva legal, de, ao menos, 30% da 
propriedade. 
C) As obrigações previstas no Código Florestal têm natureza 
real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no 
caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. 
D) As florestas existentes no território nacional e as demais 
formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às 
terras que revestem, são bens de interesse comum a todos 
os habitantes do País, exercendo-se os direitos de 
propriedade com as limitações que a legislação em geral e 
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especialmente esta Lei estabelecem. No entanto, são bens 
públicos, não sendo de apropriação privada. 
  
78. Sobre a responsabilidade criminal ambiental, a Lei 
9.605/98 e o STF, assinale a alternativa CORRETA: 
  
A) No Brasil, é possível que a pessoa jurídica responda por 
crime ambiental, desde que a infração seja cometida por 
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu 
órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.  
B) A responsabilidade criminal ambiental na pessoa jurídica é 
objetiva.  
C) Não poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica, mesmo 
que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de 
prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.  
D) O STF não admite a aplicação do Princípio da 
Insignificância aos crimes ambientais. 
 
 

 
 
79. Tércio Sampaio Ferraz Júnior analisa o fenômeno 
jurídico de maneira sistêmica. Para ele, a ciência do 
direito deve ser percebida como um pensamento 
tecnológico que dogmatiza os pontos de partida e 
problematiza a sua aplicabilidade na solução 
dos confitos. A ciência jurídica, por conseguinte, contém 
questões dogmáticas e zetéticas. Nesse sentido, quando 
Ferraz Junior afrma que o direito, como objeto, comporta 
a investigação fIlosófIca, metodológica e lógica - formal 
das normas, ele entende que, “desse ponto de vista, o 
teórico se ocupa com os pressupostos últimos e 
condicionantes bem como com a crítica dos 
fundamentos formais e materiais do fenômeno jurídico e 
do seu conhecimento”. 
 

Essa defnição, encontrada no livro Introdução ao estudo 
do direito , é classificada pelo autor como: 
 

A) zetética analítica pura. 
B) zetética analítica aplicada. 
C) zetética empírica aplicada. 
D) zetética empírica analítica. 
 
80. Na obra A Ciência do Direito, o jurista Tercio Sampaio 
Ferraz Júnior desenvolve uma análise que o conduz a 
concluir que o problema central da Ciência do Direito é 
a decidibilidade. Assim, ao envolver uma questão 
de decidibilidade, essa Ciência manifesta-se, para o 
autor, como pensamento: 

A) tecnocrata. 
B) teleológico. 
C) fenomenológico. 
D) tecnológico. 
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