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Q1.
Florentino, advogado regularmente inscrito na OAB, além da
advocacia, passou a exercer também a profissão de corretor
de imóveis, obtendo sua inscrição no conselho pertinente. Em
seguida, Florentino passou a divulgar suas atividades, por
meio de uma placa na porta de um de seus escritórios, com os
dizeres: Florentino, advogado e corretor de imóveis.

Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.
•

A) É vedado a Florentino exercer paralelamente a advocacia e
a corretagem de imóveis.

•

B) É permitido a Florentino exercer paralelamente a
advocacia e a corretagem de imóveis, desde que não sejam
prestados os serviços de advocacia aos mesmos clientes da
outra atividade. Além disso, é permitida a utilização da
placa empregada, desde que seja discreta, sóbria e
meramente informativa.

•

C) É permitido a Florentino exercer paralelamente a
advocacia e a corretagem de imóveis. Todavia, é vedado o
emprego da aludida placa, ainda que discreta, sóbria e
meramente informativa.

•

D) É permitido a Florentino exercer paralelamente a
advocacia e a corretagem de imóveis, inclusive em favor
dos mesmos clientes. Também é permitido empregar a
aludida placa, desde que seja discreta, sóbria e meramente
informativa.
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Q2.
A advogada Ana encontra-se no quinto mês de gestação. Em
razão de exercer a profissão como única patrona nas causas
em que atua, ela receia encontrar algumas dificuldades
durante a gravidez e após o parto.

Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta.
•

A) O Estatuto da OAB confere a Ana o direito de entrar nos
tribunais sem submissão aos detectores de metais, vagas
reservadas nas garagens dos fóruns onde atuar,
preferência na ordem das audiências a serem realizadas a
cada dia e suspensão dos prazos processuais quando der à
luz.

•

B) O Estatuto da OAB não dispõe sobre direitos
especialmente conferidos às advogadas grávidas, mas
aplicam-se a Ana as disposições da CLT relativas à proteção
à maternidade e à trabalhadora gestante.

•

C) O Estatuto da OAB confere a Ana o direito de entrar nos
tribunais sem submissão aos detectores de metais e
preferência na ordem das audiências a serem realizadas a
cada dia, mas não dispõe sobre vagas reservadas nas
garagens dos fóruns e suspensão dos prazos processuais
quando der à luz.

•

D) O Estatuto da OAB confere a Ana o direito de entrar nos
tribunais sem submissão aos detectores de metais,
preferência na ordem das audiências a serem realizadas a
cada dia e vagas reservadas nas garagens dos fóruns, mas
não dispõe sobre suspensão dos prazos processuais
quando der à luz.
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Q3.
O advogado Gennaro exerce suas atividades em sociedade de
prestação de serviços de advocacia, sediada na capital
paulista. Todas as demandas patrocinadas por Gennaro
tramitam perante juízos com competência em São Paulo.
Todavia, recentemente, a esposa de Gennaro obteve trabalho
no Rio de Janeiro.
Após buscarem a melhor solução, o casal resolveu que fixaria
sua residência, com ânimo definitivo, na capital fluminense,
cabendo a Gennaro continuar exercendo as mesmas funções
no escritório de São Paulo. Nos dias em que não tem
atividades profissionais, o advogado, valendo-se da ponte
área, retorna ao domicílio do casal no Rio de Janeiro.

Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta.
•

A) O Estatuto da Advocacia e da OAB impõe que Gennaro
requeira a transferência de sua inscrição principal como
advogado para o Conselho Seccional do Rio de Janeiro.

•

B) O Estatuto da Advocacia e da OAB impõe que Gennaro
requeira a inscrição suplementar como advogado junto ao
Conselho Seccional do Rio de Janeiro.

•

C) O Estatuto da Advocacia e da OAB impõe que Gennaro
requeira a inscrição suplementar como advogado junto ao
Conselho Federal da OAB.

•

D) O Estatuto da Advocacia e da OAB não impõe que Gennaro
requeira a transferência de sua inscrição principal ou
requeira inscrição suplementar.
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Q4.
Miguel, advogado, sempre exerceu a atividade sozinho. Não
obstante, passou a pesquisar sobre a possibilidade de
constituir, individualmente, pessoa jurídica para a prestação
de seus serviços de advocacia.

Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.
•

A) Miguel poderá constituir a pessoa jurídica pretendida,
mediante registro dos seus atos constitutivos no Conselho
Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede, com
denominação formada pelo nome do titular, seguida da
expressão ‘Sociedade Individual de Advocacia’.

•

B) Miguel não poderá constituir a pessoa jurídica pretendida,
uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro não admite
a figura da sociedade unipessoal, ressalvados apenas os
casos de unipessoalidade temporária e da chamada
subsidiária integral.

•

C) Miguel poderá constituir a pessoa jurídica pretendida
mediante registro dos seus atos constitutivos no Conselho
Seccional da OAB, com denominação formada pelo nome
do titular, seguida da expressão ‘EIRELI’.

•

D) Miguel poderá constituir a pessoa jurídica pretendida
mediante registro dos seus atos constitutivos no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, com denominação formada pelo
nome do titular, seguida da expressão ‘EIRELI’.
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Q5.
Caio, advogado, inscrito na OAB-SP, após aprovação em concorrido
Exame de Ordem, atua em diversos ramos do Direito. Um dos seus
clientes possui causa em curso perante a Comarca de Tombos/MG,
tendo o profissional comparecido à sede do Juízo para praticar ato
em prol do seu constituinte. Estando no local, foi surpreendido por
designação do Juiz Titular da Comarca para representar Tício, pessoa
de parcos recursos financeiros, diante da ausência de Defensor
Público designado para prestar serviços no local, por falta de efetivo
suficiente de profissionais. Não tendo argumentos para recusar o
encargo, Caio participou do ato.

Diante desse quadro
•

A) o ato deveria ter sido adiado diante da exclusividade da atuação
da Defensoria Pública.

•

B) o advogado deveria ter recusado o encargo, mesmo sem
justificativa plausível.

•

C) a recusa nesses casos poderá ocorrer, com justo motivo.

•

D) a recusa poderia ocorrer diante da ausência de sanção
disciplinar.
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Q6.
O advogado Inácio foi indicado para defender em juízo pessoa
economicamente hipossuficiente, pois no local onde atua não
houve disponibilidade de defensor público para tal patrocínio.
Sobre o direito de Inácio à percepção de honorários, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Os honorários serão fixados pelo juiz, apenas em caso de
êxito, de natureza sucumbencial, a serem executados em
face da parte adversa.

•

B) Os honorários serão fixados pelo juiz, independentemente
de êxito, segundo tabela organizada pelo Conselho
Seccional da OAB e pagos pelo Estado.

•

C) Os honorários serão fixados pelo juiz, apenas em caso de
êxito, independentemente de observância aos patamares
previstos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da
OAB, a serem pagos pelo Estado.

•

D) Os honorários serão fixados pelo juiz, independentemente
de êxito, segundo tabela organizada pelo Conselho
Seccional da OAB, e pagos pelo patrocinado caso possua
patrimônio, a ser executado no prazo de cinco anos, a
contar da data da nomeação.
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Q7.
Carolina, Júlia, Bianca e Maria são advogadas. Carolina é
servidora estadual não enquadrada em hipótese de
incompatibilidade; Júlia está cumprindo suspensão por
infração disciplinar; Bianca está licenciada por requerimento
próprio justificado; e Maria é servidora federal não
enquadrada em hipótese de incompatibilidade. As quatro
peticionam, como advogadas, isoladamente e em atos
distintos, em ação judicial proposta em face da União.

Diante da situação narrada, de acordo com o Estatuto da OAB,
são válidos os atos praticados
•

A) por Carolina, apenas.

•

B) por Carolina e Bianca, apenas.

•

C) por Carolina, Bianca e Maria, apenas.

•

D) por Carolina, Julia, Bianca e Maria.
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Q8.
Pedro, em determinado momento, recebeu uma proposta de
Antônio, colega de colégio, que se propôs a agenciar a
indicação de novos clientes, mediante pagamento de
comissão, a ser retirada dos honorários cobrados aos clientes,
nos moldes da prática desenvolvida entre vendedores da área comercial.

Com base no caso relatado, observadas as regras do Estatuto
da OAB, assinale a afirmativa correta.
•

A) O advogado pode aceitar a sugestão, tendo em vista a
moderna visão mercantil da profissão.

•

B) Caso a Seccional da OAB autorize, registrando avença escrita entre o advogado e o agenciador, é possível.

•

C) Sendo publicizada a relação entre o advogado e o
agenciador, está preenchido o requisito legal.

•

D) Há vedação quanto ao agenciamento de clientela, sem
exceções.
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Q9.
Júlio Silva sofreu sanção de censura por infração disciplinar
não resultante da prática de crime; Tatiana sofreu sanção de
suspensão por infração disciplinar não resultante da prática de
crime; e Rodrigo sofreu sanção de suspensão por infração
disciplinar resultante da prática de crime ao qual foi
condenado. Transcorrido um ano após a aplicação e o
cumprimento das sanções, os três pretendem obter a
reabilitação, mediante provas efetivas de seu bom
comportamento.

De acordo com o EOAB, assinale a afirmativa correta.
•

A) Júlio e Tatiana fazem jus à reabilitação, que pode ser
concedida após um ano mediante provas efetivas de bom
comportamento, nos casos de qualquer sanção disciplinar.
O pedido de Rodrigo, porém, depende também da
reabilitação criminal.

•

B) Apenas Júlio faz jus à reabilitação, que pode ser concedida
após um ano mediante provas efetivas de bom
comportamento, somente nos casos de sanção disciplinar
de censura.

•

C) Todos fazem jus à reabilitação, que pode ser concedida
após um ano mediante provas efetivas de bom
comportamento, nos casos de qualquer sanção disciplinar,
independentemente se resultantes da prática de crime,
tendo em vista que são esferas distintas de
responsabilidade.

•

D) Ninguém faz jus à reabilitação, que só pode ser concedida
após dois anos mediante provas efetivas de bom
comportamento, nos casos de sanção disciplinar de
censura, e após três anos nos casos de sanção disciplinar
de suspensão.
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Q10.
O Conselho Seccional X da OAB criou dez subseções e uma
Caixa de Assistência dos Advogados. Dentre as subseções,
inclui-se a Subseção Y, cuja área territorial abrange um
município.

Considerando a hipótese narrada, analise as afirmativas a
seguir e assinale a única correta.
•

A) O Conselho Seccional X é dotado de personalidade jurídica
própria; já a Caixa de Assistência dos Advogados e a
Subseção Y não possuem personalidade jurídica própria,
caracterizando-se como partes autônomas do Conselho
Seccional X.

•

B) O Conselho Seccional X e a Caixa de Assistência dos
Advogados são dotados de personalidade jurídica própria;
já a Subseção Y não possui personalidade jurídica própria,
caracterizando-se como parte autônoma do Conselho
Seccional X.

•

C) O Conselho Seccional X, a Caixa de Assistência dos
Advogados e a Subseção Y não possuem personalidade
jurídica própria. Trata-se de órgãos da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), a qual é dotada de
personalidade jurídica.

•

D) O Conselho Seccional X, a Caixa de Assistência dos
Advogados e a Subseção Y possuem, cada qual,
personalidade jurídica própria.
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Q11.
O advogado Roni foi presidente do Conselho Federal da OAB
em mandato exercido por certo triênio, na década entre 2000
e 2010. Sobre a participação de Roni, na condição de expresidente do Conselho Federal, nas sessões do referido
Conselho, assinale a afirmativa correta.
•

A) Não integra a atual composição do Conselho Federal da
OAB. Logo, apenas pode participar das sessões na condição
de ouvinte, não lhe sendo facultado direito a voto ou
direito a voz.

•

B) Integra a atual composição do Conselho Federal da OAB,
na qualidade de membro honorário vitalício, sendo-lhe
conferido direito a voto e direito a voz nas sessões.

•

C) Não integra a atual composição do Conselho Federal da
OAB. Logo, apenas pode participar das sessões na condição
de convidado honorário, não lhe sendo facultado direito a
voto, mas, sim, direito a voz.

•

D) Integra a atual composição do Conselho Federal da OAB,
na qualidade de membro honorário vitalício, sendo-lhe
conferido apenas direito a voz nas sessões e não direito a
voto.
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Q12.
João das Neves, advogado, foi preso em flagrante delito,
sendo-lhe imputada a suposta prática do delito de lesão
corporal grave, perpetrado no contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher, em face de sua
companheira Ingrid.

No que se refere à lavratura do Auto de Prisão em Flagrante,
assinale a afirmativa correta.
•

A) A lavratura do Auto de Prisão em Flagrante observará as
formalidades previstas nos artigos 304, 305 e 306 do
Código de Processo Penal. Não são exigidas formalidades
decorrentes da condição de advogado de João das Neves,
pois a prisão deu-se por fato não relacionado ao exercício
da advocacia.

•

B) A lavratura do Auto de Prisão em Flagrante deverá,
invariavelmente, ocorrer na presença de representante da
OAB, sob pena de nulidade do ato.

•

C) A prisão em flagrante de João das Neves deverá ser objeto
de comunicação expressa à seccional respectiva da OAB,
não sendo exigida, neste caso, a presença de
representante da OAB para lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante.

•

D) A lavratura do Auto de Prisão em Flagrante deverá ocorrer
na presença de representante da OAB. Não obstante, a
falta, segundo entendimento jurisprudencial consolidado
do STF, não constitui nulidade, mas mera irregularidade,
que pode ser suprida, a posteriori, mediante comunicação
ao Conselho Federal da OAB.
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Q13.
Em determinada subseção da OAB, constatou-se grave
violação à disciplina prevista na Lei nº 8.906/94, no que diz
respeito ao exercício de suas atribuições de representar a OAB
perante os poderes constituídos e de fazer valer as
prerrogativas do advogado.

Considerando a situação hipotética narrada, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Compete ao Conselho Federal da OAB intervir na aludida
subseção mediante voto de dois terços de seus membros.

•

B) Compete ao Conselho Federal da OAB intervir na aludida
subseção mediante decisão por maioria do Órgão Especial
do Conselho Pleno.

•

C) Compete ao Conselho Seccional respectivo da OAB intervir
na aludida subseção mediante decisão unânime de sua
diretoria.

•

D) Compete ao Conselho Seccional respectivo da OAB intervir
na aludida subseção mediante voto de dois terços de seus
membros.
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Q14.
Caio é advogado que atua em três estados da federação,
possuindo uma inscrição principal e duas suplementares,
tendo em vista o número elevado de causas que possui. Em
decorrência de conflitos ocorridos em função dos processos
em que atua, foram instaurados três processos disciplinares,
um em cada seccional onde atua.

De acordo com as normas do Estatuto da Advocacia, a
competência para julgamento desses processos cabe ao
•

A) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

•

B) Conselho Seccional em que o advogado possui inscrição
principal.

•

C) Conselho Seccional de cada infração disciplinar.

•

D) Conselho Nacional de Justiça.
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Q15.
O advogado Caio solicitou vista de autos de processo
disciplinar instaurado na OAB contra seu desafeto, o advogado
Tício. Caio justificou seu pedido afirmando que juntaria às
informações contidas no processo disciplinar em questão as
de um determinado processo judicial no qual ambos atuaram,
visando, com isso, demonstrar que Tício costumava ter
comportamento aético.

Com relação à hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta.
•

A) Caio não poderá ter acesso aos autos do processo
disciplinar instaurado contra Tício, porque demonstrou
que juntaria às informações nele contidas as de um
processo judicial em que ambos atuavam, prejudicando,
assim, a boa administração da justiça.

•

B) Caio não poderá ter acesso aos autos do processo
disciplinar instaurado contra Tício, uma vez que os
processos disciplinares instaurados na OAB contra
advogados tramitam em sigilo, até o seu término, só tendo
acesso às suas informações as partes, seus defensores e a
autoridade judiciária competente.

•

C) Caio poderá ter acesso aos autos do processo disciplinar
instaurado contra Tício, desde que assine termo pelo qual
se compromete a não divulgar a terceiros as informações
nele contidas.

•

D) Caio poderá ter acesso irrestrito aos autos do processo
disciplinar instaurado contra Tício, uma vez que processos
disciplinares instaurados na OAB contra advogados não
tramitam em sigilo.
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Q16.
Lúcia, advogada, foi processada disciplinarmente e, após a
interposição de recurso, o Conselho Seccional do Estado de
Pernambuco confirmou, por unanimidade, a sanção de
suspensão pelo prazo de trinta dias, nos termos do Art. 37,
§ 1º, do Estatuto da OAB. Lúcia verificou, contudo, existir
decisão em sentido contrário, em caso idêntico ao seu, no
Conselho Seccional do Estado de Minas Gerais.

De acordo com o Estatuto da OAB, contra a decisão definitiva
unânime proferida pelo Conselho Seccional do Estado de
Pernambuco,
•

A) não cabe recurso ao Conselho Federal, em qualquer
hipótese.

•

B) cabe recurso ao Conselho Federal, por contrariar decisão
do Conselho Seccional de Minas Gerais.

•

C) cabe recurso ao Conselho Federal, se a decisão contrariar
também decisão do Conselho Federal, e não apenas
decisão do Conselho Seccional de Minas Gerais.

•

D) cabe recurso ao Conselho Federal, em qualquer hipótese,
ainda que não existisse decisão em sentido contrário do
Conselho Seccional de Minas Gerais.
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Q17.
Juliana é integrante da equipe de recursos humanos de certa
sociedade anônima, de grande porte, cujo objeto social é o
comércio de produtos eletrônicos. Encontrando-se vago um
cargo de gerência jurídica, Juliana organizou processo seletivo,
tendo recebido os currículos de três candidatas.
A primeira delas, Mariana, é advogada regularmente inscrita
na OAB, tendo se especializado em Direito Penal. A segunda,
Patrícia, não é graduada em Direito, porém é economista e
concluiu o doutorado em direito societário e mercado de
capitais. A terceira, Luana, graduada em Direito, foi aprovada
no exame da OAB e concluiu mestrado e doutorado. É
conselheira de certo tribunal de contas estadual, mas
encontra-se afastada, a pedido, sem vencimentos.

Considerando a situação narrada, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Qualquer das candidatas poderá exercer a função de
gerência jurídica, mas apenas Mariana poderá subscrever
os atos privativos da advocacia.

•

B) Qualquer das candidatas poderá exercer a função de
gerência jurídica, mas apenas Mariana e Luana poderão
subscrever os atos privativos da advocacia.

•

C) Apenas Mariana poderá exercer a função de gerência
jurídica.

•

D) Apenas Mariana e Luana poderão exercer a função de
gerência jurídica.
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Q18.
As advogadas Tereza, Gabriela e Esmeralda desejam integrar a
lista a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça de determinado
estado da federação, para preenchimento de vaga
constitucionalmente destinada aos advogados na composição
do Tribunal. Tereza exerce regular e efetivamente a atividade
de advocacia há 15 anos. Possui reputação ilibada e saber
jurídico tão notório que a permitiu ser eleita conselheira
suplente, para a atual gestão, de determinada subseção da
OAB. Gabriela, embora nunca tenha integrado órgão da OAB,
exerce, regular e efetivamente, a advocacia há 06 anos e é
conhecida por sua conduta ética e seu profundo
conhecimento do Direito. Por sua vez, Esmeralda pratica
regularmente a advocacia há 10 anos. Também é inconteste
seu extenso conhecimento jurídico. A reputação ilibada de
Esmeralda é comprovada diariamente no corretíssimo

exercício de sua função de tesoureira da Caixa de Assistência
de Advogados da Seccional da OAB na qual inscrita.

Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta.
•

A) Nenhuma das advogadas deverá compor a lista a ser
encaminhada ao Tribunal de Justiça.

•

B) Apenas Tereza e Esmeralda deverão compor a lista a ser
encaminhada ao Tribunal de Justiça.

•

C) Apenas Gabriela deverá compor a lista a ser encaminhada
ao Tribunal de Justiça.

•

D) Apenas Tereza deverá compor a lista a ser encaminhada ao
Tribunal de Justiça.
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Q19.
Leandro é advogado empregado de uma sociedade anônima,
tendo atuado sozinho em demanda proposta em 2014, na
qual tal pessoa jurídica foi vencedora, tendo o magistrado
condenado a parte adversa ao pagamento de honorários de
sucumbência.

Com base no disposto no Estatuto da OAB e no entendimento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, assinale
a afirmativa correta.
•

A) Os referidos honorários pertencem à pessoa jurídica
empregadora, uma vez que tal verba sucumbencial
destina-se a recompor o patrimônio jurídico da parte
vencedora na demanda.

•

B) Os mencionados honorários pertencem a Leandro, mas é
possível, de acordo com o STF, haver estipulação
contratual em contrário, pois se trata de direito disponível
do advogado.

•

C) Os mencionados honorários pertencem a Leandro, sendo
vedada, de acordo com o STF, qualquer estipulação
contratual em contrário, pois se trata de direito
indisponível.

•

D) Os referidos honorários serão partilhados entre Leandro e
a pessoa jurídica empregadora, de acordo com o STF,
sendo vedada qualquer estipulação contratual em
contrário, por se tratar de honorários sucumbenciais.
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Q20.
Juan e Pablo, ambos advogados, atuaram conjuntamente
patrocinando uma demanda trabalhista em favor de certo
trabalhador empregado. Tiveram bastante sucesso no
exercício dessa função, tendo se valido de teses jurídicas
notórias. Em razão disso, após o fim desse processo, duas
pessoas jurídicas contrataram, respectivamente, Juan e Pablo,

como integrantes de seus departamentos jurídicos, em
relação empregatícia.
A sociedade que empregou Juan determinou que ele atue de
forma consultiva, emitindo parecer sobre a mesma questão
jurídica tratada naquele primeiro processo, embora adotando
orientação diversa, desta feita favorável aos empregadores. A
pessoa jurídica que emprega Pablo pretende que ele realize
sua defesa, em juízo, em processos nos quais ela é ré, sobre a
mesma questão, também sustentando o posicionamento
favorável aos empregadores.

Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta.
•

A) Juan e Pablo podem, de maneira legítima, recusar a
atuação consultiva e o patrocínio das demandas judiciais,
respectivamente, sem que isso implique violação aos seus
deveres profissionais.

•

B) Apenas Juan pode, de maneira legítima, recusar a atuação
consultiva sem que isso implique violação aos seus deveres
profissionais.

•

C) Apenas Pablo pode, de maneira legítima, recusar o
patrocínio das demandas judiciais sem que isso implique
violação aos seus deveres profissionais.

•

D) As recusas quanto à atuação consultiva e ao patrocínio das
demandas judiciais, por Juan e Pablo, respectivamente,
implicam violações aos seus deveres profissionais.
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Q21.
Sobre o desagravo público, assinale a afirmativa correta.
•

A) O advogado poderá ser desagravado quando ofendido no
exercício da profissão ou em razão dela, desde que faça o
requerimento em petição dirigida ao Presidente do
Conselho Seccional no prazo de seis meses, contados a
partir da data da realização da ofensa.

•

B) O desagravo público depende de concordância do
advogado ofendido.

•

C) O advogado não pode dispensar o desagravo público
quando o Conselho Seccional decidir promovê-lo.

•

D) O advogado tem direito a ser desagravado, mesmo que a
ofensa por ele sofrida não guarde relação com o exercício
da profissão ou de cargo ou função na OAB.
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Q22.
Sávio, aluno regularmente matriculado em Escola de Direito,
obtém a sua graduação e, logo a seguir, aprovação no Exame
de Ordem. Por força de movimento grevista na sua instituição,
o diploma não pode ser expedido.

A respeito da inscrição no quadro de advogados, consoante as
normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da
OAB, assinale a afirmativa correta.
•

A) O diploma é essencial para a inscrição nos quadros da
Ordem dos Advogados.

•

B) O bacharel, diante do impedimento de apresentar o
diploma, deve apresentar declaração de autoridade
certificando a conclusão do curso.

•

C) A Ordem, diante do movimento grevista comprovado,
poderá acolher declaração de próprio punho do
requerente afirmando ter obtido grau.

•

D) O bacharel em Direito deve apresentar certidão de
conclusão de curso e histórico escolar autenticado.
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Q23.
Diogo é estudante de Direito com elevado desempenho
acadêmico. Ao ingressar nos últimos anos do curso, ele é
convidado por um ex-professor para estagiar em seu
escritório.
Inscrito nos quadros de estagiários da OAB e demonstrando
alta capacidade, Diogo ganha a confiança dos sócios do
escritório e passa a, isoladamente e sob a responsabilidade do
advogado, retirar e devolver autos em cartório, assinando a
respectiva carga; visar atos constitutivos de sociedades para
que sejam admitidos a registro; obter junto a escrivães e
chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processos
em curso ou findos; assinar petições de juntada de
documentos a processos judiciais ou administrativos; e
subscrever embargos de declaração opostos em face de
decisões judiciais.

Considerando as diversas atividades desempenhadas por
Diogo, isoladamente e sob a responsabilidade do advogado,
de acordo com o Estatuto e Regulamento da OAB, ele pode
•

A) retirar e devolver autos em cartório, assinando a
respectiva carga, bem como visar atos constitutivos de
sociedades, para que sejam admitidos a registro.

•

B) obter, junto a escrivães e chefes de secretaria, certidões de
peças ou autos de processos em curso ou findos, bem
como assinar petições de juntada de documentos a
processos judiciais ou administrativos.

•

C) obter, junto a escrivães e chefes de secretaria, certidões de
peças ou autos de processos findos, mas não de processos
em curso, bem como subscrever embargos de declaração
opostos em face de decisões judiciais.

•

D) assinar petições de juntada de documentos a processos
judiciais, mas não a processos administrativos, nem
subscrever embargos de declaração opostos em face de
decisões judiciais.
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Q24.
Nos termos do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e
da OAB quanto à aquisição de patrimônio pela Ordem dos
Advogados do Brasil, revela■se correto afirmar que
•

A) a alienação de bens é ato privativo do Presidente da
Seccional da OAB.

•

B) a aquisição de bens depende de aprovação da Diretoria
da OAB.

•

C) a oneração de bens é ato do Presidente do Conselho
Federal.

•

D) a disposição sobre os bens móveis é atribuição do
Presidente da Seccional.
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Q25.
Severino, advogado, é notório conhecedor das normas
procedimentais e disciplinares do Estatuto da Advocacia e da
OAB, bem como de seu regulamento, atuando na defesa de
colegas advogados em processos disciplinares. Recentemente,
Severino foi eleito conselheiro, passando a exercer essa
função em certo Conselho Seccional da OAB.

Considerando o caso descrito, assinale a afirmativa correta.
•

A) Severino não poderá, enquanto exercer a função de
conselheiro, atuar em processos disciplinares que
tramitem perante qualquer órgão da OAB, sequer em
causa própria.

•

B) Severino não poderá, enquanto for conselheiro, atuar em
processos disciplinares que tramitem perante o Conselho
Seccional onde exerce sua função. Porém, perante os
demais conselhos, não há vedação à sua atuação, em
causa própria ou alheia.

•

C) Severino não poderá, enquanto for conselheiro, atuar em
processos disciplinares que tramitem perante o Conselho
Seccional onde exerce sua função e o Conselho Federal da
OAB. Porém, perante os demais conselhos, não há vedação
à sua atuação, em causa própria ou alheia.

•

D) Severino não poderá, enquanto exercer a função, atuar em
processos disciplinares que tramitem perante qualquer
órgão da OAB, salvo em causa própria.
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Q26.
No ano de 2017, deverá se realizar a Conferência Nacional da
Advocacia Brasileira, órgão consultivo máximo do Conselho
Federal, que se reúne trienalmente.
Cientes do evento, Raul, Francisco e Caetano decidem
participar como membros efetivos da Conferência. Raul,
advogado, é conselheiro de certo Conselho Seccional da OAB.
Francisco é advogado, regularmente inscrito na OAB, e não

exerce previamente função junto a qualquer órgão da
instituição. Caetano é estagiário, regularmente inscrito como
tal junto à OAB, e também não exerce previamente função em
nenhum de seus órgãos.

Considerando o disposto no Regulamento Geral do Estatuto
da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta.
•

A) Raul participará como membro efetivo da Conferência
Nacional da Advocacia Brasileira, caso em que terá direito
a voto. Os demais, mesmo inscritos na Conferência,
poderão participar apenas como convidados ou ouvintes,
sem direito a voto.

•

B) Francisco, se inscrito, e Raul participarão como membros
efetivos da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira.
Porém, o direito a voto é conferido apenas a Raul.
Caetano, ainda que inscrito na conferência, somente
poderá participar como ouvinte.

•

C) Francisco e Caetano, se inscritos na Conferência Nacional
da Advocacia Brasileira, dela participarão como membros
efetivos, mas o direito a voto é conferido apenas a
Francisco. Raul fica impedido de participar como membro
efetivo da conferência, tendo em vista que já exerce
função em órgão da OAB.

•

D) Raul participará como membro efetivo da Conferência
Nacional da Advocacia Brasileira. Do mesmo modo,
Francisco e Caetano, se inscritos na conferência, poderão
participar como membros efetivos, permitindo-se, aos
três, o direito a voto.
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Q27.
O Dr. Silvestre, advogado, é procurado por um cliente para
patrociná-lo em duas demandas em curso, nas quais o aludido
cliente figura como autor. Ao verificar o andamento
processual dos feitos, Silvestre observa que o primeiro
processo tramita perante a juíza Dra. Isabel, sua tia. Já o
segundo processo tramita perante o juiz Dr. Zacarias, que,
coincidentemente, é o locador do imóvel onde o Dr. Silvestre
reside.

Considerando o disposto no Código de Ética e Disciplina da
OAB, assinale a afirmativa correta.
•

A) O Dr. Silvestre cometerá infração ética se atuar em
qualquer dos processos, tendo em vista o grau de
parentesco com a primeira magistrada e a existência de
relação negocial com o segundo juiz.

•

B) O Dr. Silvestre cometerá infração ética apenas se atuar no
processo que tramita perante a juíza Dra. Isabel, tendo em
vista o grau de parentesco com a magistrada. Quanto ao
segundo processo, não há vedação ética ao patrocínio na
demanda.

•

C) O Dr. Silvestre cometerá infração ética apenas se atuar no
processo que tramita perante o juiz Dr. Zacarias, tendo em
vista a existência de relação negocial com o magistrado.
Quanto ao primeiro processo, não há vedação ética ao
patrocínio na demanda.

•

D) O Dr. Zacarias não cometerá infração ética se atuar em
ambos os feitos, pois as hipóteses de suspeição e
impedimento dos juízes versam sobre seu relacionamento
com as partes, e não com os advogados.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Código de Ética e Disciplina / Título I - Da ética do advogado / Capítulo III - Das Relações com o Cliente
Fonte: EXAME XXIII 2017 / OAB / 2017 / FGV

Q28.
O advogado Ramiro foi procurado por Hugo, inventariante,
para atuar no processo de inventário do genitor deste. Em
momento posterior, os irmãos de Hugo, José e Luiz, outros
herdeiros do de cujus, conferiram procuração a Ramiro, a fim
de ele também representá-los na demanda. Todavia, no curso
do feito, os irmãos, até então concordantes, passam a divergir
sobre os termos da partilha. Ramiro, então, marca reuniões,
em busca de harmonização dos interesses dos três, porém não
obtém sucesso.

Diante do caso narrado, por determinação do Código de Ética
e Disciplina da OAB, Ramiro deverá
•

A) renunciar aos três mandatos, afastando-se do feito.

•

B) manter-se no patrocínio dos três irmãos, desde que
informe o conflito nos autos e atue de forma imparcial,
observando-se a disciplina legal.

•

C) escolher, de acordo com seus critérios de prudência,
apenas um dos mandatos, renunciando aos demais.

•

D) manter-se no patrocínio daquele que primeiro lhe conferiu
o mandato, isto é, o inventariante, renunciando aos
demais.
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Q29.
Em determinada edição de um jornal de grande circulação,
foram publicadas duas matérias subscritas, cada qual, pelos
advogados Lúcio e Frederico. Lúcio assina, com habitualidade,
uma coluna no referido jornal, em que responde,
semanalmente, a consultas sobre matéria jurídica. Frederico
apenas subscreveu matéria jornalística naquela edição,
debatendo certa causa, de natureza criminal, bastante
repercutida na mídia, tendo analisado a estratégia empregada
pela defesa do réu no processo.
Considerando o caso narrado e o disposto no Código de Ética e
Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta.
•

A) Lúcio e Frederico cometeram infração ética.

•

B) Apenas Lúcio cometeu infração ética.

•

C) Apenas Frederico cometeu infração ética.

•

D) Nenhum dos advogados cometeu infração ética.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Código de Ética e Disciplina / Título I - Da ética do advogado / Capítulo V - Da Adocacia pro bono
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q30.
A advogada Kátia exerce, de forma eventual e voluntária, a
advocacia pro bono em favor de certa instituição social, a qual
possui personalidade jurídica como associação, bem como de
pessoas físicas economicamente hipossuficientes.
Em razão dessa prática, sempre que pode, Kátia faz menção
pública à sua atuação pro bono, por entender que isto revela
correição de caráter e gera boa publicidade de seus serviços
como advogada, para obtenção de clientes em sua atuação
remunerada.

Considerando as informações acima, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Kátia comete infração ética porque a advocacia pro bono
não pode ser destinada a pessoas jurídicas, sob pena de
caracterização de aviltamento de honorários. Kátia
também comete infração ética ao divulgar sua atuação pro
bono como instrumento de publicidade para obtenção de
clientela.

•

B) Kátia comete infração ética, ao divulgar sua atuação pro
bono como instrumento de publicidade para obtenção de
clientela. Quanto à atuação pro bono em favor de pessoas
jurídicas, inexiste vedação.

•

C) Kátia comete infração ética porque a advocacia pro bono
não pode ser destinada a pessoas jurídicas, sob pena de
caracterização de aviltamento de honorários. Quanto à
divulgação de seus serviços pro bono para obtenção de
clientela, inexiste vedação.

•

D) A situação narrada não revela infração ética. Inexistem
óbices à divulgação por Kátia de seus serviços pro bono
para obtenção de clientela, bem como à atuação pro bono
em favor de pessoas jurídicas.
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Q31.
Pedro é advogado empregado da sociedade empresária FJ. Em
reclamação trabalhista proposta por Tiago em face da FJ, é
designada audiência para data na qual os demais empregados
da empresa estarão em outro Estado, participando de um
congresso.
Assim, no dia da audiência designada, Pedro se apresenta
como preposto da reclamada, na condição de empregado da
empresa, e advogado com procuração para patrocinar a causa.

Nesse contexto,
•

A) Pedro pode funcionar no mesmo processo,
simultaneamente, como patrono e preposto do
empregador, em qualquer hipótese.

•

B) Pedro pode funcionar no mesmo processo,
simultaneamente, como patrono e preposto do

empregador, pois não há outro empregado disponível na
data da audiência.
•

C) Pedro pode funcionar no mesmo processo,
simultaneamente, como patrono e preposto do
empregador, em qualquer hipótese, desde que essa
circunstância seja previamente comunicada ao juízo e ao
reclamante.

•

D) Pedro não pode funcionar no mesmo processo,
simultaneamente, como patrono e preposto do
empregador ou cliente.
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Q32.
Janaína é procuradora do município de Oceanópolis e atua,
fora da carga horária demandada pela função, como advogada
na sociedade de advogados Alfa, especializada em Direito
Tributário. A profissional já foi professora na universidade
estadual Beta, situada na localidade, tendo deixado o
magistério há um ano, quando tomou posse como
procuradora municipal.
Atualmente, Janaína deseja imprimir cartões de visitas para
divulgação profissional de seu endereço e telefones. Assim,
dirigiu-se a uma gráfica e elaborou o seguinte modelo: no
centro do cartão, consta o nome e o número de inscrição de
Janaína na OAB. Logo abaixo, o endereço e os telefones do
escritório. No canto superior direito, há uma pequena
fotografia da advogada, com vestimenta adequada. Na parte
inferior do cartão, estão as seguintes inscrições “procuradora
do município de Oceanópolis”, “advogada – Sociedade de
Advogados Alfa” e “ex-professora da Universidade Beta”. A
impressão será feita em papel branco com proporções usuais
e grafia discreta na cor preta.

Considerando a situação descrita, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Os cartões de visitas pretendidos por Janaína não são
adequados às regras referentes à publicidade profissional.
São vedados: o emprego de fotografia pessoal e a
referência ao cargo de procurador municipal. Os demais
elementos poderão ser mantidos.

•

B) Os cartões de visitas pretendidos por Janaína, pautados
pela discrição e sobriedade, são adequados às regras
referentes à publicidade profissional.

•

C) Os cartões de visitas pretendidos por Janaína não são
adequados às regras referentes à publicidade profissional.
São vedados: o emprego de fotografia e a referência ao
cargo de magistério que Janaína não mais exerce. Os
demais elementos poderão ser mantidos.

•

D) Os cartões de visitas pretendidos por Janaína não são
adequados às regras referentes à publicidade profissional.
São vedados: a referência ao cargo de magistério que
Janaína não mais exerce e a referência ao cargo de
procurador municipal. Os demais elementos poderão ser
mantidos.
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Q33.
A advogada Taís foi contratada por Lia para atuar em certo
processo ajuizado perante o Juizado Especial Cível. Foi
acordado o pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O feito seguiu regularmente o
rito previsto na Lei nº 9.099/95, tendo o magistrado, antes da
instrução e julgamento, esclarecido as partes sobre as
vantagens da conciliação, obtendo a concordância dos
litigantes pela solução consensual do conflito.

Considerando o caso relatado, assinale a afirmativa correta.
•

A) Diante da conciliação entre as partes, ocorrida antes da
instrução e julgamento do feito, Taís fará jus à metade do
valor acordado a título de honorários advocatícios.

•

B) A conciliação entre as partes, ocorrida antes da instrução e
julgamento do feito, não prejudica os honorários
convencionados, salvo aquiescência de Taís.

•

C) Diante da conciliação entre as partes, ocorrida antes da
instrução e julgamento do feito, deverá o magistrado, ao
homologar o acordo, fixar o valor que competirá a Taís, a
título de honorários advocatícios, não prevalecendo a
pactuação anterior entre cliente e advogada.

•

D) Em razão da conciliação entre as partes, ocorrida antes da
instrução e julgamento do feito, deverá ser pactuado, por
Taís e Lia, novo valor a título de honorários advocatícios,
não prevalecendo a obrigação anteriormente fixada.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Código de Ética e Disciplina / Título II - Do Processo Disciplinar / Capítulo I - Dos Procedimentos
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q34.
Certa sociedade de advogados, de acordo com a vontade do
cliente, emitiu fatura, com fundamento no contrato de
prestação de serviços advocatícios. Em seguida, promoveu o
saque de duplicatas quanto ao crédito pelos honorários
advocatícios.

Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta.
•

A) É vedada a emissão da fatura, com fundamento no
contrato de prestação de serviços, bem como não é
autorizado o saque de duplicatas quanto ao crédito pelos
honorários advocatícios.

•

B) É autorizada a emissão de fatura, com fundamento no
contrato de prestação de serviços, se assim pretender o
cliente, sendo também permitido que posteriormente seja
levada a protesto. Todavia, é vedado o saque de duplicatas
quanto ao crédito pelos honorários advocatícios.

•

C) É autorizada a emissão de fatura, com fundamento no
contrato de prestação de serviços, se assim pretender o
cliente, sendo vedado que seja levada a protesto. Ademais,
não é permitido o saque de duplicatas quanto ao crédito
pelos honorários advocatícios.

•

D) É vedada a emissão de fatura, com fundamento no
contrato de prestação de serviços, mas é permitido que,
posteriormente, seja levada a protesto. Ademais, é

permitido o saque de duplicatas quanto ao crédito pelos
honorários advocatícios.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Código de Ética e Disciplina / Título II - Do Processo Disciplinar / Capítulo II - Dos Órgãos Disciplinares / Seção I - Dos Tribunais de Ética e Disciplina
Fonte: EXAME XXII 2017 / OAB / 2017 / FGV

Q35.
Cláudio, advogado inscrito na Seccional da OAB do Estado do
Rio de Janeiro, praticou infração disciplinar em território
abrangido pela Seccional da OAB do Estado da São Paulo. Após
representação do interessado, o Conselho de Ética e Disciplina
da Seccional da OAB do Estado do Rio de Janeiro instaurou
processo disciplinar para apuração da infração.

Sobre o caso, de acordo com o Estatuto da OAB, o Conselho
de Ética e Disciplina da Seccional da OAB do Estado do Rio de
Janeiro
•

A) não tem competência para punir disciplinarmente Cláudio,
pois a competência é exclusivamente do Conselho
Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a
infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho
Federal.

•

B) tem competência para punir disciplinarmente Cláudio, pois
a competência é exclusivamente do Conselho Seccional em
que o advogado se encontra inscrito, salvo se a falta for
cometida perante o Conselho Federal.

•

C) tem competência para punir disciplinarmente Cláudio, pois
a competência é concorrente entre o Conselho Seccional
em que o advogado se encontra inscrito e o Conselho
Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a
infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho
Federal.

•

D) não tem competência para punir disciplinarmente Cláudio,
pois a competência é exclusivamente do Conselho Federal,
ainda que a falta não tenha sido cometida perante este,
quando o advogado for inscrito em uma Seccional e a
infração tiver ocorrido na base territorial de outra.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Filosofia do Direito
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q36.
É verdade que nas democracias o povo parece fazer
o que quer, mas a liberdade política não consiste
nisso.
Montesquieu

No preâmbulo da Constituição da República, os constituintes
afirmaram instituir um Estado Democrático destinado a
assegurar, dentre outras coisas, a liberdade. Esse é um
conceito de fundamental importância para a Filosofia do
Direito, muito debatido por inúmeros autores. Uma
importante definição utilizada no mundo jurídico é a que foi
dada por Montesquieu em seu Do Espírito das Leis.

Assinale a opção que apresenta a definição desse autor na
obra citada.
•

A) A liberdade consiste na forma de governo dos homens, e
não no governo das leis.

•

B) A disposição de espírito pela qual a alma humana nunca
pode ser aprisionada é o que chamamos de liberdade.

•

C) Liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem.

•

D) O direito de resistência aos governos injustos é a
expressão maior da liberdade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Regime jurídico administrativo / Conceitos e Princípios
Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q37.
Caio, policial militar do Estado X, abalroou, com sua viatura,
um veículo particular estacionado em local permitido, durante
uma perseguição. Júlio, proprietário do veículo atingido,
ingressou com demanda indenizatória em face do Estado. A
sentença de procedência reconheceu a responsabilidade civil
objetiva do Estado, independentemente de se perquirir a
culpa do agente.

Nesse caso,
•

A) não pode o Estado ingressar com ação de regresso em face
do policial militar, eis que atuava, no momento do
acidente, na condição de agente público.

•

B) pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do
policial militar, devendo o ente público demonstrar a
existência de dolo do agente.

•

C) pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do
policial militar, devendo o ente público demonstrar a
existência de culpa ou dolo do agente.

•

D) não pode o Estado ingressar com ação de regresso em face
do agente público, uma vez que o Estado não foi
condenado com base na culpa ou dolo do agente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização da administração pública / Administração Direta
Fonte: EXAME V - 2011.2 / OAB / 2011 / FGV

Q38.
A estruturação da Administração traz a presença, necessária,
de centros de competências denominados Órgãos Públicos
ou, simplesmente, Órgãos. Quanto a estes, é correto afirmar
que
•

A) possuem personalidade jurídica própria, respondendo
diretamente por seus atos.

•

B) suas atuações são imputadas às pessoas jurídicas a que
pertencem.

•

C) não possuem cargos, apenas funções, e estas são
criadas por atos normativos do ocupante do respectivo
órgão.

•

D) não possuem cargos nem funções.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização da administração pública / Agências Reguladoras e Executivas
Fonte: EXAME XVII - 2015.2 / OAB / 2015 / FGV

Q39.
O Governador do Estado Y criticou, por meio da imprensa, o
Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços
Delegados de Transportes do Estado, autarquia estadual
criada pela Lei nº 1.234, alegando que aquela entidade, ao
aplicar multas às empresas concessionárias por supostas
falhas na prestação do serviço, “ não estimula o empresário a
investir no Estado”. Ainda, por essa razão, o Governador
ameaçou, também pela imprensa, substituir o DiretorPresidente da agência antes de expirado o prazo do mandato
daquele dirigente.

Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta.
•

A) A adoção do mandato fixo para os dirigentes de agências
reguladoras contribui para a necessária autonomia da
entidade, impedindo a livre exoneração pelo chefe do
Poder Executivo.

•

B) A agência reguladora, como órgão da Administração
Direta, submete-se ao poder disciplinar do chefe do Poder
Executivo estadual.

•

C) A agência reguladora possui personalidade jurídica própria,
mas está sujeita, obrigatoriamente, ao poder hierárquico
do chefe do Poder Executivo.

•

D) Ainda que os dirigentes da agência reguladora exerçam
mandato fixo, pode o chefe do Poder Executivo exonerálos, por razões políticas não ligadas ao interesse público,
caso discorde das decisões tomadas pela entidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização da administração pública / Autarquias
Fonte: EXAME XV - 2014.3 / OAB / 2014 / FGV

Q40.
No Estado X, foi constituída autarquia para a gestão do regime
próprio de previdência dos servidores estaduais. A lei de
constituição da entidade prevê a possibilidade de
apresentação de recurso em face das decisões da autarquia, a
ser dirigido à Secretaria de Administração do Estado (órgão ao
qual a autarquia está vinculada).

Sobre a situação descrita, assinale a opção correta.
•

A) Não é possível a criação de autarquia para a gestão da
previdência dos servidores, uma vez que se trata de
atividade típica da Administração Pública.

•

B) Não cabe recurso hierárquico impróprio em face das
decisões da autarquia, uma vez que ela goza de autonomia
técnica, administrativa e financeira.

•

C) A previsão de recurso dirigido à Secretaria de
Administração do Estado (órgão ao qual a autarquia está
vinculada) configura exemplo de recurso hierárquico
próprio.

•

D) São válidas tanto a constituição da autarquia para a gestão
do regime previdenciário quanto a previsão de cabimento
do recurso ao órgão ao qual a autarquia está vinculada.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização da administração pública / Fundações Públicas
Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q41.
O Estado XYZ pretende criar uma nova universidade estadual
sob a forma de fundação pública. Considerando que é
intenção do Estado atribuir personalidade jurídica de direito
público a tal fundação, assinale a afirmativa correta.
•

A) Tal fundação há de ser criada com o registro de seus atos
constitutivos, após a edição de lei ordinária autorizando
sua instituição.

•

B) Tal fundação há de ser criada por lei ordinária específica.

•

C) Não é possível a criação de uma fundação pública com
personalidade jurídica de direito público.

•

D) Tal fundação há de ser criada por lei complementar
específica.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização da administração pública / Empresas Públicas
Fonte: EXAME XII - 2013.3 / OAB / 2013 / FGV

Q42.
O Estado ABCD, com vistas à interiorização e ao incremento
das atividades econômicas, constituiu empresa pública para
implantar distritos industriais, elaborar planos de ocupação e
auxiliar empresas interessadas na aquisição dessas áreas.

Considerando que esse objeto significa a exploração de
atividade econômica pelo Estado, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Não é possível a exploração de atividade econômica por
pessoa jurídica integrante da Administração direta ou
indireta.

•

B) As pessoas jurídicas integrantes da Administração indireta
não podem explorar atividade econômica.

•

C) Dentre as figuras da Administração Pública indireta,
apenas a autarquia pode desempenhar atividade
econômica, na qualidade de agência reguladora.

•

D) A constituição de empresa pública para exercer atividade
econômica é permitida quando necessária ao atendimento
de relevante interesse coletivo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização da administração pública / Sociedades de Economia Mista
Fonte: EXAME XXIII 2017 / OAB / 2017 / FGV

Q43.
O Estado Alfa, mediante a respectiva autorização legislativa,
constituiu uma sociedade de economia mista para o
desenvolvimento de certa atividade econômica de relevante
interesse coletivo.

Acerca do Regime de Pessoal de tal entidade, integrante da
Administração Indireta, assinale a afirmativa correta.
•

A) Por se tratar de entidade administrativa que realiza
atividade econômica, não será necessária a realização de
concurso público para a admissão de pessoal, bastando
processo seletivo simplificado, mediante análise de
currículo.

•

B) É imprescindível a realização de concurso público para o
provimento de cargos e empregos em tal entidade
administrativa, certo que os servidores ou empregados
regularmente nomeados poderão alcançar a estabilidade
mediante o preenchimento dos requisitos estabelecidos na
Constituição da República.

•

C) Deve ser realizado concurso público para a contratação de
pessoal por tal entidade administrativa, e a remuneração a
ser paga aos respectivos empregados não pode ultrapassar
o teto remuneratório estabelecido na Constituição da
República, caso sejam recebidos recursos do Estado Alfa
para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em
geral.

•

D) A entidade administrativa poderá optar entre o regime
estatutário e o regime de emprego público para a
admissão de pessoal, mas, em qualquer dos casos, deverá
realizar concurso público para a seleção de pessoal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização da administração pública / Consórcios Públicos
Fonte: EXAME IV - 2011.1 / OAB / 2011 / FGV

Q44.
A Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, dispõe sobre normas
gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios contratarem consórcios públicos para a realização
de objetivos de interesse comum. A respeito do regime
jurídico aplicável a tais consórcios públicos, assinale a
alternativa correta.
•

A) É vedada a celebração de contrato de consórcio
público cujo valor seja inferior a R$ 20.000.000,00
(vinte milhões) de reais.

•

B) Os consórcios públicos na área de saúde, em razão do
regime de gestão associada, são dispensados de
obedecer aos princípios que regulam o Sistema Único
de Saúde.

•

C) É vedada a celebração de contrato de consórcio
público para a prestação de serviços cujo período seja
inferior a 5 (cinco) anos.

•

D) A União somente participará de consórcios públicos em
que também façam parte todos os Estados em cujos
territórios estejam situados os Municípios
consorciados.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização da administração pública / Entidades Paraestatais ou do terceiro setor
Fonte: EXAME XIV - 2014.2 / OAB / 2014 / FGV

Q45.
Numerosos professores, em recente reunião da categoria,
queixaram-se da falta de interesse dos alunos pela cultura
nacional. O Sindicato dos Professores de Colégios Particulares

do Município X apresentou, então, um plano para ampliar o
acesso à cultura dos alunos com idade entre 10 e 18 anos,
obter a qualificação de “Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público” (OSCIP) e celebrar um termo de parceria
com a União, a fim de unir esforços no sentido de promover a
cultura nacional.

Considerando a proposta apresentada e a disciplina existente
sobre o tema, assinale a afirmativa correta.
•

A) O sindicato não pode se qualificar como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público, uma vez que tal
qualificação, de origem doutrinária, não tem amparo legal.

•

B) O sindicato não pode se qualificar como OSCIP, em virtude
de vedação expressa da lei federal sobre o tema.

•

C) O sindicato pode se qualificar como OSCIP, uma vez que é
uma entidade sem fins lucrativos e o objetivo pretendido é
a promoção da cultura nacional.

•

D) O sindicato pode se qualificar como OSCIP, mas deve
celebrar um contrato de gestão e não um termo de
parceria com o poder público.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder Vinculado e discricionário
Fonte: EXAME II - 2010.2 / OAB / 2010 / FGV

Q46.
No âmbito do Poder discricionário da Administração Pública, não
se admite que o agente público administrativo exerça o Poder
discricionário
•

A) quando estiver diante de conceitos legais e jurídicos
parcialmente indeterminados, que se tornam determinados à
luz do caso concreto e à luz das circunstâncias de fato.

•

B) quando estiver diante de conceitos legais e jurídicos técnico-científicos, sendo, neste caso, limitado às escolhas técnicas, por
óbvio possíveis.

•

C) quando estiver diante de conceitos valorativos estabelecidos
pela lei, que dependem de concretização pelas escolhas do
agente, considerados o momento histórico e social.

•

D) em situações em que a redação da Lei se encontra insatisfatória
ou ultrapassada.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder Hierárquico
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q47.
João foi aprovado em concurso público promovido pelo
Estado Alfa para o cargo de analista de políticas públicas,
tendo tomado posse no cargo, na classe inicial da respectiva
carreira. Ocorre que João é uma pessoa proativa e teve, como
gestor, excelentes experiências na iniciativa privada.
Em razão disso, ele decidiu que não deveria cumprir os
comandos determinados por agentes superiores na estrutura
administrativa, porque ele as considerava contrárias ao
princípio da eficiência, apesar de serem ordens legais.

A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

•

A) João possui total liberdade de atuação, não se submetendo
a comandos superiores, em decorrência do princípio da
eficiência.

•

B) A liberdade de atuação de João é pautada somente pelo
princípio da legalidade, considerando que não existe
escalonamento de competência no âmbito da
Administração Pública.

•

C) João tem dever de obediência às ordens legais de seus
superiores, em razão da relação de subordinação
decorrente do poder hierárquico.

•

D) As autoridades superiores somente podem realizar o
controle finalístico das atividades de João, em razão da
relação de vinculação estabelecida com os superiores
hierárquicos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder de Polícia
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q48.
Um fiscal de posturas públicas municipais verifica que um
restaurante continua colocando, de forma irregular, mesas
para os seus clientes na calçada. Depois de lavrar autos de
infração com aplicação de multa por duas vezes, sem que a
sociedade empresária tenha interposto recurso administrativo, o fiscal, ao verificar a situação, interdita o
estabelecimento e apreende as mesas e cadeiras colocadas de
forma irregular, com base na lei que regula o exercício do
poder de polícia correspondente.

A partir da situação acima, assinale a afirmativa correta.
•

A) O fiscal atuou com desvio de poder, uma vez que o direito
da sociedade empresária de continuar funcionando é
emanação do direito de liberdade constitucional, que só
pode ser contrastado a partir de um provimento
jurisdicional.

•

B) A prática irregular de ato autoexecutório pelo fiscal é clara,
porque não homenageou o princípio do contraditório e da
ampla defesa ao não permitir à sociedade empresária,
antes da apreensão, a possibilidade de produzir, em
processo administrativo específico, fatos e provas em seu
favor.

•

C) O ato praticado pelo fiscal está dentro da visão tradicional
do exercício da polícia administrativa pelo Estado, que
pode, em situações extremas, dentro dos limites da
razoabilidade e da proporcionalidade, atuar de forma
autoexecutória.

•

D) A atuação do fiscal é ilícita, porque os atos administrativos
autoexecutórios, como mencionado acima, exigem,
necessariamente, autorização judicial prévia.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Atos Administrativos / Espécies
Fonte: EXAME VI - 2011.3 - REAPLICAçãO DUQUE DE CAXIAS / OAB / 2011 / FGV

Q49.
A decisão tomada por uma das Câmaras do Conselho de
Contribuintes de determinada Administração Estadual é
considerada ato

•

A) composto, pois resulta da manifestação de mais de um
agente público.

•

B) complexo, pois depende da manifestação de
aprovação, com o relator, de outros agentes.

•

C) qualificado, pois importa na constituição da vontade da
Administração quanto a matéria específica.

•

D) simples, pois resulta da manifestação de vontade de
um órgão dotado de personalidade administrativa.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Atos Administrativos / Nulidade, extinção e convalidação
Fonte: EXAME XII - 2013.3 / OAB / 2013 / FGV

Q50.
O Estado X concedeu a Fulano autorização para a prática de
determinada atividade. Posteriormente, é editada lei vedando
a realização daquela atividade. Diante do exposto, e
considerando as formas de extinção dos atos administrativos,
assinale a afirmativa correta.
•

A) Deve ser declarada a nulidade do ato em questão.

•

B) Deve ser declarada a caducidade do ato em questão.

•

C) O ato em questão deve ser cassado.

•

D) O ato em questão deve ser revogado.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Processo Administrativo / Princípios e critérios
Fonte: EXAME X - 2013.1 / OAB / 2013 / FGV

Q51.
Cristina, cidadã brasileira comprometida com a boa
administração, descobre que determinada obra pública em
sua cidade foi realizada em desacordo com as normas que
regem as licitações públicas, com vistas a beneficiar um
particular amigo do prefeito. De posse de cópias do processo
administrativo que comprovam a situação, pretende ingressar
com medida judicial para a proteção do patrimônio público.

Para combater tal situação, Cristina deverá
•

A) ingressar com ação civil pública, que é o meio apto a sanar
a lesividade ao patrimônio público.

•

B) propor ação penal privada subsidiária da pública para
condenar o prefeito e o particular beneficiado e reparar os
prejuízos causados aos cofres públicos.

•

C) impetrar mandado de segurança coletivo para amparar
direito liquido e certo seu e de todos os cidadãos aos
princípios da legalidade e moralidade.

•

D) ingressar com ação popular apta a proteger o patrimônio
público indevidamente lesado.
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Direito Administrativo / Processo Administrativo / Extinção, anulação, revogação e convalidação
Fonte: EXAME XXIII 2017 / OAB / 2017 / FGV

Q52.

Após a Polícia Federal colher farto material probatório, o
Ministério Público denunciou Ricardo, servidor público federal
estável, por crime funcional e comunicou o fato às
autoridades competentes para eventual apuração
administrativa.
Antes do recebimento da denúncia, diante da vasta
documentação que demonstrava a materialidade de violação
de dever funcional remetida para a Administração, foi
instaurado o processo administrativo disciplinar, sem a
realização de sindicância, que, mediante regular
processamento do inquérito administrativo, culminou na
aplicação da pena de demissão de Ricardo.

Sobre a situação hipotética narrada, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Ricardo não poderia ser demitido sem a realização de
sindicância, que é procedimento prévio imprescindível
para a instauração de processo administrativo disciplinar.

•

B) O recebimento da denúncia deveria ter suspendido o
processo administrativo disciplinar contra Ricardo, e o
prosseguimento de tal apuração só poderia ocorrer após a
conclusão do Juízo criminal.

•

C) O processo administrativo disciplinar instaurado contra
Ricardo é nulo, pois não é cabível a utilização de prova
produzida para a apuração criminal.

•

D) A hipótese não apresenta qualquer nulidade que
contamine o processo administrativo disciplinar instaurado
contra Ricardo.
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Direito Administrativo / Processo Administrativo / Recurso administrativo e revisão
Fonte: EXAME XII - 2013.3 / OAB / 2013 / FGV

Q53.
João é parte em processo administrativo federal regulado pela
Lei n. 9.784/1999, no qual foi proferida decisão que rejeitou
sua pretensão. João pretende recorrer dessa decisão. Acerca
do caso apresentado, e observando o disposto na lei citada,
assinale a afirmativa correta.
•

A) O recurso de João deverá ser dirigido diretamente à
autoridade hierarquicamente superior à autoridade que
proferiu a decisão.

•

B) O prazo para interposição de recurso administrativo, salvo
disposição legal específica, é de trinta dias, contado a
partir da ciência ou da divulgação oficial da decisão
recorrida.

•

C) A interposição de recurso administrativo depende do
oferecimento de caução, salvo expressa dispensa legal.

•

D) O não conhecimento do recurso não impedirá a
Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que
não ocorrida a preclusão administrativa.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Licitações / Princípios
Fonte: EXAME VI - 2011.3 - REAPLICAçãO DUQUE DE CAXIAS / OAB / 2011 / FGV

Q54.

A licitação tem como um de seus princípios específicos o do
julgamento objetivo, que significa
•

A) a vedação de cláusulas ou condições que
comprometam a ideia de proposta mais vantajosa à
Administração.

•

B) a vedação ao sigilo das propostas, de forma a permitir
a todos, antes do início da licitação, o conhecimento
objetivo das ofertas dos licitantes.

•

C) ser vedada a utilização, no julgamento das propostas,
de elemento, critério ou fator sigiloso, secreto,
subjetivo ou reservado.

•

D) ser impositivo o julgamento célere e oral das
propostas, a acarretar a imediata contratação do
licitante vencedor.
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Direito Administrativo / Licitações / Conceitos e disposições gerais
Fonte: EXAME XIII - 2014.1 / OAB / 2014 / FGV

Q55.
A União licitou, mediante concorrência, uma obra de
engenharia para construir um hospital público. Depois de
realizadas todas as etapas previstas na Lei n. 8.666/93, sagrouse vencedora a Companhia X. No entanto, antes de se
outorgar o contrato para a Companhia X, a Administração
Pública resolveu revogar a licitação.

Acerca do tema, assinale a afirmativa correta.
•

A) A Administração Pública pode revogar a licitação, por
qualquer motivo, principalmente por ilegalidade, não
havendo direito subjetivo da Companhia X ao contrato.

•

B) A revogação depende da constatação de ilegalidade no
curso do procedimento e, nesse caso, não pode ser
decretada em prejuízo da Companhia X, que já se sagrou
vencedora.

•

C) A revogação, fundada na conveniência e na oportunidade
da Administração Pública, deverá sempre ser motivada e
baseada em fato superveniente ao início da licitação.

•

D) Quando a Administração lança um edital e a ele se vincula,
somente será possível a anulação do certame em caso de
ilegalidade, sendo-lhe vedado, pois, revogar a licitação.
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Direito Administrativo / Licitações / Modalidades da Lei 8.666
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q56.
O Governo Federal, tendo em vista a grande dificuldade em
conter o desmatamento irregular em florestas públicas, iniciou
procedimento de concessão florestal para que particulares
possam explorar produtos e serviços florestais.

Sobre o caso, assinale a afirmativa correta.
•

A) Essa concessão é antijurídica, uma vez que o dever de
tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado é
intransferível a inalienável.

•

B) Essa concessão, que tem como objeto o manejo florestal
sustentável, deve ser precedida de licitação na modalidade
de concorrência.

•

C) Essa concessão somente é possível para fins de exploração
de recursos minerais pelo concessionário.

•

D) Essa concessão somente incide sobre florestas públicas
estaduais e, por isso, a competência para sua delegação é
exclusiva dos Estados, o que torna ilegal sua
implementação pelo IBAMA.
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Direito Administrativo / Licitações / Dispensa e inexigibilidade
Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q57.
Após celebrar contrato de gestão com uma organização social,
a União pretende celebrar, com a mesma organização,
contrato de prestação de serviços para a realização de
atividades contempladas no contrato de gestão.

Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa
correta.
•

A) É obrigatória a realização de licitação para a celebração
do contrato de prestação de serviços.

•

B) É dispensável a realização de licitação para a celebração
do contrato de prestação de serviços.

•

C) É inexigível a realização de licitação para a celebração do
contrato de prestação de serviços.

•

D) Não é possível celebrar contrato de prestação de serviços
com entidade qualificada como organização social.
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Direito Administrativo / Licitações / Consórcios públicos
Fonte: EXAME XX - 2016.2 / OAB / 2016 / FGV

Q58.
Determinada empresa apresenta impugnação ao edital de
concessão do serviço público metroviário em determinado
Estado, sob a alegação de que a estipulação do retorno ao
poder concedente de todos os bens reversíveis já
amortizados, quando do advento do termo final do contrato,
ensejaria enriquecimento sem causa do Estado.

Assinale a opção que indica o princípio que justifica tal
previsão editalícia.
•

A) Desconcentração.

•

B) Imperatividade.

•

C) Continuidade dos Serviços Públicos.

•

D) Subsidiariedade.
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Direito Administrativo / Licitações / Lei 10.520/2002 - Pregão e pegrão eletrônico
Fonte: EXAME XI - 2013.2 / OAB / 2013 / FGV

Q59.
Em um pregão presencial promovido pela União, foram
abertas as propostas de preço, constatando-se que o licitante
“M” ofereceu preço de R$ 10.000,00; “N”, o preço de R$
10.001,00; “O” ofertou R$ 10.150,00; “P”, o preço de R$
10.500,00; “Q” apresentou proposta de R$ 10.999,99 e “R”,
por fim, ofereceu R$ 12.000,00.

Diante da hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta.
•

A) Devem ser classificados para a fase de lances verbais os
licitantes “M”, “N”, “O”, “P” e “Q”, uma vez que
ofereceram a proposta mais baixa e as propostas com
preço até dez por cento superiores àquela.

•

B) Para a fase de lances verbais, somente devem ser
classificados os licitantes “M”, “N”, “O” e “P”, uma vez que
ofereceram a proposta mais baixa e as três outras
melhores propostas.

•

C) Todos os licitantes devem ser classificados para a próxima
fase, uma vez que restringir a participação de algum deles
significaria ofensa ao caráter competitivo da licitação.

•

D) A Administração deve realizar média de todos os preços
ofertados e poderão participar da fase seguinte os
licitantes com propostas inferiores a esta média e aqueles
que aceitarem reduzir seu preço para este limite.
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Direito Administrativo / Contratos administrativos / Características gerais
Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q60.
O Município C está elaborando edital de licitação para a
contratação de serviço de limpeza predial.

A respeito do prazo de duração desse contrato, assinale a
afirmativa correta.
•

A) O prazo de duração do contrato está adstrito à vigência do
respectivo crédito orçamentário, sem possibilidade de
prorrogação.

•

B) O contrato de prestação de serviços pode ser celebrado
pelo prazo de até 48 meses.

•

C) O contrato pode ser celebrado por prazo indeterminado,
mantendo-se vigente enquanto não houver melhor preço
do que o da proposta vencedora da licitação.

•

D) O contrato poderá ter a sua duração prorrogada por iguais
e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, limitada a
sessenta meses.
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Direito Administrativo / Bens públicos / Conceitos básicos e classificação
Fonte: EXAME VII - 2012.1 / OAB / 2012 / FGV

Q61.
Sobre os bens públicos é correto afirmar que

•

A) os bens de uso especial são passíveis de usucapião.

•

B) os bens de uso comum são passíveis de usucapião.

•

C) os bens de empresas públicas que desenvolvem
atividades econômicas que não estejam afetados a
prestação de serviços públicos são passíveis de
usucapião.

•

D) nenhum bem que pertença à pessoa jurídica integrante
da administração pública indireta é passível de
usucapião.
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Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceitos básicos
Fonte: EXAME IX - 2012.3 / OAB / 2012 / FGV

Q62.
Acerca dos serviços considerados como serviços públicos uti
singuli, assinale a afirmativa correta.
•

A) Serviços em que não é possível identificar os usuários e, da
mesma forma, não é possível a identificação da parcela do
serviço utilizada por cada beneficiário.

•

B) Serviços singulares e essenciais prestados pela
Administração Pública direta e indireta.

•

C) Serviços em que é possível a identificação do usuário e da
parcela do serviço utilizada por cada beneficiário.

•

D) Serviços que somente são prestados pela Administração
Pública direta do Estado.
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Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão de serviços públicos
Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q63.
Após dezenas de reclamações dos usuários do serviço de
transporte metroviário, o Estado Y determinou a abertura de
processo administrativo para verificar a prestação inadequada
e ineficiente do serviço por parte da empresa concessionária.

Caso se demonstre a inadimplência, como deverá proceder o
poder público concedente?
•

A) Declarar, por decreto, a caducidade da concessão.

•

B) Declarar, por decreto, a encampação do serviço.

•

C) Declarar, por decreto, após lei autorizativa, a revogação da
concessão.

•

D) Declarar, por lei, a anulação do contrato de concessão.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Serviços públicos / Parcerias público-privadas
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q64.
Um Estado da Federação lançou um grande programa de
concessões como forma de fomentar investimentos, diante
das dificuldades financeiras por que vem passando. Por meio

desse programa, ele pretende executar obras de interesse da
população e ceder espaços públicos para a gestão da iniciativa
privada. Como parte desse programa, lançou edital para
restaurar um complexo esportivo com estádio de futebol,
ginásio de esportes, parque aquático e quadras poliesportivas.

Diante da situação acima, assinale a afirmativa correta.
•

A) O Estado pode optar por celebrar uma parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada, desde
que o contrato tenha valor igual ou superior a R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e que as receitas
decorrentes da exploração dos serviços não sejam
suficientes para remunerar o particular.

•

B) A constituição de sociedade de propósito específico - SPE,
sociedade empresária dotada de personalidade jurídica e
incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria, deve
ocorrer após a celebração de um contrato de PPP.

•

C) O contrato deverá prever o pagamento de remuneração
fixa vinculada ao desempenho do parceiro privado,
segundo metas e padrões de qualidade e disponibilidade
nele definidos.

•

D) A contraprestação do Estado deverá ser obrigatoriamente
precedida da disponibilização do serviço que é objeto do
contrato de parceria público-privada; dessa forma, não é
possível o pagamento de contraprestação relativa à
parcela fruível do serviço contratado.
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Direito Administrativo / Serviços públicos / Consórcios públicos
Fonte: EXAME XIII - 2014.1 / OAB / 2014 / FGV

Q65.
A União celebrou protocolo de intenções com o Estado A e os
Municípios X, Y e Z do Estado B, todos em regiões de fronteira,
para a constituição de um consórcio público na área de
segurança pública.

Considerando a disciplina legislativa acerca dos consórcios
públicos, assinale a afirmativa correta.
•

A) O consórcio público pode adquirir personalidade jurídica
de direito público, constituindo-se em uma associação
pública.

•

B) O consórcio público representa uma comunhão de
esforços, não adquirindo personalidade jurídica própria.

•

C) A União não pode constituir consórcio do qual façam parte
Municípios não integrantes de Estado não conveniado.

•

D) O consórcio público adquire personalidade jurídica com a
celebração do protocolo de intenções.
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Direito Administrativo / Intervenção do estado na propriedade
Fonte: EXAME XXII 2017 / OAB / 2017 / FGV

Q66.
O Município Beta foi assolado por chuvas que provocaram o
desabamento de várias encostas, que abalaram a estrutura de
diversos imóveis, os quais ameaçam ruir, especialmente se

não houver imediata limpeza dos terrenos comprometidos.
Diante do iminente perigo público a residências e à vida de
pessoas, o Poder Público deve, prontamente, utilizar
maquinário, que não consta de seu patrimônio, para realizar
as medidas de contenção pertinentes.

Assinale a opção que indica a adequada modalidade de
intervenção na propriedade privada para a utilização do
maquinário necessário.
•

A) Requisição administrativa.

•

B) Tombamento.

•

C) Desapropriação.

•

D) Servidão administrativa.
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Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Reparação do dano
Fonte: EXAME VIII - 2012.2 / OAB / 2012 / FGV

Q67.
Sílvio, servidor público, durante uma diligência com carro
oficial do Estado X para o qual trabalha, se envolve em
acidente de trânsito, por sua culpa, atingindo o carro de João.

Considerando a situação acima e a evolução do entendimento
sobre o tema, assinale a afirmativa correta.
•

A) João deverá demandar Sílvio ou o Estado X, à sua escolha,
porém, caso opte por demandar Sílvio, terá que
comprovar a sua culpa, ao passo que o Estado responde
independentemente dela.

•

B) João poderá demandar Sílvio ou o Estado X, à sua escolha,
porém, caso opte por demandar Sílvio, presumir■se■á sua
culpa, ao passo que o Estado responde
independentemente dela.

•

C) João poderá demandar apenas o Estado X, já que Sílvio
estava em serviço quando da colisão e, por isso, a
responsabilidade objetiva é do Estado, que terá direito de
regresso contra Sílvio, em caso de culpa.

•

D) João terá que demandar Sílvio e o Estado X, já que este
último só responde caso comprovada a culpa de Sílvio,
que, no entanto, será presumida por ser ele servidor do
Estado (responsabilidade objetiva).
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Direito Administrativo / Controle da administração pública / Conceitos Básicos, Tipos e Formas de Controle
Fonte: EXAME IX - 2012.3 / OAB / 2012 / FGV

Q68.
As contas do Prefeito do Município X não foram aprovadas
pelo Tribunal de Contas do Estado. Dentre outras
irregularidades, apurou-se o superfaturamento em obras
públicas.

Sobre o controle exercido pelas Cortes de Contas, assinale a
afirmativa correta.

•

A) O parecer desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do
Estado pode ser superado por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal.

•

B) A atuação do Tribunal de Contas configura exemplo de
controle interno dos atos da Administração Pública.

•

C) A atuação do Tribunal de Contas do estado somente será
possível até que haja a criação de um Tribunal de Contas
do Município, por lei complementar de iniciativa do
Prefeito.

•

D) As contas do Prefeito estarão sujeitas à atuação do
Tribunal de Contas somente se houver previsão na Lei
Orgânica do Município.
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Direito Administrativo / Controle da administração pública / Tribunal de Contas da União (TCU) e suas Atribuições
Fonte: EXAME XVI - 2015.1 / OAB / 2015 / FGV

Q69.
O Estado X está ampliando a sua rede de esgotamento
sanitário. Para tanto, celebrou contrato de obra com a
empresa “Enge-X-Sane”, no valor de R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais). A fim de permitir a conclusão das
obras, com a extensão da rede de esgotamento a quatro
comunidades carentes, o Estado celebrou termo aditivo com a
referida empresa, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais), custeados com recursos transferidos pela União,
mediante convênio, elevando, assim, o valor total do contrato
para R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

Considerando que foram formuladas denúncias de sobrepreço
ao Tribunal de Contas da União, assinale a afirmativa correta.
•

A) O Tribunal de Contas da União não tem competência para
apurar eventual irregularidade, uma vez que se trata de
obra pública estadual, devendo o interessado formular
denúncia ao Tribunal de Contas do Estado.

•

B) O Tribunal de Contas da União não tem competência para
apurar eventual irregularidade, mas pode, de ofício,
remeter os elementos da denúncia para o Tribunal de
Contas do Estado.

•

C) O Tribunal de Contas da União é competente para fiscalizar
a obra e pode determinar, diante de irregularidades, a
imediata sustação da execução do contrato impugnado.

•

D) O Tribunal de Contas da União é competente para fiscalizar
a obra e pode indicar prazo para que o órgão ou a entidade
adote as providências necessárias ao exato cumprimento
da lei, se verificada ilegalidade.
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Direito Administrativo / Improbidade administrativa / Conceitos básicos
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q70.
Em ação civil pública por atos de improbidade que causaram
prejuízo ao erário, ajuizada em desfavor de José, servidor
público estadual estável, o Juízo de 1º grau, após os devidos
trâmites, determinou a indisponibilidade de todos os bens do
demandado, cujo patrimônio é superior aos danos e às demais
imputações que constam na inicial.

Apresentado o recurso pertinente, observa-se que a aludida
decisão
•

A) não merece reforma, na medida em que José deve
responder com todo o seu patrimônio, independentemente do prejuízo causado pelos atos de
improbidade que lhe são imputados.

•

B) deve ser reformada, considerando que somente podem ser
objeto da cautelar os bens adquiridos depois da prática
dos atos de improbidade imputados a José.

•

C) deve ser reformada, pois não é possível, por ausência de
previsão legal, a determinação de tal medida cautelar em
ações civis públicas por ato de improbidade.

•

D) deve ser reformada, porquanto a cautelar somente pode
atingir tantos bens quantos bastassem para garantir as
consequências financeiras dos atos de improbidade
imputados a José.
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Q71.
Apolônio foi aprovado em concurso público para o provimento
do cargo de auditor fiscal da receita federal, alcançando a
sexta colocação na classificação geral. O edital prevê a
existência de cinco vagas, a serem preenchidas ao longo do
prazo de validade do concurso, que é de dois anos,
prorrogável por igual período.

Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
•

A) Apolônio tem direito subjetivo a ser nomeado para o cargo
em questão.

•

B) A prorrogação do prazo de validade do concurso público é
ato discricionário da administração.

•

C) O prazo de validade estabelecido para o concurso viola os
limites estabelecidos na Constituição da República.

•

D) Caso venha a ser investido no cargo, Apolônio se
submeterá ao regime celetista até que se expire o prazo de
validade do concurso.
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Q72.
Maria foi aprovada em concurso para o cargo de analista
judiciário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas, após
ter adquirido a estabilidade, foi demitida sem a observância
das normas relativas ao processo administrativo disciplinar.
Em razão disso, Maria ajuizou ação anulatória do ato
demissional, na qual obteve êxito por meio de decisão
jurisdicional transitada em julgado. Nesse interregno,
contudo, Alfredo, também regularmente aprovado em
concurso e estável, foi promovido e passou a ocupar o cargo
que era de Maria.

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.
•

A) A invalidação do ato demissional de Maria não poderá
importar na sua reintegração ao cargo anterior,
considerando que está ocupado por Alfredo.

•

B) Maria, em razão de ter adquirido a estabilidade,
independentemente da existência e necessidade do cargo
que ocupava, deverá ser posta em disponibilidade.

•

C) Maria deverá ser readaptada em cargo superior ao que
ocupava anteriormente, diante da ilicitude de seu ato
demissional.

•

D) Em decorrência da invalidade do ato demissional, Maria
deve ser reintegrada ao cargo que ocupava e Alfredo
deverá ser reconduzido para o cargo de origem.
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Q73.
João foi aprovado em concurso público para o cargo de agente
administrativo do Estado Alfa. Após regular investidura,
recebeu sua primeira remuneração. Contudo, os valores
apontados na folha de pagamento causaram estranheza,
considerando que a rubrica de seu vencimento-base se
mostrava inferior ao salário mínimo vigente, montante que só
era alcançado se considerados os demais valores (adicionais e
gratificações) que compunham a sua remuneração total.

Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta.
•

A) A remuneração de João é constitucional, porque a garantia
do salário mínimo não é aplicável aos servidores públicos.

•

B) A remuneração de João é inconstitucional, porque o seu
vencimento-base teria que ser superior ao salário mínimo.

•

C) A remuneração de João é constitucional, porque a garantia
do salário mínimo se refere ao total da remuneração
percebida.

•

D) A remuneração de João é inconstitucional, pois todo
servidor público deve receber por subsídio, fixado em
parcela única.
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Q74.
A fim de pegar um atalho em seu caminho para o trabalho,
Maria atravessa uma área em obras, que está interditada pela
empresa contratada pelo Município para a reforma de um
viaduto. Entretanto, por desatenção de um dos funcionários
que trabalhava no local naquele momento, um bloco de
concreto se desprendeu da estrutura principal e atingiu o pé
de Maria.

Nesse caso,

•

A) a empresa contratada e o Município respondem
solidariamente, com base na teoria do risco integral.

•

B) a ação de Maria, ao burlar a interdição da área, exclui o
nexo de causalidade entre a obra e o dano, afastando a
responsabilidade da empresa e do Município.

•

C) a empresa contratada e o Município respondem de forma
atenuada pelos danos causados, tendo em vista a culpa
concorrente da vítima.

•

D) a empresa contratada responde de forma objetiva, mas a
responsabilidade do Município demanda comprovação de
culpa na ausência de fiscalização da obra.
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Q75.
Marcos Paulo é servidor público federal há mais de 5 (cinco)
anos e, durante todo esse tempo, nunca sofreu qualquer
sanção administrativa, apesar de serem frequentes suas faltas
e seus atrasos ao serviço. No último mês, entretanto, as
constantes ausências chamaram a atenção de seu chefe, que,
ao buscar a ficha de frequência do servidor, descobriu que
Marcos Paulo faltara mais de 90 (noventa) dias no último ano.

A respeito do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
•

A) Marcos Paulo, servidor público estável, só pode ser
demitido após decisão judicial transitada em julgado.

•

B) Marcos Paulo, servidor público estável, pode ser demitido
pela sua inassiduidade após decisão em processo
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

•

C) Marcos Paulo, servidor público estável que nunca sofrera
qualquer punição na esfera administrativa, não pode ser
demitido em razão de sua inassiduidade.

•

D) Marcos Paulo, servidor público estável, não pode ser
demitido em razão de sua inassiduidade, pois esta
somente autoriza a aplicação das sanções de advertência e
suspensão.
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Q76.
Carlos Mário, chefe do Departamento de Contratos de uma
autarquia federal descobre, por diversos relatos, que Geraldo,
um dos servidores a ele subordinado, deixara de comparecer a
uma reunião para acompanhar a tarde de autógrafos de um
famoso artista de televisão. Em outra ocasião, Geraldo já se
ausentara do serviço, durante o expediente, sem prévia
autorização do seu chefe, razão pela qual lhe fora aplicada
advertência. Irritado, Carlos Mário determina a instauração de
um processo administrativo disciplinar, aplicando a Geraldo a
penalidade de suspensão, por 15 (quinze) dias, sem a sua
oitiva, em atenção ao princípio da verdade sabida.

Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta.
•

A) A penalidade aplicada é nula, em razão de violação às
garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, razão pela qual o princípio da verdade
sabida não guarda compatibilidade com a ordem
constitucional vigente.

•

B) A penalidade aplicada é nula, pois a ausência do serviço
sem autorização do chefe é hipótese de aplicação da
penalidade de advertência e jamais poderia dar ensejo à
aplicação da penalidade de suspensão.

•

C) A penalidade aplicada é correta, pois a ausência do
servidor no horário de expediente é causa de aplicação da
penalidade de suspensão, e o fato era de ciência de vários
outros servidores.

•

D) A penalidade aplicada contém vício sanável, devendo ser
ratificada pelo Diretor-Presidente da autarquia, autoridade
competente para tanto.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Regime jurídico único / Disposições gerais e transitórias
Fonte: EXAME V - 2011.2 / OAB / 2011 / FGV

Q77.
O art. 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, condiciona a investidura em cargo ou emprego
público à prévia aprovação em concurso público de provas ou
de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para os cargos
em comissão.

Em relação a concurso público, segundo a atual jurisprudência
dos tribunais superiores, é correto afirmar que
•

A) os candidatos aprovados em concurso público de
provas ou de provas e títulos e classificados entre o
número de vagas oferecidas no edital possuem
expectativa de direito à nomeação.

•

B) os candidatos aprovados em concurso público de
provas ou de provas e títulos devem comprovar a
habilitação exigida no edital no momento de sua
nomeação.

•

C) o prazo de validade dos concursos públicos poderá ser
de até dois anos prorrogáveis uma única vez por
qualquer prazo não superior a dois anos, iniciando-se a
partir de sua homologação.

•

D) os candidatos aprovados em concurso público de
provas ou de provas e títulos e classificados dentro do
limite de vagas oferecidas no edital possuem direito
subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do
concurso.
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Q78.
O povo maltratado em geral, e contrariamente ao
que é justo, estará disposto em qualquer ocasião a
livrar-se do peso que o esmaga.

John Locke

O Art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988
afirma que “todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente”. Muitos
autores associam tal disposição ao conceito de direito de
resistência, um dos mais importantes da Filosofia do Direito,
de John Locke.

Assinale a opção que melhor expressa tal conceito, conforme
desenvolvido por Locke na sua obra Segundo Tratado sobre o
Governo Civil.
•

A) A natureza humana é capaz de resistir às mais poderosas
investidas morais e humilhações, desde que os homens se
apoiem mutuamente.

•

B) Sempre que os governantes agirem de forma a tentar tirar
e destruir a propriedade do povo ou deixando-o miserável
e exposto aos seus maus tratos, ele poderá resistir.

•

C) Apenas o contrato social, que tira o homem do estado de
natureza e o coloca na sociedade política, é capaz de
resistir às ameaças externas e às ameaças internas, de tal
forma que institui o direito de os governantes resistirem a
toda forma de guerra e rebelião.

•

D) O direito positivo deve estar isento de toda forma de
influência da moral e da política. Uma vez que o povo
soberano produza as leis, diretamente ou por meio de seus
representantes, elas devem resistir a qualquer forma de
interpretação ou aplicação de caráter moral e político.
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Q79.
A Constituição de determinado país veiculou os seguintes
artigos:

Art. X. As normas desta Constituição poderão ser alteradas
mediante processo legislativo próprio, com a aprovação da
maioria qualificada de três quintos dos membros das
respectivas Casas Legislativas, em dois turnos de votação,
exceto as normas constitucionais que não versarem sobre a
estrutura do Estado ou sobre os direitos e garantias
fundamentais, que poderão ser alteradas por intermédio de
lei infraconstitucional.
Art. Y. A presente Constituição, concebida diretamente pelo
Exmo. Sr. Presidente da República, deverá ser submetida à
consulta popular, por meio de plebiscito, visando à sua
aprovação definitiva.
Art. Z. A ordem econômica será fundada na livre iniciativa e na
valorização do trabalho humano, devendo seguir os princípios
reitores da democracia liberal e da social democracia, bem
como o respeito aos direitos fundamentais de primeira
dimensão (direitos civis e políticos) e de segunda dimensão
(direitos sociais, econômicos, culturais e trabalhistas).

Com base no fragmento acima, é certo afirmar que a
classificação da Constituição do referido país seria
•

A) semirrígida, promulgada, heterodoxa.

•

B) flexível, outorgada, compromissória.

•

C) rígida, bonapartista e ortodoxa.

•

D) semiflexível, cesarista e compromissória.
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Q80.
Com a promulgação da Constituição de Weimar, em 1919,
ocorreram transformações paradigmáticas no regime jurídico
de proteção dos direitos fundamentais, o que alterou a
concepção negativa do papel do Estado, que apenas
consagrava as liberdades individuais e a igualdade formal
perante a lei. Com o advento da referida ordem
constitucional, o Estado deve agir, positivamente, para
garantir as condições materiais de vida digna para todos e
para a proteção dos hipossuficientes.

Esse texto descreve o ambiente em que o Direito
Constitucional Positivo
•

A) estabeleceu os direitos individuais negativos de primeira
dimensão.

•

B) consagrou os direitos sociais prestacionais de segunda
dimensão.

•

C) definiu os direitos transindividuais de solidariedade de
terceira dimensão.

•

D) instituiu os direitos humanos metaconstitucionais de
quarta dimensão.
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Q81.
Antônio, líder ativista que defende a proibição do uso de
quaisquer drogas, cientifica as autoridades sobre a realização
de manifestação contra projeto de lei sobre a liberação do uso
de entorpecentes.
Marina, líder ativista do movimento pela liberação do uso de
toda e qualquer droga, ao tomar conhecimento de tal evento,
resolve, então, sem solicitar autorização à autoridade
competente, marcar, para o mesmo dia e local, manifestação
favorável ao citado projeto de lei, de forma a impedir a
propagação das ideias defendidas por Antônio.

Nesse sentido, segundo o sistema jurídico-constitucional
brasileiro, assinale a afirmativa correta.
•

A) Marina pode dar continuidade à sua iniciativa, pois, com
fundamento no princípio do Estado Democrático, está

amplamente livre para expressar suas ideias.
•

B) Marina não poderia dar continuidade à sua iniciativa, pois
o direito de reunião depende de prévia autorização por
parte da autoridade competente.

•

C) Marina não poderia dar continuidade à sua iniciativa, já
que sua reunião frustraria a reunião de Antônio,
anteriormente convocada para o mesmo local.

•

D) Marina pode dar continuidade à sua iniciativa, pois é livre
o direito de reunião quando o país não se encontra em
estado de sítio ou em estado de defesa.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade
Fonte: EXAME XVI - 2015.1 / OAB / 2015 / FGV

Q82.
Alessandro Bilancia, italiano, com 55 anos de idade, ao completar 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, decide assumir a nacionalidade “ brasileira”,
naturalizando-se. Trata-se de renomado professor, cuja elevada densidade intelectual e capacidade de liderança são muito bem vistas por um dos maiores
partidos políticos brasileiros. Na certeza de que Alessandro poderá fortalecer os quadros do governo caso o partido em questão seja vencedor nas eleições
presidenciais, a cúpula partidária já ventila a possibilidade de contar com o auxílio do referido professor na complexa tarefa de governar o País.

Analise as situações abaixo e assinale a única possibilidade
idealizada pela cúpula partidária que encontra respaldo na
Constituição Federal.
•

A) Alessandro Bilancia, graças ao seu reconhecido saber
jurídico e à sua ilibada reputação, poderá ser indicado para
compor o quadro de ministros do Supremo Tribunal
Federal.

•

B) Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de
deputado federal e ser eleito, poderá ser indicado para
exercer a Presidência da Câmara dos Deputados.

•

C) Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de
senador e ser eleito, pode ser o líder do partido na Casa,
embora não possa presidir o Senado Federal.

•

D) Alessandro Bilancia, dada a sua ampla e sólida condição
intelectual, pode ser nomeado para assumir qualquer
ministério do governo.
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Q83.
Juliano, governador do estado X, casa-se com Mariana,
deputada federal eleita pelo estado Y, a qual já possuía uma
filha chamada Letícia, advinda de outro relacionamento
pretérito.
Na vigência do vínculo conjugal, enquanto Juliano e Mariana
estão no exercício de seus mandatos, Letícia manifesta
interesse em também ingressar na vida política, candidatandose ao cargo de deputada estadual, cujas eleições estão
marcadas para o mesmo ano em que completa 23 (vinte e
três) anos de idade.

A partir das informações fornecidas e com base no texto
constitucional, assinale a afirmativa correta.

•

A) Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo
de deputada estadual, mas não poderá concorrer no
estado X, por expressa vedação constitucional, enquanto
durar o mandato de Juliano.

•

B) Uma vez que Letícia está ligada a Juliano, seu padrasto, por
laços de mera afinidade, inexiste vedação constitucional
para que concorra ao cargo de deputada estadual no
estado X.

•

C) Letícia não poderá concorrer por não ter atingido a idade
mínima exigida pela Constituição como condição de
elegibilidade para o exercício do mandato de deputada
estadual.

•

D) Letícia não poderá concorrer nos estados X e Y, uma vez
que a Constituição dispõe sobre a inelegibilidade reflexa
ou indireta para os parentes consanguíneos ou afins até o
2º grau nos territórios de jurisdição dos titulares de
mandato eletivo.
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Q84.
Numerosos partidos políticos de oposição ao governo federal
iniciaram tratativas a fim de se fundirem, criando um novo
partido, o Partido Delta. Almejam, com isso, criar uma força
política de maior relevância no contexto nacional.
Preocupados com a repercussão da iniciativa no âmbito das
políticas regionais e percebendo que as tratativas políticas
estão avançadas, alguns deputados federais buscam
argumentos jurídico-constitucionais que impeçam a criação
desse novo partido.
Em reunião, concluem que, embora o quadro jurídico-constitucional brasileiro não vede a fusão de partidos
políticos, estes, como pessoas jurídicas de direito público,
somente poderão ser criados mediante lei aprovada no
Congresso Nacional.

Ao submeterem essas conclusões a um competente advogado,
este, alicerçado na Constituição da República, afirma que os
deputados federais
•

A) estão corretos quanto à possibilidade de fusão entre
partidos políticos, mas equivocados quanto à necessidade
de criação de partido por via de lei, já que, no Brasil, os
partidos políticos possuem personalidade jurídica de
direito privado.

•

B) estão equivocados quanto à possibilidade de fusão entre
partidos políticos no Brasil, embora estejam corretos
quanto à necessidade de que a criação de partidos
políticos se dê pela via legal, por serem pessoas jurídicas
de direito público.

•

C) estão equivocados, pois a Constituição da República não só
proibiu a fusão entre partidos políticos como também
deixou a critério do novo partido político escolher a
personalidade jurídica de direito que irá assumir, pública
ou privada.

•

D) estão corretos, pois a Constituição da República, ao exigir
que a criação ou a fusão de partidos políticos se dê pela via
legislativa, concedeu ao Congresso Nacional amplos
poderes de fiscalização para sua criação ou fusão.
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Q85.
Em relação aos remédios constitucionais, assinale a afirmativa
correta.
•

A) O habeas data pode ser impetrado ainda que não haja
negativa administrativa em relação ao acesso a
informações pessoais.

•

B) A ação popular pode ser impetrada por pessoa jurídica.

•

C) O particular pode figurar no polo passivo da ação de
habeas corpus.

•

D) O mandado de segurança somente pode ser impetrado
quando as questões jurídicas forem incontroversas.
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Q86.
J.G., empresário do ramo imobiliário, surpreendeu-se ao
tomar conhecimento de que seu nome constava de um banco
de dados de caráter público como inadimplente de uma dívida
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Embora
reconheça a existência da dívida, entende que o não
pagamento encontra justificativa no fato de o valor a que foi
condenado em primeira instância ainda estar sob discussão
em grau recursal. Com o objetivo de fazer com que essa
informação complementar passe a constar juntamente com a
informação principal a respeito da existência do débito,
consulta um advogado, que sugere a impetração de um
habeas data.

Sobre a resposta à consulta, assinale a afirmativa correta.
•

A) O habeas data não é o meio adequado, já que a ordem
jurídica não prevê a possibilidade de sua utilização para
complementar dados, mas apenas para garantir o direito
de acessá-los ou retificá-los.

•

B) Deveria ser impetrado, em vez de habeas data, mandado
de segurança, ação constitucional adequada para os casos
em que se faça necessária a proteção de direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data

•

C) Deve ser impetrado habeas data, pois, embora o texto
constitucional não contemple a hipótese específica do caso
concreto, a lei ordinária o faz, de modo a ampliar o âmbito
de incidência do habeas data como ação constitucional.

•

D) O habeas data não deve ser impetrado, pois a lei ordinária
não pode ampliar uma garantia fundamental prevista no
texto constitucional, já que tal configuraria violação ao
regime de imutabilidade que acompanha os direitos e as
garantias fundamentais.
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Q87.
O mandado de segurança coletivo NÃO pode ser impetrado
por
•

A) organização sindical.

•

B) partido político com representação no Congresso
Nacional.

•

C) entidade de classe de âmbito nacional.

•

D) associações paramilitares.
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Q88.
Em atenção às recentes manifestações populares, fora
noticiado na TV que determinados deputados estaduais de
dado Estado da Federação estavam utilizando a verba do
orçamento destinada à saúde para proveito próprio. Marcos,
cidadão brasileiro, insatisfeito com a notícia e de posse de
documentação que denota indícios de lesão ao patrimônio de
seu Estado, ajuíza Ação Popular no Juízo competente em face
dos aludidos deputados e do Estado.

Em atenção ao disciplinado na Lei n. 4.717/65, que trata da
Ação Popular, assinale a alternativa incorreta.
•

A) Marta, cidadã brasileira, residente e domiciliada no mesmo
Estado, pode habilitar-se como litisconsorte de Marcos.

•

B) Na mesma linha da ação de Mandado de Segurança, o
direito de ajuizá-la decai em 5 (cinco) anos.

•

C) O Estado, a juízo de seu representante legal, em se
afigurando útil ao interesse público, poderá atuar ao lado
de Marcos na condução da ação.

•

D) Sendo julgada improcedente a ação movida por Marcos,
poderá este recorrer, além do Ministério Público e
qualquer outro cidadão.
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Q89.
A parte da população do Estado V situada ao sul do seu
território, insatisfeita com a pouca atenção que vem
recebendo dos últimos governos, organiza-se e dá início a uma
campanha para promover a criação de um novo Estadomembro da República Federativa do Brasil – o Estado N, que
passaria a ocupar o território situado na parte sul do Estado V.
O tema desperta muita discussão em todo o Estado, sendo
que alguns argumentos favoráveis e outros contrários ao
desmembramento começam a ganhar publicidade na mídia.

Reconhecido constitucionalista analisa os argumentos listados
a seguir e afirma que apenas um deles pode ser referendado
pelo sistema jurídico-constitucional brasileiro. Assinale-o.

•

A) O desmembramento não poderia ocorrer, pois uma das
características fundamentais do Estado Federal é a
impossibilidade de ocorrência do chamado direito de
secessão.

•

B) O desmembramento poderá ocorrer, contanto que haja
aprovação, por via plebiscitária, exclusivamente por parte
da população que atualmente habita o território que
formaria o Estado N.

•

C) Além de aprovação pela população interessada, o
desmembramento também pressupõe a edição de lei
complementar pelo Congresso Nacional com esse objeto.

•

D) Além de manifestação da população interessada, o sistema
constitucional brasileiro exige que o desmembramento dos
Estados seja precedido de divulgação de estudos de
viabilidade.
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Q90.
O modelo federalista é uma forma de organização e
distribuição do poder estatal que pressupõe a relação entre as
esferas de governo federal e local, compondo os chamados
entes federativos, todos dotados de autonomia. Apresenta-se
como oposição ao unitarismo, de modo que haja a repartição
de competências entre os entes que integram o Estado
federado.

A ordem jurídica estabeleceu elementos, no texto
constitucional, que caracterizam essa forma de Estado. A
partir das características da Federação brasileira, assinale a
afirmativa correta.
•

A) A forma federativa de Estado autoriza a secessão de um
ente federativo por meio de plebiscito popular ou
referendum.

•

B) A forma federativa de Estado é estabelecida por um pacto
(ou tratado) internacional entre os estados soberanos.

•

C) A forma federativa de Estado impõe a necessidade de
existência de uma cláusula de garantia ao pacto federativo,
tal como a chamada intervenção federal.

•

D) Um vez que, na forma federativa, todos os entes
federativos são autônomos, eles estão autorizados a
representar a soberania do Estado em suas relações
internacionais.
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Q91.
Em observância aos princípios da transparência, publicidade e
responsabilidade fiscal, o prefeito do Município Alfa elabora
detalhado relatório contendo a prestação de contas anual,
ficando tal documento disponível, para consulta e apreciação,
no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável
pela sua elaboração.

Carlos, morador do Município Alfa, contribuinte em dia com
suas obrigações civis e políticas, constata diversas
irregularidades nos demonstrativos apresentados, apontando
indícios de superfaturamento e desvios de verbas em obras
públicas.

Em função do exposto e com base na Constituição da
República, você, como advogado de Carlos, deve esclarecer
que
•

A) a fiscalização das referidas informações, concernentes ao
Município Alfa, conforme previsto na Constituição
brasileira, é de responsabilidade exclusiva dos Tribunais de
Contas do Estado ou do Município, onde houver.

•

B) Carlos tem legitimidade para questionar as contas do
Município Alfa, já que, todos os anos, as contas
permanecem à disposição dos contribuintes durante
sessenta dias para exame e apreciação.

•

C) a impugnação das contas apresentadas pelo Chefe do
Executivo local exige a adesão mínima de um terço dos
eleitores do Município Alfa.

•

D) a CRFB/88 não prevê qualquer forma de participação
popular no controle das contas públicas, razão pela qual
Carlos deve recorrer ao Ministério Público Estadual para
que seja apresentada ação civil pública impugnando os
atos lesivos ao patrimônio público praticados pelo prefeito
do Município Alfa.
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Q92.
No município de São José dos Cavaleiros, 87% dos
atendimentos médicos nas emergências hospitalares são
decorrências de acidentes automobilísticos ocasionados pelo
consumo de bebidas alcoólicas. Uma vereadora do município,
Sra. X, ciente das estatísticas expostas, apresenta projeto de
lei propondo que os cidadãos proprietários de veículos
automotores, residentes no município, municiem seus
veículos com equipamento que impeça a partida do carro no
caso de o condutor ter consumido álcool. A Câmara Municipal,
por voto de 2/3 dos vereadores, aprova a lei.

Esta legislação deve ser considerada
•

A) constitucional, por tratar de proteção de direito
fundamental.

•

B) inconstitucional, por tratar de matéria de competência
privativa da União.

•

C) inconstitucional, por vício formal relacionado ao quórum
mínimo para votação.

•

D) constitucional, por tratar de assunto de interesse local e
ter sido aprovada por processo legislativo idôneo.
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Q93.

A Lei Federal nº 123, de iniciativa parlamentar, estabelece
regras gerais acerca do parcelamento do solo urbano. Em
seguida, a Lei Municipal nº 147 fixa área que será objeto do
parcelamento, em função da subutilização de imóveis.
Inconformado com a nova regra, que atinge seu imóvel, Carlos
procura seu advogado para que o oriente sobre uma possível
irregularidade nas novas regras.

Considerando a hipótese, acerca da Lei Federal nº 123,
assinale a afirmativa correta.
•

A) É formalmente inconstitucional, uma vez que é
competência dos municípios legislar sobre política urbana.

•

B) É formalmente inconstitucional, uma vez que a
competência para iniciativa de leis sobre política urbana é
privativa do Presidente da República.

•

C) Não possui vício de competência, já que a Lei Municipal nº
147 é inconstitucional, sendo da competência exclusiva da
União legislar sobre política urbana.

•

D) Não possui vício de competência, assim como a Lei
Municipal nº 147, sendo ainda de competência dos
municípios a execução da política urbana.
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Q94.
A Constituição da República de 1988 adotou elementos de
federalismo cooperativo e de federalismo dual na repartição
de competências entre os entes federados, distribuindo
competências exclusivas, privativas, comuns e concorrentes.
Assim sendo, a respeito da organização do Estado
estabelecida na Constituição, assinale a afirmativa correta.
•

A) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e
combater a poluição em qualquer de suas formas,
competindo à lei complementar fixar normas de
cooperação entre os entes.

•

B) É vedado aos Estados criar códigos tributários próprios,
uma vez que compete privativamente à União legislar
sobre direito financeiro e tributário.

•

C) É vedado à União decretar intervenção federal em
Município localizado em território federal quando este não
tiver aplicado o mínimo exigido de sua receita na
manutenção e desenvolvimento do ensino.

•

D) Em relação às competências legislativas concorrentes da
União e dos Estados, havendo norma federal e estadual
divergentes, deve prevalecer a norma federal, que serve
de fundamento de validade à norma estadual.
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Q95.
O instituto da intervenção é de extrema excepcionalidade,
razão pela qual restam minuciosamente delineadas as

hipóteses na CRFB/88.

Assinale a opção que contempla, à luz da CRFB/88, hipótese
correta de intervenção.
•

A) O Estado X, sob o pretexto de celeridade e efetividade,
vem realizando somente contratações diretas, sem a
aplicação da Lei Federal de Licitações e Contratos
Administrativos – Lei n. 8.666/93. Nessa situação, poderá a
União intervir no Estado X para prover a execução de lei
federal.

•

B) O Município Y, localizado no Estado Z, não vem destinando
nos últimos seis meses o mínimo exigido da receita
municipal na manutenção das escolas públicas municipais,
sob o fundamento de que a iniciativa privada realiza
melhor ensino. Nesta hipótese, tanto a União quanto o
Estado Z, à luz da CRFB/88, poderão intervir no Município Y
para garantir a aplicação do mínimo exigido da receita
municipal na aludida manutenção.

•

C) Nos casos de desobediência à ordem ou decisão judiciária,
a decretação de intervenção independe de requisição
judicial.

•

D) O Município Z, em razão de problemas orçamentários, em
2013, decidiu, excepcionalmente, pela primeira vez na sua
história, não realizar o pagamento da sua dívida fundada.
À luz da CRFB/88, poderá o Estado W, onde está localizado
o referido Município, intervir no ente menor para garantir
o pagamento da dívida fundada.
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Q96.
A Assembleia Legislativa do Estado “M”, verificando que o
Estado jamais regulamentou a aposentadoria especial dos
servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física (art. 40, § 4º, III da Constituição da República), edita lei
complementar, de iniciativa do deputado “X”, que determina
a aplicação dos mesmos critérios aplicados aos trabalhadores
da iniciativa privada (previstos na Lei n. 8.213/91). O
Governador do Estado sanciona a lei, que é publicada dias
depois.
Sobre o caso concreto apresentado, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Há vício de iniciativa, devendo a regulamentação do
regime dos servidores públicos ser estabelecida em lei de
iniciativa do Chefe do Poder Executivo – no caso, o
Governador do Estado.

•

B) Ainda que houvesse vício de iniciativa, a sanção pelo
Governador do Estado supre tal vício, uma vez que se
considera que a autoridade originalmente atribuída do
poder de iniciativa ratificou as disposições da lei.

•

C) Não há vício de iniciativa, pois as matérias com reserva de
iniciativa são somente aquelas que devem ser tratadas
por meio de lei ordinária; as leis complementares, pela
exigência de quorum qualificado, podem ser
encaminhadas pelo Poder Executivo ou pelo Legislativo.

•

D) Somente existe vício de iniciativa se não tiver havido
tempo razoável para o Poder Executivo encaminhar à
Assembleia Legislativa o projeto de lei. Diante da inércia

do Governador por diversos anos, pode a Assembleia
suprir a mora, elaborando o projeto.
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Q97.
O estado de defesa e o estado de sítio são tidos como
legalidades extraordinárias, verdadeiras excepcionalidades
que possibilitam inclusive a suspensão de determinas
garantias constitucionais. As hipóteses de incidência e o
procedimento são exaustivamente tratados pela CRFB/88.

Com base na previsão constitucional dos referidos institutos,
assinale a opção correta.
•

A) O estado de defesa e o estado de sítio podem ser
decretados pelo Presidente da República, bastando a oitiva
prévia do Conselho da República, do Conselho de Defesa
Nacional e do Procurador-Geral da República.

•

B) No estado de defesa, a oitiva do Congresso Nacional é
posterior à sua decretação. Por sua vez, no estado de sítio,
o Congresso Nacional deve ser ouvido previamente à
decretação.

•

C) Poderá o Presidente da República, à luz da CRFB/88,
decretar estado de defesa em resposta a agressão armada
de país vizinho.

•

D) Em sendo hipótese de estado de sítio, o Congresso
Nacional deverá ser fechado até o término das medidas
coercitivas, para sua salvaguarda.
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Q98.
Considere a hipótese de Deputado Federal que cometeu
crime (comum) após a diplomação. Nesse caso, é correto
afirmar que
•

A) a Câmara dos Deputados pode sustar o andamento da
ação penal.

•

B) o STF só pode receber a denúncia após a licença da
Câmara dos Deputados.

•

C) o STF só pode receber a denúncia após a licença do
Congresso Nacional.

•

D) o Congresso Nacional pode sustar o andamento da
ação penal.
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Q99.

Caio da Silva, Senador da República pelo Estado “Z”, no
decorrer do recesso parlamentar, viaja de férias com a família
para um resort situado no Estado “X”, a fim de descansar.
Todavia, em meio aos hóspedes que ali se encontravam,
deparou-se com Tício dos Santos, um ferrenho adversário
político, com quem acabou por travar áspera discussão em
torno de temas políticos já discutidos anteriormente no
Senado. Caio da Silva, durante a discussão, atribuiu ao seu
adversário a responsabilidade pela prática de fatos definitivos
como crimes, além de injuriá-lo com vários adjetivos
ofensivos. Tício dos Santos, inconformado com as agressões
públicas a ele desferidas, decidiu ajuizar queixa-crime em face
de Caio da Silva.

Tendo em vista as particularidades da narrativa acima e
considerando o que dispõe a Constituição Federal, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Caio da Silva, por estar fora do espaço físico do Congresso
Nacional, não é alcançado pela garantia da imunidade
material, respondendo pelos crimes contra a honra que
praticou.

•

B) Caio da Silva, mesmo fora do espaço físico do Congresso
Nacional, é alcançado pela garantia da imunidade material,
tendo em vista que as ofensas proferidas estão
relacionadas ao exercício da atividade parlamentar.

•

C) Caio da Silva não está coberto pela garantia da imunidade
material, tendo em vista que as ofensas foram proferidas
em um momento de recesso parlamentar, o que afasta
qualquer relação com a atividade de Senador.

•

D) Caio da Silva não está coberto pela garantia da imunidade
material, visto que, durante o recesso parlamentar, sequer
estava no território do Estado que representa na cond
de Senador.
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Q100.
Ocorreu um grande escândalo de desvio de verbas públicas na
administração pública federal, o que ensejou a instauração de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), requerida pelos
deputados federais de oposição. Surpreendentemente, os
oponentes da CPI conseguem que o inexperiente deputado M
seja alçado à condição de Presidente da Comissão. Por não
possuir formação jurídica e desconhecer o trâmite das
atividades parlamentares, o referido Presidente, sem
consultar os assessores jurídicos da Casa, toma uma série de
iniciativas, expedindo ofícios e requisitando informações a
diversos órgãos. Posteriormente, veio à tona que apenas uma
de suas providências prescindiria de efetivo mandado judicial.
Assinale a opção que indica a única providência que o
deputado M poderia ter tomado, prescindindo de ordem
judicial.
•

A) Determinação de prisão preventiva de pessoas por
condutas que, embora sem flagrância, configuram crime e
há comprovado risco de que voltem a ser praticadas.

•

B) Autorização, ao setor de inteligência da Polícia Judiciária,
para que realize a interceptação das comunicações
telefônicas (“escuta”) de prováveis envolvidos.

•

C) Quebra de sigilo fiscal dos servidores públicos que, sem
aparente motivo, apresentaram público e notório aumento
do seu padrão de consumo.

•

D) Busca e apreensão de documentos nas residências de sete
pessoas supostamente envolvidas no esquema de desvio
de verba.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Poder Legislativo / Fiscalização Contábil Orçamentária e Financeira
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q101.
Ricardo é o diretor geral do órgão da administração direta
federal responsável pela ordenação de despesas.
Inconformado com o fato de o Tribunal de Contas da União
(TCU) ter apreciado e julgado as contas do órgão que dirige e,
por fim, lhe aplicando sanções com fundamento em
irregularidades apontadas por auditoria realizada pelo próprio
TCU, procura um(a) advogado(a). Seu objetivo é saber se o
referido Tribunal possui, ou não, tais competências.

Neste sentido, o(a) advogado(a) responde que, segundo a
ordem jurídico-constitucional vigente, as competências do
TCU
•

A) abrangem a tarefa referida, já que até mesmo as contas do
Presidente da República estão sujeitas ao julgamento do
referido Tribunal.

•

B) não abarcam a tarefa de julgar tais contas, competindo ao
Tribunal tão somente apreciá-las, para que,
posteriormente, os Tribunais Federais venham a julgá-las.

•

C) abrangem o julgamento das contas, devendo o TCU aplicar
as sanções previstas na ordem jurídica em conformidade
com os ilícitos que venha a identificar.

•

D) não abrangem essa atividade, pois o TCU é órgão
responsável pelo controle externo, não podendo, por força
do princípio hierárquico, julgar contas de órgão da
administração direta.
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Q102.
O deputado federal João da Silva, em seu primeiro mandato,
propõe um projeto de lei sobre regulamentação de aplicativos
de mensagens. As discussões em plenário se mostram
acirradas, sendo o projeto de lei rejeitado. Inconformado, o
deputado, por entender que a rejeição do projeto se deveu a
fatores circunstanciais e passageiros, quer voltar a tê-lo
reavaliado, ainda na mesma sessão legislativa.

Em dúvida se poderia vir a fazê-lo, consulta sua assessoria
que, em consonância com a CRFB/88, presta a seguinte
informação:
•

A) A matéria constante do referido projeto de lei somente
poderá constituir objeto de novo projeto na próxima
sessão legislativa, em deferência ao princípio da

oportunidade.
•

B) A matéria objeto do projeto de Lei rejeitado ainda poderá
ser apreciada na mesma sessão legislativa, desde que
proposta pela maioria absoluta dos membros de qualquer
uma das casas do Congresso Nacional.

•

C) A matéria, objeto do projeto de lei rejeitado, somente
poderá ser apreciada na mesma sessão legislativa se
comprovadamente tratar de direito que aumente o grau
de dignidade e proteção da pessoa humana.

•

D) A matéria, discutida em projeto de lei rejeitado pelo
Congresso Nacional, não pode ser apreciada na mesma
sessão legislativa, exceto se o Presidente da República,
alegando interesse nacional, assim o determinar.
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Q103.
A discussão a respeito das funções executiva, legislativa e
judiciária parece se acirrar em torno dos limites do seu
exercício pelos três tradicionais Poderes. Nesse sentido, sobre
a estrutura adotada pela Constituição brasileira de 1988,
assinale a afirmativa correta.
•

A) O exercício da função legislativa é uma atribuição
concedida exclusivamente ao Poder Legislativo, como
decorrência natural de ser considerado o Poder que mais
claramente representa o regime democrático.

•

B) O exercício da função jurisdicional é atribuição privativa do
Poder Judiciário, embora se possa dizer que o Poder
Executivo, no uso do seu poder disciplinar, também faça
uso da função jurisdicional.

•

C) O exercício de funções administrativas, judiciárias e
legislativas deve respeitar a mais estrita divisão de
funções, não existindo possibilidade de que um Poder
venha a exercer, atipicamente, funções afetas a outro
Poder.

•

D) A produção de efeitos pelas normas elaboradas pelos
Poderes Legislativo e Executivo pode ser limitada pela
atuação do Poder Judiciário, no âmbito de sua atuação
típica de controlar a constitucionalidade ou a legalidade
das normas do sistema.
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Q104.
Maria da Silva, deputada federal integrante do partido Alfa,
vem a ter projeto de sua iniciativa aprovado, com apoio de
outros partidos políticos. Para sua surpresa, o texto do seu
projeto veio a ser vetado na integralidade por decisão do
Presidente da República. Após tomar ciência do veto
presidencial, a deputada, com o intuito de derrubá-lo, procura
as lideranças dos partidos que apoiaram seu projeto.

Nos termos da Constituição Federal, assinale a opção que
apresenta o procedimento correto.

•

A) Vetado o projeto de lei, ocorrerá o seu arquivamento.

•

B) Após o veto, a matéria somente poderá ser reapreciada no
ano subsequente.

•

C) O veto poderá ser rejeitado, o que acarretará o envio do
projeto para promulgação pelo Presidente da República.

•

D) A apreciação do veto deverá ocorrer, em separado, por
cada Casa Legislativa, podendo ser rejeitado pela maioria
absoluta de cada uma delas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Poder Executivo / Presidente e Vice-Presidente
Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q105.
José, brasileiro de dezesseis anos de idade, possuidor de título
de eleitor e no pleno gozo dos seus direitos políticos,
identifica, com provas irrefutáveis, ato lesivo do Presidente da
República que atenta contra a moralidade administrativa.

Com base no fragmento acima, assinale a opção que se
coaduna com o instituto jurídico da Ação Popular.
•

A) José, desde que tenha assistência, é parte legítima para
propor Ação Popular em face do Presidente da República
perante o Supremo Tribunal Federal.

•

B) José, ainda que sem assistência, é parte legítima para
propor Ação Popular em face do Presidente da República
perante o juiz natural de primeira instância.

•

C) José, ainda que sem assistência, é parte legítima para
propor Ação Popular em face do Presidente da República
perante o Supremo Tribunal Federal.

•

D) José não é parte legítima para propor Ação Popular em
face do Presidente da República, porque ainda não é
considerado cidadão.
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Fonte: EXAME IV - 2011.1 / OAB / 2011 / FGV

Q106.
A respeito do regime de responsabilidade do Presidente da
República, assinale a alternativa correta.
•

A) O ato do Presidente da República que atenta contra o
livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário,
do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das
unidades da Federação é considerado crime de
responsabilidade.

•

B) O Presidente ficará suspenso de suas funções nos
crimes de responsabilidade somente após a
condenação pelo órgão competente.

•

C) Compete ao Congresso Nacional processar e julgar o
Presidente da República nos crimes de
responsabilidade.

•

D) Só se admite acusação contra o Presidente da
República por três quintos da Câmara dos Deputados.
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Q107.
Em relação aos Ministros de Estado, a Constituição do Brasil
estabelece que:
•

A) como delegatários do Presidente da República, podem, desde
que autorizados, extinguir cargos públicos.

•

B) podem expedir instruções para a execução de leis e editarem
medidas provisórias.

•

C) somente os brasileiros natos poderão exercer a função.

•

D) respondem, qualquer que seja a infração cometida, perante o
Superior Tribunal de Justiça.
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Fonte: EXAME VIII - 2012.2 / OAB / 2012 / FGV

Q108.
No intuito de garantir o regular exercício da prestação
jurisdicional, a Constituição da República conferiu aos
magistrados algumas prerrogativas.

A respeito dessas prerrogativas, assinale a afirmativa correta.
•

A) A inamovibilidade pode ser excepcionada no caso de
relevante interesse público e desde que a remoção seja
aprovada pela maioria absoluta do tribunal ou do CNJ.

•

B) A irredutibilidade de subsídios consiste na impossibilidade
de redução do poder aquisitivo do subsídio do magistrado
e não somente do seu valor nominal.

•

C) O magistrado, apesar da vitaliciedade, pode perder o
cargo por decisão administrativa da maioria absoluta do
tribunal ou do CNJ.

•

D) A aposentadoria dos magistrados seguirá regime jurídico
diverso daquele aplicável aos servidores públicos em
geral.
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Fonte: EXAME XV - 2014.3 / OAB / 2014 / FGV

Q109.
O Supremo Tribunal Federal editou súmula com efeito
vinculante. Pedro, advogado, deseja pleitear o cancelamento
da referida súmula. Nos termos da Constituição Federal,
considerando a legitimação para propor aprovação ou
cancelamento de súmula junto ao Supremo Tribunal Federal,
Pedro poderá provocar o seguinte legitimado:
•

A) o interessado que tenha tido a repercussão geral de seu
recurso extraordinário reconhecida pelo STF.

•

B) a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de qualquer
estado da Federação.

•

C) a Mesa de Câmara dos Vereadores de município que tenha
interesse direto na súmula.

•

D) o Partido Político com representação no Congresso
Nacional.
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Q110.
Ao ouvir, em matéria telejornalística, referência ao Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), João, estudante do primeiro ano de
curso jurídico, interessado em melhor compreender a
estrutura e as atribuições dos órgãos estatais, procura o seu
professor de Direito Constitucional para obter maiores
informações sobre o tema. Narra o conteúdo da matéria,
informando-lhe não ter conseguido entender adequadamente
o papel desempenhado pelo referido Conselho na estrutura
do Estado. O referido professor, então, plenamente alicerçado
na ordem constitucional, esclarece que o Conselho Nacional
de Justiça
•

A) é um órgão atípico, que não se encontra na estrutura de
nenhum dos Poderes da República, mas que, sem prejuízo
das suas atribuições administrativas, excepcionalmente
possui atribuições jurisdicionais.

•

B) é um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário e,
como tal, possui todas as atribuições jurisdicionais
recursais, sem prejuízo das atribuições administrativas de
sua competência.

•

C) embora seja um órgão pertencente à estrutura do Poder
Judiciário, possui atribuições exclusivamente
administrativas, não sendo, portanto, órgão com
competência jurisdicional.

•

D) é um órgão auxiliar da Presidência da República, com
atribuições de controle da atividade administrativa,
financeira e disciplinar de toda a magistratura, incluído
neste rol o Supremo Tribunal Federal.
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Fonte: EXAME XII - 2013.3 / OAB / 2013 / FGV

Q111.
Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa que
apresenta competência(s) do Superior Tribunal de Justiça.
•

A) Processar e julgar, originariamente, os mandados de
segurança contra ato do Comandante da Marinha.

•

B) Julgar as ações contra o Conselho Nacional do Ministério
Público.

•

C) Julgar e processar, originariamente, litígio entre Estado
estrangeiro ou organismo internacional e a União, os
Estados, o Distrito Federal ou os Territórios.

•

D) Julgar, mediante recurso, as causas decididas em única ou
última instância, quando a decisão recorrida julgar válida
lei local contestada em face de lei federal.
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Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q112.
O STJ decidiu, no dia 10/12/2014, que uma causa relativa à
violação de Direitos Humanos deve passar da Justiça Estadual
para a Justiça Federal, configurando o chamado Incidente de
Deslocamento de Competência. A causa trata do
desaparecimento de três moradores de rua e da suspeita de
tortura contra um quarto indivíduo. Desde a promulgação da
Emenda 45, em 2004, essa é a terceira vez que o STJ admite o
Incidente de Deslocamento de Competência.

De acordo com o que está expressamente previsto na
Constituição Federal, a finalidade desse Incidente é o de
•

A) garantir o direito de acesso à Justiça.

•

B) assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de
tratados internacionais de Direitos Humanos dos quais o
Brasil seja parte.

•

C) combater a morosidade de órgãos da Administração
Pública e do Poder Judiciário.

•

D) combater a corrupção em entes públicos dos Estados e do
Distrito Federal.
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Fonte: EXAME VI - 2011.3 - REAPLICAçãO DUQUE DE CAXIAS / OAB / 2011 / FGV

Q113.
A respeito da Advocacia Pública, assinale a alternativa correta.
•

A) São princípios institucionais das Procuradorias dos
Estados a unidade e a indivisibilidade. Como
consequência, é inconstitucional lei estadual que crie
Procuradoria-Geral para consultoria, assessoramento
jurídico e representação judicial da Assembleia
Legislativa.

•

B) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o
Advogado-Geral da União, nomeado pelo Presidente
da República dentre integrantes da carreira, maiores
de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome
pela maioria absoluta do Senado Federal.

•

C) Aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal,
que ingressarem na carreira mediante concurso
público, é assegurada estabilidade após três anos de
efetivo exercício, mediante avaliação periódica de
desempenho perante os órgãos próprios, após
relatório circunstanciado das corregedorias.

•

D) Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a
representação da União não caberá à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional.
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Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Conceitos básicos
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q114.
Atos generalizados de violência e vandalismo foram praticados
nas capitais de alguns estados do país, com ações
orquestradas pelo crime organizado. Identificados e presos
alguns dos líderes desses movimentos, numerosos políticos,

com apoio popular, propuseram a criação, pela forma
juridicamente correta, de um juízo especial para apreciação
desses fatos, em caráter temporário, a fim de que o
julgamento dos líderes presos se revele exemplar.
Ao submeterem essa ideia a um advogado constitucionalista,
este afirma que, segundo a ordem jurídico-constitucional
brasileira, a criação de tal juízo
•

A) é constitucional, pois o apoio popular tem o condão de
legitimar a atuação do poder público, ainda que esta seja
contrária ao ordenamento jurídico vigente.

•

B) é inconstitucional, em razão de vedação expressa da
Constituição da República de 1988 à criação de juízo ou
tribunal de exceção.

•

C) necessita de previsão legislativa ordinária, já que a criação
de juízos é competência do Poder Legislativo, após
iniciativa do Poder Judiciário.

•

D) pressupõe a necessária alteração da Constituição da
República de 1988, por via de emenda, de maneira a
suprimir a vedação ali existente
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Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q115.
Sob a alegação de que o Projeto de Lei nº 1234, aprovado pelo
Congresso Nacional, viola a CRFB/88, o Presidente da
República o veta. Insatisfeitas, as lideranças políticas da
oposição afirmam que a justificativa presidencial não se
sustenta em argumentação jurídica plausível.
As lideranças partidárias, por considerarem que o projeto de
lei, nos termos aprovados pelo Poder Legislativo, é
fundamental para o processo de recuperação econômica do
país, reúnem-se e sugerem várias ações para que as propostas
constantes do projeto possam se converter em lei.

Assinale a ação que, com embasamento constitucional, as
lideranças partidárias devem adotar.
•

A) Formar uma base de apoio que contasse com a maioria
simples dos membros de uma das casas legislativas, para
apresentar, na mesma sessão legislativa, projeto de lei de
idêntico teor.

•

B) Recorrer ao Poder Judiciário contra o ato do Presidente da
República, que, valendo-se de instrumento arbitrário e
antidemocrático (o veto), impediu o Legislativo de exercer
sua função típica.

•

C) Formar maioria absoluta no Congresso Nacional
(senadores e deputados federais) que, em sessão conjunta,
votasse pela derrubada do veto imposto pelo Presidente
da República.

•

D) Entender-se políticamente com o Presidente da República,
de maneira que este último viesse a desistir do veto por
intermédio da figura jurídica da retratação de veto
presidencial.
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Fonte: EXAME X - 2013.1 / OAB / 2013 / FGV

Q116.
Ajuizada uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
requerendo expressamente que se declare inconstitucional o
Art. 2º da Lei X, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar
o pedido, apenas declarou inconstitucional uma interpretação
possível da norma impugnada, sem declarar sua invalidade, e
determinou que sua decisão só acarretasse efeitos a partir do
seu trânsito em julgado.

Com base na situação acima, assinale a afirmativa correta.
•

A) O STF como órgão do Poder Judiciário, por força do
princípio da correlação, não poderia julgar de forma
distinta daquela requerida pela parte autora.

•

B) O STF, no controle abstrato de constitucionalidade, não
está adstrito ao pedido formulado na inicial, podendo,
inclusive, fazer uma interpretação conforme a
Constituição, a despeito de expresso requerimento pela
declaração de invalidade da norma.

•

C) A modulação dos efeitos das decisões do STF em Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é possível, desde que
com a aprovação da maioria absoluta dos seus membros.

•

D) O STF não pode fixar os efeitos da decisão a partir do seu
trânsito em julgado, pois, em conformidade com o
princípio da supremacia da Constituição, a pecha da
inconstitucionalidade contamina a lei desde a sua gênese.
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Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q117.
A Lei Z, elaborada recentemente pelo Poder Legislativo do
Município M, foi promulgada e passou a produzir seus efeitos
regulares após a Câmara Municipal ter derrubado o veto
aposto pelo Prefeito. A peculiaridade é que o conteúdo da lei
é praticamente idêntico ao de outras leis que foram editadas
em milhares de outros Municípios, o que lhe atribui inegável
relevância. Inconformado com a derrubada do veto, o Prefeito
do Município M, partindo da premissa de que a Lei Z possui
diversas normas violadoras da ordem constitucional federal,
pretende que sua inconstitucionalidade seja submetida à
apreciação do Supremo Tribunal Federal.

A partir das informações acima, assinale a opção que se
encontra em consonância com o sistema de controle de
constitucionalidade adotado no Brasil.
•

A) O Prefeito do Município M, como agente legitimado pela
Constituição Federal, está habilitado a propor arguição de
descumprimento de preceito fundamental questionando a
constitucionalidade dos dispositivos que entende
violadores da ordem constitucional federal.

•

B) A temática pode ser objeto de ação direta de
inconstitucionalidade ou de arguição de descumprimento
de preceito fundamental, se proposta por qualquer um dos
legitimados pelo Art. 103 da Constituição Federal.

•

C) A Lei Z não poderá ser objeto de ação, pela via
concentrada, perante o Supremo Tribunal Federal, já que,

de acordo com o sistema de controle de
constitucionalidade adotado no Brasil, atos normativos
municipais só podem ser objeto de controle, caso se utilize
como paradigma de confronto a Constituição Federal, pela
via difusa.
•

D) Os dispositivos normativos da Lei Z, sem desconsiderar a
possibilidade de ser realizado o controle incidental pela via
difusa, podem ser objeto de controle por via de arguição
de descumprimento de preceito fundamental, se proposta
por qualquer um dos legitimados pelo Art. 103 da
Constituição Federal.
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Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q118.
Considere a seguinte situação hipotética: Decreto Legislativo
do Congresso Nacional susta Ato Normativo do Presidente da
República que exorbita dos limites da delegação legislativa
concedida.
Insatisfeito com tal Iniciativa do Congresso Nacional e levando
em consideração o sistema brasileiro de controle de
constitucionalidade, o Presidente da República pode
•

A) deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF), pois não cabe Ação Direta de Inconstitucionalidade
de decreto legislativo.

•

B) recorrer ao controle preventivo jurisdicional mediante o
ajuizamento de um Mandado de Segurança perante o
Supremo Tribunal Federal.

•

C) deflagrar o controle repressivo político mediante uma
representação de inconstitucionalidade, pois se trata de
um ato do Poder Legislativo.

•

D) deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), uma vez que o
decreto legislativo é ato normativo primário.
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Fonte: EXAME XIII - 2014.1 / OAB / 2014 / FGV

Q119.
A arguição de descumprimento de preceito fundamental
(ADPF), regulada pela Lei nº 9.882/99, tem por objeto evitar
ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do
Poder Público.

Com base no legalmente disposto sobre a ADPF, assinale a
opção correta.
•

A) Face à extraordinariedade da ADPF, a decisão de
indeferimento liminar da petição inicial é irrecorrível.

•

B) De acordo com a Lei nº 9.882/99, vige o principio da
subsidiariedade quanto ao cabimento da ADPF.

•

C) A decisão proferida em ADPF produzirá somente efeitos
erga omnes e ex tunc.

•

D) O prefeito de qualquer município pode propor ADPF
contra lei local perante o STF.
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Fonte: EXAME XX - 2016.2 / OAB / 2016 / FGV

Q120.
O Presidente da República, cumprido todos os pressupostos
constitucionais exigíveis, decreta estado de defesa no Estado-membro Alfa, que foi atingido por calamidades naturais de
grandes proporções, o que causou tumulto e invasões a
supermercados, farmácias e outros estabelecimentos, com
atingimento à ordem pública e à paz social. Mesmo após o
prazo inicial de 30 dias ter sido prorrogado por igual período
(mais 30 dias), ainda restava evidente a ineficácia das medidas
tomadas no decorrer do citado estado de defesa.

Sem saber como proceder, a Presidência da República recorre
ao seu corpo de assessoramento jurídico que, de acordo com
a CRFB/88, informa que
•

A) será possível, cumpridas as exigências formais, uma nova
prorrogação de, no máximo, 30 dias do estado de defesa.

•

B) será possível, cumpridas as exigências formais, prorrogar o
estado de defesa até que seja a crise completamente
debelada.

•

C) será possível, cumpridas as exigências formais, decretar o
estado de sítio, já que vedada nova prorrogação do estado
de defesa.

•

D) será obrigatoriamente decretada a intervenção federal no
Estado Alfa, que possibilita a utilização de meios de ação
mais contundentes do que os previstos no estado de
defesa.
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Fonte: EXAME XI - 2013.2 / OAB / 2013 / FGV

Q121.
“M” vem desrespeitando o zoneamento estipulado pelo
Município X em seu plano diretor, uma vez que mantém, com
nítido caráter de especulação, terreno não utilizado em área
residencial.

Assinale a alternativa que indica medida que o Município X
pode tomar para que “M” utilize adequadamente seu terreno.
•

A) Desapropriar o terreno, sem que haja pagamento de
indenização.

•

B) Desapropriar o terreno, mediante pagamento de
indenização justa, prévia e em dinheiro.

•

C) Determinar edificação compulsória naquele terreno.

•

D) Instituir multa administrativa no patamar de até 100% do
valor no IPTU do imóvel.
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Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q122.
Luiz é proprietário de uma grande fazenda localizada na zona
rural do Estado X. Lá, cultiva café de excelente qualidade – e
com grande produtividade – para fins de exportação. Porém,
uma fiscalização realizada por agentes do Ministério do
Trabalho e do Emprego constatou a exploração de mão de
obra escrava.

Independentemente das sanções previstas em lei, caso tal
prática seja devidamente comprovada, de forma definitiva,
pelos órgãos jurisdicionais competentes, a Constituição
Federal dispõe que
•

A) a propriedade deve ser objeto de desapropriação,
respeitado o direito à justa e prévia indenização a que faz
jus o proprietário.

•

B) a propriedade deve ser objeto de expropriação, sem
qualquer indenização, e, no caso em tela, destinada à
reforma agrária.

•

C) o direito de propriedade de Luiz deve ser respeitado,
tendo em vista serem as terras em comento produtivas.

•

D) o direito da propriedade de Luiz deve ser respeitado, pois a
expropriação é instituto cabível somente nos casos de
cultura ilegal de plantas psicotrópicas.
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Fonte: EXAME XXIII 2017 / OAB / 2017 / FGV

Q123.
O prefeito do Município Ômega, ante a carência de
estabelecimentos públicos de saúde capazes de atender
satisfatoriamente às necessidades da população local, celebra
diversos convênios com hospitais privados para que passem a
integrar a rede de credenciados junto ao Sistema Único de
Saúde (SUS).

Considerando o disposto na Constituição da República de
1988, sobre os convênios firmados pelo prefeito do Município
Ômega, assinale a afirmativa correta.
•

A) São válidos, uma vez que as instituições privadas podem
participar de forma complementar do SUS, tendo
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.

•

B) São nulos, pois a CRFB/88 apenas autoriza, no âmbito da
assistência à saúde, a participação de entidades públicas,
não de instituições privadas, com ou sem fins lucrativos.

•

C) São válidos, porque a destinação de recursos públicos para
auxílio ou subvenção às instituições privadas com fins
lucrativos está, inclusive, autorizada pela CRFB/88.

•

D) São nulos, porque, conforme previsão constitucional
expressa, compete privativamente à União, mediante
convênio ou contrato de direito público, autorizar a
participação de instituições privadas no SUS.
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Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q124.
Maria, maior e capaz, reside no Município Sigma e tem um
filho, Lucas, pessoa com deficiência, com 8 (oito) anos de
idade. Por ser uma pessoa humilde, sem dispor de recursos
financeiros para arcar com os custos de um colégio particular,
Maria procura a Secretaria de Educação do Município Sigma
para matricular seu filho na rede pública. Seu requerimento é
encaminhado à assessoria jurídica do órgão municipal, para
que seja emitido o respectivo parecer para a autoridade
executiva competente.

A partir dos fatos narrados, considerando a ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta.
•

A) O pedido formulado por Maria deve ser indeferido, uma
vez que incumbe ao Município atuar apenas na educação
infantil, a qual é prestada até os 5 (cinco) anos de idade
por meio de creches e pré-escolas. Logo, pelo sistema
constitucional de repartição de competências, Lucas, pela
sua idade, deve cursar o Ensino Fundamental em
instituição estadual de ensino.

•

B) O parecer da assessoria jurídica deve ser favorável ao
pleito formulado por Maria, garantindo ao menor uma
vaga na rede de ensino municipal. Pode, ainda, alertar que
a Constituição da República prevê expressamente a
possibilidade de a autoridade competente ser
responsabilizada pelo não oferecimento do ensino
obrigatório ou mesmo pela sua oferta irregular.

•

C) O pleito de Maria deve ser deferido, ressalvando-se que
Lucas, por ser pessoa com deficiência, necessita de
atendimento educacional especializado, não podendo ser
incluído na rede regular de ensino do Município Sigma.

•

D) A assessoria jurídica da Secretaria de Educação do
Município Sigma deve opinar pela rejeição do pedido
formulado por Maria, pois incumbe privativamente à
União, por meio do Ministério da Educação e Cultura
(MEC), organizar e prestar a educação básica obrigatória e
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.
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Q125.
A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi
responsabilizada por fiscais do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT)
pela submissão de 179 trabalhadores a condições análogas às
de escravos, em Belo Horizonte. Esse fato gravíssimo
comprova, na prática, violação de um princípio crucial acerca
dos Direitos Humanos.

Assinale a opção que expressa esse princípio.
•

A) O princípio do relativismo cultural determina que o
trabalho forçado seja combatido apenas nos países onde a

legislação defina tal conduta como ilícita.
•

B) O princípio da razoabilidade, pois não é razoável que
pessoas sejam submetidas ao trabalho na condição
análoga à de escravo.

•

C) O princípio do direito humanitário, pois o trabalho na
condição análoga à de escravo é desumano.

•

D) O princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, pois o
trabalho na condição análoga à de escravo viola a um só
tempo os direitos civis e políticos e os direitos econômicos
e sociais.
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Q126.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos idealizou a
figura do “ser humano livre”, caso fossem atendidos os
elementos que criassem condições que permitissem que os
indivíduos usufruíssem de direitos econômicos, sociais e
culturais, além dos civis e políticos. No Brasil, a Lei n. 10.098/2003 criou mecanismos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.

A respeito de tais disposições legais, as afirmativas a seguir
estão corretas, à exceção de uma. Assinale■a.
•

A) A pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida é aquela que em caráter permanentemente, não
temporário, tenha limitada sua capacidade de relacionar■
se com o meio e de utilizá■lo.

•

B) O Programa Nacional de Acessibilidade dispõe de dotação
orçamentária específica a fim de tratar de medidas de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida.

•

C) O Programa Nacional de Acessibilidade foi instituído no
âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do
Ministério da Justiça.

•

D) Os edifícios de uso público, em que seja obrigatória a
instalação de elevadores, devem atender ao requisito de
percurso acessível que una a edificação à via pública,
exigindo■se o mesmo de edifícios de uso privado.
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Q127.
Em atos de violência que provocam grande comoção social, é
comum que setores da mídia, parte da opinião pública e
algumas personalidades políticas reclamem por mudanças na
ordem jurídica, a fim de que seja implantada a pena de morte
como sanção penal.

Em relação à pena de morte, segundo o Protocolo Adicional ao
Pacto dos Direitos Civis e Políticos, devidamente ratificado
pelo Brasil, assinale a afirmativa correta.

•

A) É permitida apenas nos casos mais graves de extrema
violência contra a pessoa, desde que respeitado o devido
processo legal.

•

B) É proibida em qualquer hipótese, pois o direito à vida é
inerente à pessoa humana e tal direito deve ser respeitado
e protegido pela lei.

•

C) É permitida apenas para os países que já haviam adotado a
pena de morte antes de ratificarem o Protocolo, desde que
reservada para os crimes mais graves e que a sentença
tenha sido proferida pelo Tribunal competente.

•

D) É proibida de forma geral, admitindo, como exceção,
apenas para o caso de infração penal grave de natureza
militar e cometida em tempo de guerra, desde que o
Estado Parte tenha formulado tal reserva no ato da
ratificação do Protocolo.
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Q128.
Você, advogado, foi contratado por um grupo de organizações
de defesa dos Direitos Humanos para emitir um parecer
jurídico quanto à viabilidade técnica da seguinte proposta:
tendo em vista que em 2013 entrou em vigor o Protocolo
Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais (PIDESC), as organizações pretendem criar
um programa conjunto que envie comunicações individuais ao
comitê do PIDESC no caso de jovens que tentaram por todos
os meios, mas não conseguiram matrícula em escolas de
ensino médio com ensino técnico ou profissionalizante. Dessa
forma o Comitê ao receber a comunicação, sendo esta
admissível, poderá fazer recomendações ao Estado-parte que
deverá implantá-las em seis meses.

Assinale a opção que caracteriza o parecer mais adequado
para o caso.
•

A) O PIDESC faz uma previsão genérica de garantia da
educação e prevê expressamente o ensino fundamental,
mas não faz qualquer menção ao ensino técnico e
profissional como sendo um direito que deve ser
assegurado pelos estados-partes. Por isso o Programa não
pode ser implementado.

•

B) O Programa proposto não pode ser implementado pois de
acordo com o Protocolo ao PIDESC apenas o indivíduo que
for a vítima pode submeter diretamente a comunicação.
Em nenhuma hipótese o autor da comunicação pode ser
alguém que não seja a vítima .

•

C) Embora a proposta seja interessante e adequada tanto ao
escopo do PIDESC quanto ao Protocolo Facultativo, ela não
pode ser realizada pois o Brasil, até a presente data, não
ratificou o Protocolo Facultativo e, portanto, o Comitê não
está autorizado a receber comunicações individuais em
face do Estado brasileiro.

•

D) O Programa proposto pelas organizações de defesa dos
direitos humanos atende tanto uma demanda da realidade
brasileira quanto às disposições previstas no PIDESC e no
Protocolo Facultativo ao PIDESC, de forma que pode ser
plenamente implementado.
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Q129.
A Resolução 96 (I), de 11 de dezembro de 1946, da Assembleia
Geral da Organização das Nações Unidas declarou que o
genocídio é um crime contra o Direito Internacional.

Nesse passo, a Convenção para a Prevenção e Repressão do
Crime de Genocídio afirmou que
•

A) as partes contratantes da Convenção confirmam que o
genocídio configura crime contra o Direito Internacional,
exceto se cometido em tempo de guerra.

•

B) o genocídio é entendido como o assassinato de membros
de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, com a
intenção de destruí-lo no todo, não se entendendo como
tal, dano grave à saúde do grupo.

•

C) os atos tentados ou consumados, bem como a
cumplicidade para cometer genocídio, serão punidos, mas
a incitação ao cometimento de genocídio, ainda que direta
e pública, não será punida.

•

D) a transferência forçada de menores de um grupo religioso
para outro grupo religioso, cometida com a intenção de
destruir aquele, considera-se genocídio.
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Q130.
Há bastante tempo você tem atuado tanto
administrativamente como judicialmente para conseguir um
tratamento de saúde especializado para o seu cliente. Diante
da morosidade injustificada enfrentada, seja na administração
pública seja no processo judicial, você está avaliando a
possibilidade de ingressar com petição individual de seu
cliente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Assinale a opção que melhor expressa suas possibilidades,
tendo em vista a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos e o Protocolo de São Salvador.
•

A) Você não pode entrar com a petição individual de seu
cliente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
até que sejam esgotados todos os recursos da jurisdição
interna do Brasil.

•

B) Você pode entrar com a petição individual de seu cliente
na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, desde
que demonstre que está havendo uma demora
injustificada na prestação dos recursos da jurisdição
interna.

•

C) Você pode entrar com a petição individual de seu cliente
na Comissão Interamericana de Direitos, desde que
atendidos os requisitos de admissibilidade previstos na
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois
embora o direito à saúde não esteja previsto na própria
Convenção, o Protocolo de São Salvador torna possível o

uso deste meio de proteção mesmo no caso do direito à
saúde.
•

D) Você, para encaminhar uma petição individual para a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, deve
respeitar os requisitos de admissibilidade e que o direito
violado esteja previsto na própria Convenção ou,
alternativamente, que seja um meio de proteção
autorizado pelo Protocolo de São Salvador, o que não é o
caso do direito à saúde.
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Q131.
Há cerca de três meses, foi verificado que os presos da
Penitenciária Quebrantar estavam sofrendo diversas formas
de maus tratos, incluindo violência física. Você foi
contratado(a) por familiares dos presos, que lhe disseram ter
elementos suficientes para acreditar que qualquer medida
judicial no Brasil seria ineficaz no prazo desejado. Por isso, eles
o(a) consultaram sobre a possibilidade de submeter o caso à
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

Considerando as regras de funcionamento dessa Comissão,
você deve informá-los de que a CIDH pode receber a
denúncia:
•

A) caso sejam feitas petições individualizadas, uma vez que os
casos de violação de direitos previstos no Pacto de São
José da Costa Rica devem ser julgados diretamente pela
Corte Interamericana de Justiça.

•

B) caso sejam feitas petições individualizadas relatando a
violação sofrida por cada uma das vítimas e as
relacionando aos direitos previstos na Convenção
Americana; assim, a CIDH poderá adotar as medidas que
julgar necessárias para a cessação da violação.

•

C) caso entenda haver situação de gravidade e urgência.
Assim, a CIDH poderá instaurar de ofício um procedimento
no qual solicita que o Estado brasileiro adote medidas
cautelares de natureza coletiva para evitar danos
irreparáveis aos presos.

•

D) caso entenda haver situação de gravidade e urgência.
Assim, a CIDH deve encaminhar diretamente o caso à
Corte Interamericana de Justiça, que poderá ordenar a
medida provisória que julgar necessária à cessação da
violação.
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Q132.
Numa perspectiva dos direitos humanos, acerca dos direitos e
deveres dos presos, é correto afirmar que
•

A) o preso conserva todos os direitos não atingidos pela
perda da liberdade. Assim, afigura-se ofensa à
dignidade do preso, bem como desrespeito à lei,
impedir a visita da esposa ou companheira àquele que

se encontra preso.
•

B) a concessão de benefícios é vedada aos presos, pois
eles possuem o dever geral de obediência pessoal às
normas de execução penal.

•

C) o trabalho do preso possui natureza de dever social e é
remunerado, sendo certo que tal contraprestação não
poderá ser inferior ao salário mínimo.

•

D) a possibilidade de o preso manter relações com o
mundo exterior, por meio de correspondência e
leitura, é recompensa que se confere pelo bom
comportamento daquele que se encontra cumprindo
pena privativa de liberdade.
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Q133.
A Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece que os
Estados■partes reconheçam a importância da função exercida
pelos órgãos de comunicação social, devendo assegurar o
acesso da criança à informação. Do mesmo modo o Estatuto
da Criança e do Adolescente assegura que a informação é um
direito da criança e do adolescente.

Acerca da política de informação envolvendo menores,
assinale a afirmativa correta.
•

A) No que concerne às Medidas Específicas de Proteção, é
incabível, qualquer que seja o estágio de compreensão da
criança, prestar■lhe informações sobre os motivos que
determinam a intervenção, o que será informado apenas
aos pais e responsáveis.

•

B) Deve haver o encorajamento dos órgãos de comunicação
social a levar em conta as necessidades linguísticas das
crianças indígenas ou que pertençam a um grupo
minoritário.

•

C) Os proprietários das lojas que explorem a locação de fitas
de programação respondem pela falta de informação no
invólocro sobre a natureza da obra e faixa etária a que se
destinam, isentando os funcionários e gerentes.

•

D) A criança tem direito à liberdade de expressão, que
compreende, inclusive, liberdade de procurar, receber e
expandir informações e ideias, sem restrições, de forma
oral ou por qualquer outro meio à escolha da criança.
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Q134.
Considere o seguinte caso: Em um Estado do norte do Brasil
está havendo uma disputa que envolve a exploração de
recursos naturais em terras indígenas. Esta disputa envolve
diferentes comunidades indígenas e uma mineradora privada.
Como advogado que atua na área dos Direitos Humanos, foilhe solicitado elaborar um parecer. Nesse caso, é
imprescindível se ter em conta a Convenção 169 da OIT, que
foi ratificada pelo Brasil, em 2002. De acordo com o Art. 2º
desta Convenção, os governos deverão assumir a

responsabilidade de desenvolver, com a participação dos
povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com
vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o
respeito pela sua integridade.

Levando-se em consideração esta Convenção e em relação ao
que se refere aos recursos naturais eventualmente existentes
em terras indígenas, assinale a afirmativa correta.
•

A) Os povos indígenas que ocupam terras onde haja a
exploração de suas riquezas minerais e do subsolo têm
direito ao recebimento de parte dos recursos auferidos,
mas não possuem direito a participar da utilização,
administração e conservação dos recursos mencionados.

•

B) Em caso de a propriedade dos minérios ou dos recursos do
subsolo pertencer ao Estado, o governo deverá estabelecer
ou manter consultas dos povos interessados, a fim de
determinar se os interesses desses povos seriam
prejudicados, antes de empreender ou autorizar qualquer
programa de prospecção ou exploração dos recursos
existentes.

•

C) A exploração de riquezas minerais e do subsolo em terras
ocupadas por povos indígenas é aceitável e prescinde de
consulta prévia desde que se cumpram os seguintes
requisitos: preservação da identidade cultural dos povos
ocupantes da terra, pagamento de royalties em função dos
transtornos causados e autorização por meio de decreto
legislativo.

•

D) Em nenhuma hipótese pode haver a exploração de
riquezas minerais e do subsolo em terras ocupadas por
populações indígenas.
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Q135.
Em maio de 1996, o Brasil instituiu seu primeiro Programa
Nacional de Direitos Humanos (PNDH 1). Na Introdução do
PNDH 2, adotado em maio de 2002, vem escrito o seguinte:
“Entre as principais medidas legislativas que resultaram de
proposições do PNDH figuram... a transferência da justiça
militar para a justiça comum dos crimes dolosos contra a vida
praticados por policiais militares (Lei 9.299/96), que permitiu o
indiciamento e o julgamento de policiais militares em casos de
múltiplas e graves violações como os do Carandiru,
Corumbiara e Eldorado dos Carajás; a tipificação do crime de
tortura (Lei 9.455/97), que constituiu marco referencial para o
combate a essa prática criminosa no Brasil; e a construção da
proposta de reforma do Poder Judiciário, na qual se inclui,
entre outras medidas destinadas a agilizar o processamento
dos responsáveis por violações, a chamada ‘federalização’ dos
crimes de direitos humanos.”

Em relação ao último ponto descrito, é correto dizer que a
federalização contra os crimes de direitos humanos pode
ocorrer apenas no seguinte caso:
•

A) havendo indício de violação de direitos humanos previstos
na legislação nacional ou nos tratados internacionais.

•

B) havendo grave violação de direitos humanos previstos nos
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o
Brasil seja parte.

•

C) havendo violação das leis protetivas dos direitos humanos,
tais quais as leis citadas na Introdução do PNDH 2.

•

D) havendo grave violação dos direitos humanos previstos na
Constituição Federal.
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Q136.
A Lei nº 12.986, de 2 de junho de 2014, transformou o antigo
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH. Esse
Conselho poderá solicitar credenciamento junto à Organização
das Nações Unidas (ONU) para ser reconhecido como
Instituição Nacional de Direitos Humanos. Para isso, é
necessário que atenda aos Princípios de Paris, que foram
sugeridos durante o Encontro Internacional das Instituições
Nacionais de Direitos do Homem, em 1991, e adotados pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1993.

De acordo com os Princípios de Paris, as Instituições Nacionais
de Direitos Humanos devem atender a cinco características.
Assinale a afirmativa que as indica.
•

A) 1) Autonomia para monitorar qualquer violação de Direitos
Humanos; 2) Autoridade para assessorar o Executivo, o
Legislativo e qualquer outra instância sobre temas
relacionados aos Direitos Humanos; 3) Capacidade de se
relacionar com instituições regionais e internacionais;
4) Legitimidade para educar e informar sobre Direito
Humanos; e 5) Competência para atuar em temas jurídicos
(quase judicial).

•

B) 1) Autonomia orçamentária; 2) Eleição direta de seus
membros; 3) Autoridade para negociar com lideranças do
setor público e do setor privado; 4) Jurisdição
administrativa em matéria de Direitos Humanos; e
5) Competência para denunciar estados-partes que não
cumpram as convenções de que são parte.

•

C) 1) Legitimidade legiferante e poder de veto em legislação
relativa aos Direitos Humanos; 2) Competência
deliberativa sobre a alocação de recursos públicos em
programas e projetos de Direitos Humanos; 3) Capacidade
de responder em juízo em casos de litígio que envolvam os
Direitos Humanos; 4) Expertise para realizar pesquisas em
Direitos Humanos; e 5) Autoridade para definir currículos
escolares em matérias relativas aos Direitos Humanos.

•

D) 1) Indivisibilidade; 2) Universalidade;
3) Complementaridade; 4) Imprescritibilidade; e
5) Irrenunciabilidade dos Direitos Humanos.
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Q137.

Segundo informações do Comitê para a Proteção dos
Jornalistas (CPJ), no Brasil, nos últimos 20 anos, 70% dos casos
de assassinatos a jornalistas ficaram impunes. O CPJ
contabilizou 23 assassinatos entre 1992 e 2012, sendo quatro
ocorreram de janeiro a abril de 2012. Desse total, quatorze
não foram punidos.

Diante desse quadro, sindicatos de jornalistas de vários
estados brasileiros propuseram à Secretaria de Direitos
Humanos do Governo Federal a federalização da investigação
desses crimes, porque, segundo esses sindicatos, tais crimes
caracterizam graves violações de Direitos Humanos.

Para que a investigação e o julgamento de tais violações sejam
federalizados é necessário que fique demonstrado que se
trata de grave violação de Direitos Humanos afirmados em
Tratados internacionais, dos quais o Brasil seja parte e pode,
por isso mesmo, responder diante de instâncias
internacionais. Além disso, é preciso que
•

A) os familiares das vítimas entrem com o pedido de
incidente de deslocamento de competência perante o STJ
que deve julgá-lo favoravelmente.

•

B) os familiares das vítimas entrem com um mandado de
segurança perante o STF que deve julgá-lo favoravelmente.

•

C) as autoridades locais entrem com o pedido de incidente de
deslocamento de competência perante o STJ que deve
julgá-lo favoravelmente.

•

D) o Procurador Geral da República entre com o pedido de
incidente de deslocamento de competência perante o STJ
que deve julgá-lo favoravelmente.
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Q138.
A respeito da internacionalização dos direitos humanos,
assinale a alternativa correta.
•

A) Já antes do fim da II Guerra Mundial ocorreu a
internacionalização dos direitos humanos, com a
limitação dos poderes do Estado a fim de garantir o
respeito integral aos direitos fundamentais da pessoa
humana.

•

B) A limitação do poder, quando previsto na Constituição,
garante por si só o respeito aos direitos humanos.

•

C) A criação de normas de proteção internacional no
âmbito dos direitos humanos possibilita a
responsabilização do Estado quando as normas
nacionais forem omissas.

•

D) A internacionalização dos direitos humanos impõe que
o Estado, e não o indivíduo, seja sujeito de direitos
internacional.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direitos Humanos / Princípios, valores e escolas / Povos indígenas e comunidades tradicionais em face do Direito Internacional
Fonte: EXAME XIV - 2014.2 / OAB / 2014 / FGV

Q139.
Em 2014, em pelo menos 24 Estados do Brasil, estavam
cadastradas mais de 3.500 comunidades quilombolas.

As comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais,
segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica
própria, dotados de relações territoriais específicas e com
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão
histórica sofrida.

O constituinte brasileiro reconheceu a identidade dos
quilombolas e, especificamente, seu direito fundamental à
•

A) expressão cultural e artística.

•

B) educação em escolas próprias.

•

C) prática religiosa e litúrgica conforme suas tradições.

•

D) propriedade definitiva das terras que estejam ocupando.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direitos Humanos / O Estatuto de Roma e o Tribunal Penal Internacional
Fonte: EXAME XIII - 2014.1 / OAB / 2014 / FGV

Q140.
O sistema global de Direitos Humanos foi pensado para
proteger as vítimas de violações ou ameaças de violações dos
direitos humanos. Daí os variados mecanismos que buscam
proteção ou reparações em face de diferentes violências.
Contudo, dentro do sistema global há um tratado
internacional que instituiu um órgão de caráter permanente e
independente voltado especificamente para o julgamento e a
punição de indivíduos agressores e não diretamente para a
proteção das vítimas.

Assinale a opção que indica esse órgão.
•

A) Corte Internacional de Justiça – Corte de Haia – instituída
pela Carta das Nações Unidas.

•

B) Conselho de Segurança da ONU, instituído pela Carta das
Nações Unidas.

•

C) Tribunal Penal Internacional, instituído pelo Estatuto de
Roma.

•

D) Corte Europeia dos Direitos dos Homens, instituída pela
Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Direito internacional público: conceito, fontes e princípios
Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q141.
Ricardo, brasileiro naturalizado, mora na cidade do Rio de
Janeiro há 9 (nove) anos. Em visita a parentes italianos,
conhece Giulia, residente em Roma, com quem passa a ter um
relacionamento amoroso. Após 3 (três) anos de namoro a
distância, ficam noivos e celebram matrimônio em território
italiano. De comum acordo, o casal estabelece seu primeiro

domicílio em São Paulo, onde ambos possuem oportunidades
de trabalho.

À luz das regras de Direito Internacional Privado, veiculadas na
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), não
havendo pacto antenupcial, assinale a opção que indica a
legislação que irá reger o regime de bens entre os cônjuges.
•

A) Aplicável a Lei italiana, haja vista que nenhum dos
cônjuges é brasileiro nato.

•

B) Aplicável a Lei italiana, em razão do local em que foi
realizado o casamento.

•

C) Aplicável a Lei brasileira, em razão do domicílio do cônjuge
varão.

•

D) Aplicável a Lei brasileira, porque aqui constituído o
primeiro domicílio do casal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Atos internacionais / Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q142.
Aurélio, diplomata brasileiro, casado e pai de dois filhos
menores, está em vias de ser nomeado chefe de missão do
Brasil na capital de importante Estado europeu.
À luz do disposto na Convenção de Viena sobre Relações
Diplomáticas, promulgada no Brasil por meio do Decreto nº
56.435/65, assinale a afirmativa correta.
•

A) A nomeação de Aurélio pelo Brasil não depende da
anuência do Estado acreditado, visto se tratar de uma
decisão soberana do Estado acreditante.

•

B) Mesmo se nomeado, o Estado acreditado poderá
considerar Aurélio persona non grata, desde que, para
tanto, apresente suas razões ao Estado acreditante, em
decisão fundamentada. Se acolhidas as razões
apresentadas pelo Estado acreditado, Aurélio poderá ser
retirado da missão ou deixar de ser reconhecido como
membro da missão.

•

C) Os privilégios e as imunidades previstos estendidos à
mulher e aos filhos de Aurélio cessam de imediato, na
hipótese de falecimento de Aurélio.

•

D) Se nomeado, a residência de Aurélio gozará da mesma
inviolabilidade estendida ao local em que baseada a
missão do Brasil no Estado acreditado.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Atos internacionais / A questão dos refugiados: Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados e a Lei nº
9.474/97,
Fonte: EXAME XXIII 2017 / OAB / 2017 / FGV

Q143.
Em 22 de julho de 1997, foi promulgada a Lei nº 9.474, que
define os mecanismos para implementação da Convenção das
Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, da qual o
Brasil é signatário.

A respeito dos mecanismos, termos e condições nela
previstos, assinale a afirmativa correta.
•

A) Para que possa solicitar refúgio, o indivíduo deve ter
ingressado no Brasil de maneira regular.

•

B) Compete ao Ministério da Justiça declarar o
reconhecimento, em primeira instância, da condição de
refugiado.

•

C) O refugiado poderá exercer atividade remunerada no
Brasil, ainda que pendente o processo de refúgio.

•

D) Na hipótese de decisão negativa no curso do processo de
refúgio, é cabível a interposição de recurso pelo refugiado
perante o Supremo Tribunal Federal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Personalidade internacional / Estado; imunidade à jurisdição estatal; consulados e embaixadas
Fonte: EXAME XIV - 2014.2 / OAB / 2014 / FGV

Q144.
Na hipótese de inadimplência do Estado brasileiro, condenado
ao pagamento de quantia certa pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos, deverá o interessado
•

A) executá-la perante a Justiça Federal pelo processo interno
vigente para a execução de sentenças contra o Estado.

•

B) pedir que os autos do processo sejam encaminhados ao
Conselho de Segurança da ONU para a imposição de
sanções internacionais.

•

C) reinvindicar pelo processo vigente no país, porque as
sentenças proferidas pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos são desprovidas de executoriedade.

•

D) postular perante a Corte a intimação do Estado brasileiro
para efetuar o pagamento em vinte e quatro horas ou
nomear bens à penhora.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Personalidade internacional / População; nacionalidade; tratados multilaterais; estatuto da igualdade
Fonte: EXAME X - 2013.1 / OAB / 2013 / FGV

Q145.
Rafael é brasileiro naturalizado e casado com Letícia, de
nacionalidade italiana. Rafael foi transferido pela empresa
onde trabalha para a filial na Argentina, estabelecendo-se com
sua esposa em Córdoba. Em 02/03/2009, lá nasceu Valentina,
filha do casal, que foi registrada na repartição consular do
Brasil.

De acordo com as normas constitucionais vigentes, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Valentina não pode ser considerada brasileira nata, em
virtude de a nacionalidade brasileira de seu pai ter sido
adquirida de modo derivado e pelo fato de sua mãe ser
estrangeira.

•

B) Valentina é brasileira nata, pelo simples fato de seu pai,
brasileiro, se ter deslocado por motivo de trabalho, em
nada influenciando o modo como Rafael adquiriu a
nacionalidade.

•

C) Valentina somente será brasileira nata se vier a residir no
Brasil e fizer a opção pela nacionalidade brasileira após
atingir a maioridade.

•

D) Valentina é brasileira nata, não constituindo óbice o fato
de seu pai ser brasileiro naturalizado e sua mãe,
estrangeira.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Personalidade internacional / Estrangeiros: vistos; deportação, expulsão e extradição: fundamentos jurídicos; reciprocidade e
controle jurisdicional
Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q146.
Thomas, nacional dos Estados Unidos, deseja passar as férias
com a esposa Mary, canadense, no Brasil. Para tanto, o casal
obteve visto de turista, na forma da legislação brasileira
aplicável. Após meses de expectativa, é chegado o tempo de
embarcar para o Brasil.

A respeito da entrada e estada do casal no Brasil, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Caso desejem fixar residência no Brasil, Thomas e Mary
poderão pleitear a conversão de seu visto para
permanente.

•

B) Caso ultrapassem o prazo de estada no Brasil previsto em
seus vistos, Thomas e Mary poderão ser expulsos do Brasil.

•

C) Thomas e Mary poderão solicitar ao Ministério da Justiça a
prorrogação de sua estada no Brasil por até 1 ano.

•

D) Os vistos de turista concedidos a Thomas e a Mary
configuram mera expectativa de direito, podendo sua
entrada no território nacional ser obstada.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Conflitos internacionais / Meios de solução: diplomáticos, políticos e jurisdicionais
Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q147.
Uma carta rogatória foi encaminhada, nos termos da
Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, para
citação de pessoa física domiciliada em São Paulo, para
responder a processo de divórcio nos Estados Unidos.

A esse respeito, assinale a opção correta.
•

A) Não será necessário obter exequatur em função do tratado
multilateral ratificado por ambos os países.

•

B) O STJ deverá conceder o exequatur, cabendo à justiça
estadual cumprir a ordem de citação.

•

C) A concessão de exequatur caberá ao STJ e seu posterior
cumprimento à justiça federal.

•

D) A concessão de exequatur e seu posterior cumprimento
caberão à autoridade central indicada na Convenção
Interamericana sobre Cartas Rogatórias.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Internacional / Direito da Integração / Direito do Mercosul
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q148.
O Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em
Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os
Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a
República do Chile, foi promulgado no Brasil por meio do
Decreto nº 6.891/09, tendo por finalidade estabelecer as
bases em que a cooperação e a assistência jurisdicional entre
os Estados membros será realizada.

A respeito desse instrumento, assinale a afirmativa correta.
•

A) A indicação das autoridades centrais responsáveis pelo
recebimento e andamento de pedidos de assistência
jurisdicional é realizada pelo Grupo Mercado Comum.

•

B) Os nacionais ou residentes permanentes de outro Estado
membro, para que possam se beneficiar do mecanismo de
cooperação jurisdicional em determinado Estado membro,
deverão prestar caução.

•

C) Os procedimentos para cumprimento de uma carta
rogatória recebida sob a guarida do Acordo são
determinados pela lei interna do Estado em que a carta
deverá ser cumprida, não sendo admitida, em qualquer
hipótese, a observação de procedimentos diversos
solicitados pelo Estado de onde provenha a carta.

•

D) Uma sentença ou um laudo arbitral proveniente de um
determinado Estado, cujo reconhecimento e execução seja
solicitado a outro Estado membro, pode ter sua eficácia
admitida pela autoridade jurisdicional do Estado requerido
apenas parcialmente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Direito Internacional Privado / Eleição de lei aplicável
Fonte: EXAME XII - 2013.3 / OAB / 2013 / FGV

Q149.
A sociedade empresária Airplane Ltda., fabricante de
aeronaves, sediada na China, celebrou contrato internacional
de compra e venda com a sociedade empresária Voe Rápido
Ltda, com sede na Argentina. O contrato foi celebrado no
Japão, em razão de uma feira promocional que ali se realizava.
Conforme estipulado no contrato, as aeronaves deveriam ser
entregues pela Airplane Ltda., na cidade do Rio de Janeiro, no
dia 1º de abril de 2011, onde a sociedade Voe Rápido Ltda.
possui uma filial e realiza a atividade empresarial de
transporte de passageiros.

Diante da situação exposta, à luz das regras de Direito
Internacional Privado veiculadas na Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e no estatuto processual
civil brasileiro (Código de Processo Civil – CPC), assinale a
afirmativa INCORRETA.
•

A) Não sendo as aeronaves entregues no prazo avençado, o
Poder Judiciário brasileiro é competente para julgar
eventual demanda em que a credora postule o
cumprimento do contrato.

•

B) No tocante à regência das obrigações, aplica-se, no caso
vertente, a legislação japonesa.

•

C) O Poder Judiciário Brasileiro não é competente para julgar
eventual ação por inadimplemento contratual, pois o
contrato não foi constituído no Brasil.

•

D) O juiz, não conhecendo a lei estrangeira, poderá exigir de
quem a invoca prova do texto e da vigência.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Direito Internacional Privado / Arbitragem internacional; homologação pelo STJ
Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q150.
Uma agricultora japonesa residente no Brasil ingressou com
ação perante a autoridade judiciária do Japão para cobrar
indenização de seu principal fornecedor de pesticidas, a
brasileira Ervas Daninhas S.A., alegando descumprimento dos
termos de um contrato de fornecimento celebrado entre as
partes. A agricultora recentemente obteve uma decisão
interlocutória a seu favor, reconhecendo a Ervas Daninhas S.A.
como devedora.

Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta.
•

A) A decisão da autoridade judiciária japonesa poderá ser
executada no Brasil por meio de carta rogatória.

•

B) A decisão interlocutória da autoridade judiciária japonesa
poderá ser executada no Brasil, depois de homologada
pelo Superior Tribunal de Justiça.

•

C) A decisão proferida pela autoridade judiciária japonesa
não poderá produzir efeitos no Brasil, visto que apenas a
autoridade brasileira poderá conhecer de ações relativas a
bens situados no Brasil.

•

D) A agricultora deverá aguardar o trânsito em julgado da
decisão final da autoridade judiciária japonesa, para então
proceder à sua homologação no Superior Tribunal de
Justiça e execução na Justiça Federal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Direito Internacional Privado / Contratos internacionais; princípios
Fonte: EXAME XX - 2016.2 / OAB / 2016 / FGV

Q151.
Em 2013, uma empresa de consultoria brasileira assina, na
cidade de Londres, Reino Unido, contrato de prestação de
serviços com uma empresa local. As contratantes elegem o
foro da comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais
dúvidas, com a exclusão de qualquer outro.
Dois anos depois, as partes se desentendem quanto aos
critérios técnicos previstos no contrato e não conseguem
chegar a uma solução amigável. A empresa de consultoria
brasileira decide, então, ajuizar uma ação no Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro para rescindir o contrato.

Com relação ao caso narrado acima, assinale a afirmativa
correta.

•

A) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas
deverá basear sua decisão na legislação brasileira, pois um
juiz brasileiro não pode ser obrigado a aplicar leis
estrangeiras.

•

B) O Poder Judiciário brasileiro não é competente para
conhecer e julgar a lide, pois o foro para dirimir questões
em matéria contratual é necessariamente o do local em
que o contrato foi assinado.

•

C) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas
deverá basear sua decisão na legislação do Reino Unido,
pois os contratos se regem pela lei do local de sua
assinatura.

•

D) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas
deverá se basear na legislação brasileira, pois, a litígios
envolvendo brasileiros e estrangeiros, aplica-se a lex fori.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Direito Internacional Privado / Princípios gerais e aceitos pelo Brasil
Fonte: EXAME X - 2013.1 / OAB / 2013 / FGV

Q152.
A respeito dos elementos de conexão no Brasil, assinale a
afirmativa correta.
•

A) A lei da nacionalidade da pessoa determina as regras sobre
o começo e o fim da personalidade.

•

B) A Lex loci executionis é aplicável aos contratos de trabalho,
os quais, ainda que tenham sido celebrados no exterior,
são regidos pela norma do local da execução das
atividades laborais.

•

C) A norma do país em que é domiciliada a vítima aplica-se
aos casos de responsabilidade por ato ilícito
extracontratual.

•

D) O elemento de conexão Lex loci executionis ou Lex loci
solutionis é o critério aplicável, como regra geral, para
qualificar e reger as obrigações.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Direito Internacional Privado / Sucessão: normas, princípios e procedimentos
Fonte: EXAME XX - 2016.2 / OAB / 2016 / FGV

Q153.
Lúcia, brasileira, casou-se com Mauro, argentino, há 10 anos,
em elegante cerimônia realizada no Nordeste brasileiro. O
casal vive atualmente em Buenos Aires com seus três filhos
menores. Por diferenças inconciliáveis, Lúcia pretende se
divorciar de Mauro, ajuizando, para tanto, a competente ação
de divórcio, a fim de partilhar os bens do casal: um
apartamento em Buenos Aires/Argentina e uma casa de praia
em Trancoso/Bahia. Mauro não se opõe à ação.

Com relação à ação de divórcio, assinale a afirmativa correta.
•

A) Ação de divórcio só poderá ser ajuizada no Brasil, eis que o
casamento foi realizado em território brasileiro.

•

B) Caso Lúcia ingresse com a ação perante a Justiça argentina,
não poderá partilhar a casa de praia.

•

C) Eventual sentença argentina de divórcio, para produzir
efeitos no Brasil, deverá ser primeiramente homologada

pelo Superior Tribunal de Justiça.
•

D) Ação de divórcio, se consensual, poderá ser ajuizada tanto
no Brasil quanto na Argentina, sendo ambos os países
competentes para decidir acerca da guarda das criança e
da partilha dos bens.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Direito Internacional Privado / Lex Mercatoria e Direito Comercial Internacional
Fonte: EXAME XIII - 2014.1 / OAB / 2014 / FGV

Q154.
Sobre o sistema de regulação de investimentos e fluxo de
capital estrangeiro no atual ordenamento jurídico da
República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa incorreta.
•

A) É vedada a participação de capital estrangeiro nas
empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, uma vez que sua propriedade é privativa de
brasileiros natos.

•

B) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo
nos casos previstos em lei.

•

C) O sistema financeiro nacional será regulado por leis
complementares que disporão, inclusive, sobre a
participação do capital estrangeiro nas instituições que o
integram.

•

D) Os investimentos de capital estrangeiro, o incentivo aos
reinvestimentos e a regulação à remessa de lucros serão
disciplinados em lei, tendo por base o interesse nacional.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Organizações Internacionais / Organização das Nações Unidas
Fonte: EXAME IX - 2012.3 / OAB / 2012 / FGV

Q155.
Com base da Carta das Nações Unidas, assinale a afirmativa
correta.
•

A) A Assembleia Geral pode expulsar um Estado membro que
tenha persistentemente violado os princípios da Carta das
Nações Unidas, ouvido o Conselho de Segurança.

•

B) Os principais órgãos das Nações Unidas são a Assembleia
Geral, o Conselho de Segurança, a Organização Mundial do
Comércio e a Corte Internacional de Justiça.

•

C) As principais atribuições do Conselho de Segurança são a
manutenção da paz internacional e a liberalização dos
fluxos internacionais de comércio.

•

D) Um Estado não pode se tornar membro da Corte
Internacional de Justiça sem antes se tornar membro nas
Nações Unidas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Internacional / Organizações Internacionais / Organizações do Sistema Bretton Woods
Fonte: EXAME III - 2010.3 / OAB / 2010 / FGV

Q156.
A Conferência de Bretton Woods (1944), realizada no ocaso
da Segunda Guerra Mundial, é considerada um marco na

história do Direito Internacional no século XX porque
•

A) estabeleceu as bases do sistema econômico e
financeiro internacional, por meio da criação do Banco
Mundial – BIRD, do Fundo Monetário Internacional –
FMI e do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e
Comércio – GATT.

•

B) inaugurou uma nova etapa na cooperação política
internacional ao extinguir a Liga das Nações e transferir
a Corte Internacional de Justiça para a estrutura da
então recém-criada Organização das Nações Unidas –
ONU.

•

C) criou o sistema internacional de proteção aos direitos
humanos, a partir da adoção da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

•

D) criou o Tribunal de Nuremberg, corte ad hoc
responsável pelo julgamento dos principais
comandantes nazistas e seus colaboradores diretos
pelos crimes de guerra cometidos durante a Segunda
Guerra Mundial.
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Direito Internacional / Mar; mar territorial; zona contígua; ZEE; plataforma continental
Fonte: EXAME VII - 2012.1 / OAB / 2012 / FGV

Q157.
Após assaltar uma embarcação turística a 5 milhas náuticas da
costa do Maranhão, um bando de piratas
consegue fugir com
joias e dinheiro em duas embarcações leves motorizadas.
Comunicadas rapidamente do ocorrido, duas lanchas da
Marinha que patrulhavam a área perseguiram e alcançaram
uma das embarcações a 10 milhas náuticas das linhas de base
a partir das quais se mede o mar territorial. A segunda
embarcação, no entanto, só foi alcançada a 14 milhas náuticas
das linhas de base. Ao final, todos os assaltantes foram presos
e, já em terra, entregues à Polícia Federal.

Com base no caso hipotético acima, é correto afirmar que
•

A) a prisão da primeira embarcação é legal, mas não a da
segunda, pois a jurisdição brasileira se esgota nos limites
de seu mar territorial, que é de 12 milhas náuticas
contadas das linhas de base.

•

B) as duas prisões são ilegais, pois a competência para
reprimir crimes em águas jurisdicionais brasileiras
pertence exclusivamente à Divisão de Polícia Aérea,
Marítima e de Fronteira do Departamento de Polícia
Federal.

•

C) as duas prisões são legais, pois a primeira embarcação foi
interceptada dentro dos limites do mar territorial e a
segunda dentro dos limites da zona contígua, onde os
Estados podem tomar medidas para reprimir as infrações
às leis de seu território.

•

D) a primeira prisão é ilegal, pois ocorreu em mar territorial,
área de competência exclusiva da Polícia Federal, e a
segunda prisão é legal, pois ocorreu em zona contígua,
onde a competência para reprimir qualquer ato que
afete a segurança nacional passa a ser da Marinha.
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Q158.
Um jato privado, pertencente a uma empresa norte-americana, se envolve em um incidente que resulta na queda
de uma aeronave comercial brasileira em território brasileiro,
provocando dezenas de mortes. A família de uma das vítimas
brasileiras inicia uma ação no Brasil contra a empresa norte■
americana, pedindo danos materiais e morais. A empresa
norte■americana alega que a competência para julgar o caso é
da justiça americana.

Segundo o direito brasileiro, o juiz brasileiro
•

A) tem competência concorrente porque o acidente
ocorreu em território brasileiro.

•

B) não tem competência concorrente porque o réu é
empresa estrangeira que não opera no Brasil.

•

C) não tem competência, absoluta ou relativa, e deverá
remeter o caso, por carta rogatória, à justiça americana.

•

D) tem competência concorrente porque a vítima tinha
nacionalidade brasileira.
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Q159.
Em Direito Tributário, cumpre à lei ordinária:
•

A) estabelecer a cominação ou dispensa de penalidades para as
ações ou omissões contrárias a seus dispositivos.

•

B) estabelecer a forma e as condições como isenções, incentivos e
benefícios fiscais serão concedidos em matéria de ISS.

•

C) estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente
sobre adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
praticado pelas sociedades cooperativas.

•

D) estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente
sobre a definição de tratamento diferenciado e favorecido para
as microempresas e empresas de pequeno porte.
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Q160.
Determinado ente da Federação instituiu um tributo incidente
sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que
preste serviço a empregador privado, ainda que sem vínculo
empregatício, com o objetivo de financiar a seguridade social.
Em sintonia com a CRFB/88, assinale a opção que indica o ente
da federação competente para a instituição do tributo
descrito e o nome do tributo em questão.
•

A) Estados-membros e o Distrito Federal. Contribuição
previdenciária.

•

B) União. Contribuição social.

•

C) União. Imposto sobre a renda.

•

D) Todos os entes da Federação. Contribuições sociais.
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Q161.
O Estado A ajuizou execução fiscal em face da pessoa jurídica
B, com o objetivo de cobrar crédito referente ao Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS). Nesse sentido, requereu, em sua petição inicial, que,
após a citação, fosse determinada a imediata indisponibilidade
de bens e direitos da contribuinte.

Nesse caso, o juiz deve indeferir o pedido, porque a
decretação da indisponibilidade de bens e direitos
•

A) ocorre somente após o insucesso do pedido de constrição
sobre ativos financeiros, embora desnecessária qualquer
outra providência.

•

B) ocorre somente após a expedição de ofícios aos registros
públicos do domicílio do executado, embora desnecessária
qualquer outra providência.

•

C) ocorre somente após o exaurimento das diligências na
busca por bens penhoráveis.

•

D) é impossível durante a execução fiscal.
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Q162.
Mário inscreveu■se no programa de incentivo à aposentadoria
mediante indenização, promovido pela empresa em que
trabalha. A respeito do caso proposto, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Mário pagará imposto de renda, já que o valor recebido
tem natureza salarial.

•

B) Mário não pagará imposto de renda, já que se trata de
verba especial.

•

C) Mario não pagará imposto de renda, já que o valor
recebido tem caráter indenizatório.

•

D) Mário pagará imposto de renda, em homenagem ao
princípio da isonomia.
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Q163.
O Estado Alfa institui, por meio de lei complementar, uma taxa
pela prestação de serviço público específico e divisível.
Posteriormente a alíquota e a base de cálculo da taxa vêm a

ser modificadas por meio de lei ordinária, que as mantém em
patamares compatíveis com a natureza do tributo e do serviço
público prestado.

A lei ordinária em questão é
•

A) integralmente inválida, pois lei ordinária não pode alterar
lei complementar.

•

B) parcialmente válida – apenas no que concerne à alteração
da base de cálculo, pois a modificação da alíquota só seria
possível por meio de lei complementar.

•

C) parcialmente válida – apenas no que concerne à alteração
da alíquota, pois a modificação da base de cálculo só seria
possível por meio de lei complementar.

•

D) integralmente válida, pois a matéria por ela disciplinada
não é constitucionalmente reservada à lei complementar.
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Q164.
Uma autarquia federal, proprietária de veículos automotores
adquiridos recentemente, foi surpreendida com a cobrança de
IPVA pelo Estado responsável pelos respectivos
licenciamentos, não obstante vincular a utilização desses
veículos às suas finalidades essenciais.

Com base na hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta.
•

A) A cobrança é constitucional, por se tratar de fato gerador
do IPVA.

•

B) A cobrança é constitucional, por se aplicar o princípio da
capacidade contributiva.

•

C) A cobrança é inconstitucional, por se tratar de isenção
fiscal.

•

D) A cobrança é inconstitucional, por tratar de hipótese de
imunidade tributária.
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Q165.
O Município X instituiu taxa a ser cobrada, exclusivamente,
sobre o serviço público de coleta, remoção e tratamento de
lixo e resíduos provenientes de imóveis. A igreja ABC, com
sede no Município X, foi notificada da cobrança da referida
taxa.

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.
•

A) As Igrejas são imunes; portanto, não devem pagar a taxa
instituída pelo Município X.

•

B) A taxa é inconstitucional, pois não é específica e divisível.

•

C) A taxa é inconstitucional, uma vez que os Municípios não
são competentes para a instituição de taxas de serviço
público.

•

D) A taxa é constitucional e as Igrejas não são imunes.
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Q166.
Segundo o entendimento do STF, a taxa cobrada
exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta,
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, é
•

A) constitucional, por não violar o conceito constitucional de
taxa.

•

B) inconstitucional, por violar o conceito constitucional de
taxa.

•

C) constitucional, por não violar o conceito constitucional de
taxa, mas ilegal por violar a definição de taxa contida no
Código Tributário Nacional.

•

D) inconstitucional, por violar o conceito constitucional de
taxa, além de ilegal, por violar a definição de taxa contida
no Código Tributário Nacional.
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Q167.
José recebeu auto de infração pelo inadimplemento de
determinado tributo instituído por lei ordinária. José contesta
a exigência fiscal sob o argumento, correto, de que o tributo
em questão deveria ter sido instituído por lei complementar.

A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que indica
o tributo exigido no referido auto de infração.
•

A) Contribuição de Interesse de Categoria Profissional.

•

B) Contribuição de Melhoria.

•

C) Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.

•

D) Empréstimo Compulsório.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Tributário / Legislação Tributária / Vigência, aplicação, interpretação e integração
Fonte: EXAME V - 2011.2 / OAB / 2011 / FGV

Q168.
No exercício de 1995, um contribuinte deixou de recolher
determinado tributo. Na ocasião, a lei impunha a multa
moratória de 30% do valor do débito. Em 1997, houve
alteração legislativa, que reduziu a multa moratória para 20%.
O contribuinte recebeu, em 1998, notificação para pagamento
do débito, acrescido da multa moratória de 30%.

A exigência está
•

A) correta, pois aplica-se a lei vigente à época de
ocorrência do fato gerador.

•

B) errada, pois aplica-se retroativamente a lei que defina
penalidade menos severa ao contribuinte.

•

C) correta, pois o princípio da irretroatividade veda a
aplicação retroagente da lei tributária.

•

D) errada, pois a aplicação retroativa da lei é regra geral
no direito tributário.
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Q169.
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.
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Q170.
João e Pedro são, por lei, contribuintes obrigados
solidariamente a pagar determinado tributo. Foi publicada lei
que isenta os ex-combatentes do pagamento de tal tributo,
sendo este o caso pessoal somente de João.

Tendo em vista essa situação, assinale a afirmativa correta.
•

A) Sendo um caso de isenção pessoal, a lei não exonera
Pedro, que permanece obrigado a pagar o saldo
remanescente, descontada a parcela isenta em favor de
João.

•

B) Pedro ficará totalmente exonerado do pagamento,
aproveitando-se da isenção em favor de João.

•

C) O imposto poderá ser cobrado de Pedro ou de João, pois a
solidariedade afasta a isenção em favor deste.

•

D) Pedro permanece obrigado a pagar integralmente o
imposto, nada obstante a isenção em favor de João.
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Q171.

A União instituiu determinado tributo federal e conferiu a uma
autarquia as tarefas de fiscalizá-lo e arrecadá-lo.

Tendo em vista a situação narrada, assinale a opção correta.
•

A) A capacidade tributária ativa (realizar atos de fiscalização e
arrecadação) é delegável.

•

B) Trata-se de caso de delegação da competência tributária
da União.

•

C) Não é possível que a União revogue, a qualquer tempo e
por ato unilateral, a atribuição que conferiu a tal
autarquia.

•

D) Em eventual discussão judicial proposta por um
contribuinte do tributo, a autarquia não terá prazo em
dobro para recorrer.
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Q172.
A obrigação tributária principal tem por objeto
•

A) a escrituração de livros contábeis.

•

B) o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

•

C) a prestação de informações tributárias perante a
autoridade fiscal competente.

•

D) a inscrição da pessoa jurídica junto ao Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
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Q173.
Pedro adquire imóvel de João, que o alugava anteriormente a
uma sociedade empresária. Sobre esse imóvel estavam
pendentes de pagamento os seguintes tributos: o IPTU, a
Contribuição de Melhoria, a Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo
e a Taxa de Inspeção Sanitária devida pelo exercício do poder
de polícia, em função da atividade ali desenvolvida.

Com relação à responsabilidade tributária, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Pedro só se torna responsável tributário do IPTU, da Taxa
de Coleta Domiciliar de Lixo e da Contribuição de Melhoria,
permanecendo João como sujeito passivo da Taxa de
Inspeção Sanitária.

•

B) Pedro só se torna responsável tributário do IPTU e da Taxa
de Coleta Domiciliar de Lixo, permanecendo João como
sujeito passivo da Taxa de Inspeção Sanitária e da
Contribuição de Melhoria.

•

C) Pedro é o responsável tributário de todos os tributos,
devido à sucessão imobiliária.

•

D) João continua sendo o sujeito passivo de todos os tributos,
muito embora o imóvel tenha sido adquirido por Pedro.
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Q174.
Determinada pessoa física adquire de outra um
estabelecimento comercial e segue na exploração de suas
atividades, cessando ao vendedor toda a atividade
empresarial. Nesse caso, em relação aos tributos devidos pelo
estabelecimento comercial até a data da aquisição do referido
negócio jurídico, o novo adquirente responde
•

A) pela metade dos tributos.

•

B) subsidiariamente pela integralidade dos tributos.

•

C) integralmente por todos os tributos.

•

D) solidariamente, com o antigo proprietário, por todos os
tributos.
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Q175.
Mauro Ricardo decidiu não pagar o imposto de renda do último ano,
pois sua esposa Ana, servidora pública, sofreu acidente de carro e
foi declarada absolutamente incapaz, em virtude de traumatismo
craniano gravíssimo.

Ocorre que a Receita Federal efetuou o lançamento e notificou
Mauro, nos termos da lei, acerca do crédito tributário em aberto.
Quando Mauro recebeu a notificação, ele se dirigiu à Receita e
confessou a infração, prontificando-se a pagar, de imediato, o tributo
devido, sem multa ou juros de mora.

A partir do exposto acima, assinale a afirmativa correta.
•

A) A confissão de Mauro tem o condão de excluir a sua
responsabilidade, sem a imposição de qualquer penalidade.
Entretanto, ele deve pagar o tributo devido acrescido dos juros
de mora.

•

B) Mauro somente se apresentou à Receita após a notificação, o
que exclui qualquer benefício oriundo da denúncia espontânea,
devendo ele recolher o tributo devido, a penalidade imposta e
os juros de mora.

•

C) A incapacidade civil de Ana tem reflexo direto na sua capacidade
tributária, o que significa dizer que, após a sentença judicial de
interdição, Ana perdeu, igualmente, a sua capacidade tributária,
estando livre de quaisquer obrigações perante o fisco.

•

D) Caso Mauro tivesse procedido com mera culpa, ou seja, se
a sonegação tivesse ocorrido por mero esquecimento, ele
poderia pagar somente o tributo e os juros de mora, excluindo
o pagamento de multa.
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Q176.
A Pessoa Jurídica ABC verificou que possuía débitos de
Imposto sobre a Renda (“IRPJ”) e decidiu aderir ao
parcelamento por necessitar de certidão de regularidade fiscal
para participar de licitação. Após regular adesão ao
parcelamento e diante da inexistência de quaisquer outros
débitos, a contribuinte apresentou requerimento para
emissão da certidão.

Com base nessas informações, o Fisco deverá
•

A) deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de
extinção do crédito tributário.

•

B) (indeferir o pedido, pois a certidão somente poderá ser
emitida após o pagamento integral do tributo em atraso.

•

C) deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

•

D) deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de
exclusão do crédito tributário.
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Q177.
Determinado contribuinte verificou a existência de débitos
vencidos de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU) e da taxa de coleta de lixo com o Município M.
Os dois tributos são relativos ao ano-calendário de 2012 e se
referem ao imóvel onde reside. O contribuinte pagou ao
Município M montante insuficiente para a quitação de ambos
os tributos.

Diante de tais débitos, a autoridade administrativa municipal
que recebeu o pagamento
•

A) determinará, primeiramente, a imputação do pagamento à
taxa e, posteriormente, ao imposto.

•

B) determinará o pagamento na ordem decrescente dos
prazos prescricionais.

•

C) determinará o pagamento na ordem crescente dos
montantes.

•

D) determinará, primeiramente, a imputação do pagamento
ao imposto e, posteriormente, à taxa.
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Q178.
O Estado E publicou a Lei nº 123, instituindo anistia relativa às
infrações cometidas em determinada região de seu território,
em função de condições a ela peculiares. Diante desse fato, o
contribuinte C apresentou requerimento para a concessão da
anistia, comprovando o preenchimento das condições e o
cumprimento dos requisitos previstos em lei.

Efetivada a anistia por despacho da autoridade administrativa,
verificou-se o descumprimento, por parte do contribuinte, das
condições estabelecidas em lei, gerando a revogação da
anistia de ofício.

Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta.
•

A) A anistia instituída pela Lei nº 123 é inviável, pois a anistia
deve abranger todo o território da entidade tributante.

•

B) Não é possível a revogação da anistia, pois o
preenchimento das condições e o cumprimento dos
requisitos previstos em lei, por parte do contribuinte,
geram direito adquirido.

•

C) A anistia instituída pela Lei nº 123 é inviável, pois a anistia
somente pode ser concedida em caráter geral.

•

D) É possível a revogação da anistia, pois o despacho da
autoridade administrativa efetivando a anistia não gera
direito adquirido.
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Q179.
Uma obrigação tributária referente ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) teve seu fato
gerador ocorrido em 1º de junho de 2012. O débito foi objeto
de lançamento em 21 de janeiro de 2014. A inscrição em
dívida ativa ocorreu em 02 de junho de 2014. A execução fiscal
foi ajuizada em 21 de outubro de 2014 e, em 02 de março de
2015, o juiz proferiu despacho citatório nos autos da execução
fiscal.

Considerando que o contribuinte devedor alienou todos os
seus bens sem reservar montante suficiente para o
pagamento do tributo devido, assinale a opção que indica o
marco temporal, segundo o CTN, caracterizador da fraude à
execução fiscal, em termos de data de alienação.
•

A) 21 de janeiro de 2014

•

B) 02 de junho de 2014

•

C) 02 de março de 2015

•

D) 21 de outubro de 2014
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Q180.
O Sr. Afrânio dos Santos, administrador da empresa “X”, que
atua no ramo industrial, percebeu ter efetuado pagamento do
IPI maior que o efetivamente devido, ao longo de certo
período.

Com base no cenário acima, para fins de aconselhar o
administrador acerca da possibilidade de obtenção da
restituição do montante recolhido a maior, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Não é possível a restituição, pois o pagamento foi
espontâneo, incidindo a máxima “quem paga mal paga
duas vezes”.

•

B) Não é possível a restituição, pois, embora pago
indevidamente, não cabe restituição de tributo indireto.

•

C) Cabe apenas pedido administrativo de restituição, em
razão do pagamento indevido.

•

D) Cabe pedido judicial de repetição de indébito, desde que
a empresa comprove ter assumido o referido encargo,
sem tê■lo transferido a terceiro.
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Direito Tributário / Administração Tributária / Fiscalização
Fonte: EXAME XIV - 2014.2 / OAB / 2014 / FGV

Q181.
Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou
rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda
Pública
•

A) por crédito tributário ainda não inscrito em dívida ativa,
desde que não tenham sido reservados pelo devedor bens
ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida.

•

B) por crédito tributário regularmente inscrito em dívida
ativa, desde que não tenham sido reservados pelo devedor
bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida
inscrita.

•

C) por crédito tributário regularmente inscrito em dívida
ativa, mesmo que tenham sido reservados pelo devedor
bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida
inscrita.

•

D) por crédito tributário ainda não inscrito em dívida ativa,
objeto de impugnação administrativa oferecida pelo
contribuinte.
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Direito Tributário / Administração Tributária / Dívida ativa
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q182.
A pessoa jurídica A declarou débitos de Imposto sobre a
Renda (IRPJ) que, no entanto, deixaram de ser quitados.
Diante do inadimplemento da contribuinte, a União promoveu
o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente da
regular constituição definitiva do crédito tributário
inadimplido.
Com base em tais informações, no que tange à possibilidade
de questionamento por parte da contribuinte em relação ao
protesto realizado pela União, assinale a afirmativa correta.
•

A) O protesto da CDA é indevido, uma vez que o crédito
tributário somente pode ser cobrado por meio da
execução fiscal.

•

B) O protesto da CDA é regular, por se tratar de instrumento
extrajudicial de cobrança com expressa previsão legal.

•

C) O protesto da CDA é regular, por se tratar de instrumento
judicial de cobrança com expressa previsão legal.

•

D) O protesto da CDA é indevido, por se tratar de sanção
política sem previsão em lei.
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Direito Tributário / Ações Judiciais Tributárias
Fonte: EXAME XIII - 2014.1 / OAB / 2014 / FGV

Q183.
A pessoa jurídica XYZ Participações S.A., ao verificar que havia
recolhido a maior o Imposto sobre a Renda de Pessoas
Jurídicas - IRPJ - dos últimos dois anos, peticionou
administrativamente, requerendo a repetição do indébito. No
entanto, a Receita Federal do Brasil negou o pedido
administrativo.

Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta.
•

A) O prazo para o contribuinte ajuizar ação anulatória é de 2
(dois) anos, a contar da data da decisão administrativa que
indeferiu o pedido de repetição.

•

B) O direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 10 (dez) anos, contados do
pagamento espontâneo de tributo a maior.

•

C) Para que o contribuinte assegure seu direito à restituição
do indébito tributário, é necessário o prévio protesto.

•

D) O contribuinte somente poderá receber o indébito
reconhecido por ação ordinária por meio de precatório,
não sendo possível o recebimento via compensação
tributária.
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Direito Tributário / Tributos Federais / Imposto sobre Produtos Industrializados
Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q184.
O Chefe do Poder Executivo da União, acreditando ser esta a
melhor estratégia econômica para estimular o mercado
interno brasileiro, decide reduzir a alíquota do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) sobre alguns produtos. Neste
cenário, você é consultado sobre os parâmetros
constitucionais dirigidos àquele imposto.

Assim, você afirmaria que, a respeito do IPI, o Art. 153, § 3º,
da CRFB/88, estabelece que
•

A) não será seletivo, em função da essencialidade do produto.

•

B) será cumulativo.

•

C) não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao
exterior.

•

D) terá impacto mais gravoso quando incidente sobre a
aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Tributário / Tributos Federais / Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)

Fonte: EXAME II - 2010.2 / OAB / 2010 / FGV

Q185.
Considere a seguinte situação hipotética: lei federal fixou alíquotas
aplicáveis ao ITR e estabeleceu que a alíquota relativa aos imóveis
rurais situados no Rio de Janeiro seria de 5% e a relativa aos demais
Estados do Sudeste de 7%.

Tal enunciado normativo viola o princípio constitucional
•

A) da uniformidade geográfica da tributação.

•

B) da legalidade tributária.

•

C) da liberdade de tráfego.

•

D) da não diferenciação tributária entre a procedência e o destino
do produto.
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Direito Tributário / Tributos Estaduais / Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
Fonte: EXAME XX - 2016.2 / OAB / 2016 / FGV

Q186.
Após verificar que realizou o pagamento indevido de Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS,
determinado contribuinte requer administrativamente a
restituição do valor recolhido. O órgão administrativo
competente denega o pedido de restituição.

Qual o prazo, bem como o marco inicial, para o contribuinte
ajuizar ação anulatória da decisão administrativa que denega a
restituição?
•

A) 2 (dois) anos contados da notificação do contribuinte da
decisão administrativa.

•

B) 5 (cinco) anos contados da notificação do contribuinte da
decisão administrativa.

•

C) 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao fato gerador.

•

D) 1 (um) ano contado da data do julgamento.
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Direito Tributário / Tributos Estaduais / Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
Fonte: EXAME III - 2010.3 / OAB / 2010 / FGV

Q187.
Nos autos de uma ação de divórcio, os ex-cônjuges, casados
em regime de comunhão total de bens, dividiram o
patrimônio total existente da seguinte maneira: o imóvel
situado no Município X, no valor de R$ 50.000,00, pertencerá
ao ex-marido, enquanto o imóvel situado no Município Y, no
valor de R$ 30.000,00, pertencerá à ex-esposa.

Assinale a alternativa correta quanto à tributação incidente
nessa partilha.

•

A) O tributo a ser recolhido será o ITCMD, de
competência do Estado, e incidirá sobre a base de
cálculo no valor de R$ 10.000,00.

•

B) O tributo a ser recolhido será o ITBI, sobre ambos os
imóveis, cada qual para o município de localização do
bem.

•

C) O tributo a ser recolhido será o ITBI, de competência
do Município, e incidirá sobre a base de cálculo no
valor de R$ 10.000,00.

•

D) Não há tributo a ser recolhido, pois, como o regime de
casamento era o da comunhão total de bens, não há
transferência de bens, mas simples repartição do
patrimônio comum de cada ex-cônjuge.
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Direito Tributário / Tributos Estaduais / Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q188.
A pessoa jurídica XYZ celebra contrato de locação de
automóveis com a pessoa jurídica ABC, proprietária dos
veículos, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Os automóveis serão
utilizados pelos diretores da pessoa jurídica XYZ. Segundo o
contrato, a locatária XYZ é a responsável pelo pagamento do
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA
de todos os automóveis durante o prazo contratual.

Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta.
•

A) O contrato é nulo, uma vez que altera, por meio de
convenção particular, a condição de sujeito ativo da
obrigação tributária.

•

B) O contrato é válido e eficaz entre as partes, porém não
produzirá efeito contra a Fazenda Pública, que poderá
exigir o IPVA do proprietário dos veículos, a pessoa jurídica
ABC.

•

C) O contrato é válido e eficaz entre as partes e poderá ser
oposto contra a Fazenda Pública, que somente poderá
exigir o cumprimento da obrigação tributária pela locatária
XYZ, conforme previsão contratual.

•

D) O contrato é válido e eficaz entre as partes e poderá ser
oposto contra a Fazenda Pública desde que seja editada
Resolução pelo Secretário Estadual de Fazenda
autorizando a referida transferência de sujeição passiva
tributária.
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Direito Tributário / Tributos Municipais / Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
Fonte: EXAME DA ORDEM XXVI / OAB / 2018 / FGV

Q189.
Admita que, em 2016, foi criado um Território Federal no
Brasil, dividido em municípios. Joaquim reside nesse Território
e recebeu da União, no presente ano, uma guia para o
pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU) do seu imóvel. Na semana seguinte,
recebeu também uma guia do município em que mora.

Levando em conta a situação descrita, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Apenas a União é competente para, no caso, exigir o IPTU.

•

B) Apenas o Município onde Joaquim reside é competente
para exigir o IPTU.

•

C) Tanto o Estado, onde se localiza o Território, quanto o
Município seriam competentes para exigir o IPTU.

•

D) Tanto a União quanto o Município em que Joaquim reside
seriam competentes para exigir o IPTU.
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Direito Tributário / Tributos Municipais / Imposto sobre Serviços
Fonte: EXAME DA ORDEM XXVI / OAB / 2018 / FGV

Q190.
Em março de 2016, o Município X publicou lei instituindo
novos critérios de apuração e ampliando os poderes de
investigação das autoridades administrativas. Com base nessa
nova orientação, em outubro do mesmo ano, o fisco municipal
verificou a ausência de declaração e recolhimento de valores
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
devidos pela pessoa jurídica Y, referentes ao ano-calendário
2014; diante dessa constatação, lavrou auto de infração para
cobrança dos valores inadimplidos.

No que tange à possibilidade de aplicação da nova legislação
ao presente caso, assinale a afirmativa correta.
•

A) É inaplicável, pois não respeitou o princípio da
anterioridade anual.

•

B) É inaplicável, pois o fisco somente poderia lavrar o auto de
infração com base nos critérios de apuração previstos em
lei vigente no momento da ocorrência do fato gerador.

•

C) É aplicável, pois a legislação que institui novos critérios de
apuração e amplia poderes de investigação das
autoridades administrativas aplica-se aos lançamentos
referentes a fatos geradores ocorridos antes de sua
vigência.

•

D) É aplicável, pois foi observado o princípio da anterioridade
nonagesimal.
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Direito Ambiental / Princípios do Direito Ambiental - Princípios jurídico-políticos
Fonte: EXAME XII - 2013.3 / OAB / 2013 / FGV

Q191.
O estado Y pretende melhorar a qualidade do ar e da água em
certa região que compõe o seu território, a qual é abrangida
por quatro municípios.

Considerando o caso, assinale a alternativa que indica a
medida que o estado Y deve adotar.
•

A) Instituir Região Metropolitana por meio de lei ordinária, a
qual retiraria as competências dos referidos municípios
para disciplinar as matérias.

•

B) Por iniciativa da Assembleia Estadual, editar lei definindo a
região composta pelos municípios como área de
preservação permanente, estabelecendo padrões
ambientais mínimos, de acordo com o plano de manejo.

•

C) Editar lei complementar, de iniciativa do Governador do
estado, a qual imporá níveis de qualidade a serem
obedecidos pelos municípios, sob controle e fiscalização do
órgão ambiental estadual.

•

D) Incentivar os municípios que atingirem as metas
ambientais estipuladas em lei estadual, por meio de
distribuição de parte do ICMS arrecadado, nos limites
constitucionalmente autorizados.
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Direito Ambiental / A Constituição Federal e o meio ambiente
Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q192.
Luiz Periquito, famoso colecionador de pássaros, é
surpreendido pela autoridade ambiental municipal em sua
propriedade, a qual lavra auto de infração tendo em vista a
posse de animais silvestres sem autorização legal, objeto de
caça, bem como indícios de maus tratos aos animais.

Sobre o caso e tendo em vista a proteção à fauna no
ordenamento jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta.
•

A) A atuação da autoridade municipal é inválida, já que a
competência legislativa e material para tratar sobre caça,
pesca e fauna é exclusiva da União Federal.

•

B) O auto de infração está irregular, uma vez que a fauna não
foi objeto de tutela constitucional e a Lei nº 5.197/67 (Lei
de Proteção à Fauna) não disciplina especificamente o
tema de caça e maus tratos.

•

C) O auto de infração está correto, uma vez que a
Constituição de 1988 veda qualquer forma de caça no
território brasileiro, seja esportiva ou caça de controle.

•

D) A conduta de Luiz Periquito está em desconformidade com
a Constituição de 1988, já que há expressa vedação
constitucional às práticas que submetam os animais à
crueldade, na forma da lei.
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Direito Ambiental / Licenciamento ambiental
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q193.
A sociedade empresária Xique-Xique S.A. pretende instalar
uma unidade industrial metalúrgica de grande porte em uma
determinada cidade. Ela possui outras unidades industriais do
mesmo porte em outras localidades.

Sobre o licenciamento ambiental dessa iniciativa, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Como a sociedade empresária já possui outras unidades
industriais do mesmo porte e da mesma natureza, não será
necessário outro licenciamento ambiental para a nova

atividade utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou
potencialmente poluidora.
•

B) Para uma nova atividade industrial utilizadora de recursos
ambientais, se efetiva ou potencialmente poluidora, é
necessária a obtenção da licença ambiental, por meio do
procedimento administrativo denominado licenciamento
ambiental.

•

C) Se a sociedade empresária já possui outras unidades
industriais do mesmo porte, poderá ser exigido outro
licenciamento ambiental para a nova atividade utilizadora
de recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente
poluidora, mas será dispensada a realização de qualquer
estudo ambiental, inclusive o de impacto ambiental, no
processo de licenciamento.

•

D) A sociedade empresária só necessitará do alvará da
prefeitura municipal autorizando seu funcionamento,
sendo incabível a exigência de licenciamento ambiental
para atividades de metalurgia.
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Direito Ambiental / Responsabilidade ambiental / A reparação do dano ambiental
Fonte: EXAME V - 2011.2 / OAB / 2011 / FGV

Q194.
João adquiriu em maio de 2000 um imóvel em área rural,
banhado pelo Rio Formoso. Em 2010, foi citado para
responder a uma ação civil pública proposta pelo Município
de Belas Veredas, que o responsabiliza civilmente por ter
cometido corte raso na mata ciliar da propriedade. João alega
que o desmatamento foi cometido pelo antigo proprietário da
fazenda, que já praticava o plantio de milho no local. Em
razão do exposto, é correto afirmar que
•

A) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, mas,
como não há nexo de causalidade entre a ação do novo
proprietário e o corte raso na área, verifica-se a
excludente de responsabilidade, e João não será
obrigado a reparar o dano.

•

B) a responsabilidade civil por dano ambiental difuso
prescreve em cinco anos por força da Lei 9.873/99.
Logo, João não será obrigado a reparar o dano.

•

C) João será obrigado a recuperar a área, mas, como não
poderá mais utilizá-la para o plantio do milho, terá
direito a indenização, a ser paga pelo Poder Público,
por força do princípio do protetor-recebedor.

•

D) a manutenção de área de mata ciliar é obrigação
propter rem; sendo obrigação de conservação, é
automaticamente transferida do alienante ao
adquirente. Logo, João terá que reparar a área.
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Direito Ambiental / Estudo de impacto ambiental / Conceito
Fonte: EXAME XXII 2017 / OAB / 2017 / FGV

Q195.
A sociedade empresária Asfalto Joia S/A, vencedora de
licitação realizada pela União, irá construir uma rodovia com
quatro pistas de rolamento, ligando cinco estados da
Federação.

Sobre o licenciamento ambiental e o estudo de impacto
ambiental dessa obra, assinale a afirmativa correta.
•

A) Em caso de instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do
meio ambiente, é exigível a realização de Estudo prévio de
Impacto Ambiental (EIA), sem o qual não é possível se
licenciar nesta hipótese.

•

B) O licenciamento ambiental dessa obra é facultativo,
podendo ser realizado com outros estudos ambientais
diferentes do Estudo prévio de Impacto Ambiental (EIA),
visto que ela se realiza em mais de uma unidade da
Federação.

•

C) O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), gerado no
âmbito do Estudo prévio de Impacto Ambiental (EIA), deve
ser apresentado com rigor científico e linguagem técnica, a
fim de permitir, quando da sua divulgação, a informação
adequada para o público externo.

•

D) Qualquer atividade ou obra, para ser instalada, dependerá
da realização de Estudo prévio de Impacto Ambiental (EIA),
ainda que não seja potencialmente causadora de
significativa degradação ambiental.
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Direito Ambiental / Estudo de impacto ambiental / Natureza jurídica
Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q196.
Determinada sociedade empresária consulta seu advogado
para obter informações sobre as exigências ambientais que
possam incidir em seus projetos, especialmente no que tange
à apresentação e aprovação de Estudo Prévio de Impacto
Ambiental e seu respectivo Relatório (EIA/RIMA).

Considerando a disciplina do EIA/RIMA pelo ordenamento
jurídico, assinale a afirmativa correta.
•

A) O EIA/RIMA é um estudo simplificado, integrante do
licenciamento ambiental, destinado a avaliar os impactos
ao meio ambiente natural, não abordando impactos aos
meios artificial e cultural, pois esses componentes,
segundo pacífico entendimento doutrinário e
jurisprudencial, não integram o conceito de “meio
ambiente”.

•

B) O EIA/RIMA é exigido em todas as atividades e
empreendimentos que possam causar impactos
ambientais, devendo ser aprovado previamente à
concessão da denominada Licença Ambiental Prévia.

•

C) O EIA/RIMA, além de ser aprovado entre as Licenças
Ambientais Prévia e de Instalação, tem a sua metodologia
e o seu conteúdo regrados exclusivamente por Resoluções
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
podendo a entidade / o órgão ambiental licenciador
dispensá-lo segundo critérios discricionários e
independentemente de fundamentação, ainda que a
atividade esteja prevista em Resolução CONAMA como
passível de EIA/RIMA.

•

D) O EIA-RIMA é um instrumento de avaliação de impactos
ambientais, de natureza preventiva, exigido para
atividades/empreendimentos não só efetiva como
potencialmente capazes de causar significativa
degradação, sendo certo que a sua publicidade é uma
imposição Constitucional (CRFB/1988).
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Direito Ambiental / Biodiversidade / Política nacional
Fonte: EXAME XII - 2013.3 / OAB / 2013 / FGV

Q197.
Com relação aos ecossistemas Floresta Amazônica, Mata
Atlântica, Serra do Mar, Pantanal matogrossense e Zona
Costeira, assinale a afirmativa correta.
•

A) Tais ecossistemas são considerados pela CRFB/1988
patrimônio difuso, logo todos os empreendimentos nessas
áreas devem ser precedidos de licenciamento e estudo
prévio de impacto ambiental.

•

B) Tais ecossistemas são considerados patrimônio nacional,
devendo a lei infraconstitucional disciplinar as condições
de utilização e de uso dos recursos naturais, de modo a
garantir a preservação do meio ambiente.

•

C) Tais ecossistemas são considerados bens públicos,
pertencentes à União, devendo a lei infraconstitucional
disciplinar suas condições de utilização, o uso dos recursos
naturais e as formas de preservação.

•

D) Tais ecossistemas possuem terras devolutas que são, a
partir da edição da Lei n. 9985/2000, consideradas
unidades de conservação de uso sustentável, devendo a lei
especificar as regras de ocupação humana nessas áreas.
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Direito Ambiental / Áreas de preservação permanente e unidades de conservação
Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q198.
João acaba de adquirir dois imóveis, sendo um localizado em
área urbana e outro, em área rural. Por ocasião da aquisição
de ambos os imóveis, João foi alertado pelos alienantes de
que os imóveis contemplavam Áreas de Preservação
Permanente (APP) e de que, por tal razão, ele deveria buscar
uma orientação mais especializada, caso desejasse nelas
intervir.

Considerando a disciplina legal das Áreas de Preservação
Permanente (APP), bem como as possíveis preocupações
gerais de João, assinale a afirmativa correta.
•

A) As APPs não são passíveis de intervenção e utilização, salvo
decisão administrativa em sentido contrário de órgão
estadual integrante do Sistema Nacional de Meio
Ambiente – SISNAMA, uma vez que não há preceitos legais
abstratamente prevendo exceções à sua preservação
absoluta e integral.

•

B) As hipóteses legais de APP, com o advento do denominado
“Novo Código Florestal” – Lei nº 12.651/2012 –, foram
abolidas em âmbito federal, subsistindo apenas nos casos
em que os Estados e Municípios assim as exijam
legalmente.

•

C) As APPs são espaços territoriais especialmente protegidos,
comportando exceções legais para fins de intervenção,
sendo certo que os Estados e os Municípios podem prever
outras hipóteses de APP além daquelas dispostas em
normas gerais, inclusive em suas Constituições Estaduais e

Leis Orgânicas, sendo que a supressão irregular da
vegetação nela situada gera a obrigação do proprietário,
possuidor ou ocupante a qualquer título de promover a
sua recomposição, obrigação esta de natureza propter
rem.
•

D) As APPs, assim como as reservas legais, não se aplicam às
áreas urbanas, sendo certo que a Lei Federal nº
12.651/2012 (“Novo Código Florestal”), apesar de ter
trazido significativas mudanças no seu regime, garantiu as
APPs para os imóveis rurais com mais de 100 hectares.
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Q199.
João, militante ambientalista, adquire chácara em área rural já
degradada, com o objetivo de cultivar alimentos orgânicos
para consumo próprio. Alguns meses depois, ele é notificado
pela autoridade ambiental local de que a área é de
preservação permanente.

Sobre o caso, assinale a afirmativa correta.
•

A) João é responsável pela regeneração da área, mesmo não
tendo sido responsável por sua degradação, uma vez que
se trata de obrigação propter rem.

•

B) João somente teria a obrigação de regenerar a área caso
soubesse do dano ambiental cometido pelo antigo
proprietário, em homenagem ao princípio da boa-fé.

•

C) O único responsável pelo dano é o antigo proprietário,
causador do dano, uma vez que João não pode ser
responsabilizado por ato ilícito que não cometeu.

•

D) Não há responsabilidade do antigo proprietário ou de João,
mas da Administração Pública, em razão da omissão na
fiscalização ambiental quando da transmissão da
propriedade.
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Q200.
Luísa, residente e domiciliada na cidade de Recife, após visitar
a Austrália, traz consigo para a sua casa um filhote de coala,
animal típico daquele país e inexistente no Brasil.

Tendo em vista tal situação, assinale a afirmativa correta.
•

A) Ao trazer o animal, Luísa não cometeu qualquer ilícito
ambiental já que a propriedade de animais domésticos é
livre no Brasil.

•

B) Ao trazer o animal, Luísa, em princípio, não cometeu
qualquer ilícito ambiental, pois o crime contra o meio
ambiente só se configuraria caso Luísa abandonasse ou
praticasse ações de crueldade contra o animal por ela
adotado.

•

C) Ao trazer o animal, Luísa cometeu crime ambiental, pois o
introduziu no Brasil sem prévio licenciamento ambiental,
sendo a Justiça estadual de Pernambuco competente para
julgar a eventual ação.

•

D) Ao trazer o animal, Luísa cometeu crime ambiental, pois o
introduziu no Brasil sem licença e sem parecer técnico
oficial favorável, sendo a Justiça Federal competente para
julgar a eventual ação.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Ambiental / Legislação Específica / Lei Complementar nº 140/2011 (competências ambientais)
Fonte: EXAME IX - 2012.3 / OAB / 2012 / FGV

Q201.
A Lei Complementar n. 140 de 2011 fixou normas para a
cooperação entre os entes da federação nas ações
administrativas decorrentes do exercício da competência
comum relativas ao meio ambiente. Sobre esse tema, assinale
a afirmativa correta.
•

A) Compete à União aprovar o manejo e a supressão de
vegetação, de florestas e formações sucessoras em Áreas
de Preservação Ambientais - APAs.

•

B) Compete aos Estados e ao Distrito Federal controlar a
introdução no País de espécies exóticas potencialmente
invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e
espécies nativas.

•

C) Compete aos municípios gerir o patrimônio genético e o
acesso ao conhecimento tradicional associado, respeitadas
as atribuições setoriais.

•

D) Compete à União aprovar a liberação de exemplares de
espécie exótica da fauna e da flora em ecossistemas
naturais frágeis ou protegidos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Ambiental / Legislação Específica / Política Nacional sobre Mudanças do Clima (Lei nº 12.187 de 29 de dezembro de 2009)
Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q202.
Hugo, advogado, é consultado pela pessoa jurídica Céu Azul
Ltda., indústria química de grande porte, acerca da
necessidade de redução de emissão de gases de efeito estufa,
tendo em vista as disposições da lei que instituiu a Política
Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).

Com base na hipótese formulada, assinale a opção que
apresenta a orientação dada por Hugo ao seu cliente.
•

A) A pessoa jurídica Céu Azul Ltda. terá que reduzir a emissão
de gases de efeito estufa ou adquirir créditos de carbono
de outros emissores que reduzirem suas emissões além do
legalmente necessário, sob pena de imposição de multa de
até 2% (dois por cento) sobre suas receitas brutas.

•

B) A pessoa jurídica Céu Azul Ltda., por pertencer a ramo
industrial inserido no Plano de Desenvolvimento Limpo,
terá que reduzir a emissão de gases de efeito estufa, não
podendo se valer dos mecanismos de flexibilização, sob
pena de imposição de multa de até 2% (dois por cento) de
sua receita bruta.

•

C) A pessoa jurídica Céu Azul Ltda. não estará obrigada a
reduzir a emissão de gases de efeito estufa caso
formalmente constituída até a data da vigência da lei que
instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima
(PNMC), mas terá que pagar pelas emissões além do limite
legal, tendo em vista o princípio do poluidor-pagador.

•

D) A pessoa jurídica Céu Azul Ltda. não tem obrigação legal de
redução de emissão de gases de efeito estufa,
independentemente da data de sua constituição e do seu
segmento de atividade, não obstante a expressa adoção
dos princípios da prevenção e precaução pela lei que
instituiu a PNMC.
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Q203.
Suponha que tenha sido publicada no Diário Oficial da União,
do dia 26 de abril de 2011 (terça-feira), uma lei federal, com o
seguinte teor:

“Lei GTI, de 25 de abril de 2011.

Define o alcance dos direitos da personalidade previstos no
Código Civil.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º: Os direitos da personalidade previstos no Código Civil
aplicáveis aos nascituros são estendidos aos embriões
laboratoriais (in vitro), ainda não implantados no corpo
humano.

Art. 2º: Esta lei entra em vigor no prazo de 45 dias.
Brasília, 25 de abril 2011, 190º da Independência da República
e 123º da República.”

Ante a situação hipotética descrita e considerando as regras
sobre a forma de contagem do período de vacância e a data
em que a lei entrará em vigor, é correto afirmar que a
contagem do prazo para entrada em vigor de lei que contenha
período de vacância se dá
•

A) pela exclusão da data de publicação da lei e a inclusão
do último dia do prazo, entrando em vigor no dia
subsequente à sua consumação integral, que na
situação descrita será o dia 13/06/2011.

•

B) pela inclusão da data de publicação e do último dia do
prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua
consumação integral, passando a vigorar no dia
10/06/2011.

•

C) pela inclusão da data de publicação e exclusão do
último dia do prazo, entrando em vigor no dia
09/06/2011.

•

D) pela exclusão da data de publicação e do último dia do
prazo, entrando em vigor no dia 11/06/2011.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Civil / Pessoas / Pessoas naturais
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q204.
André possui um transtorno psiquiátrico grave, que demanda
uso contínuo de medicamentos, graças aos quais ele leva vida
normal. No entanto, em razão do consumo de remédios que
se revelaram ineficazes, por causa de um defeito de fabricação
naquele lote, André foi acometido de um surto que, ao privá-lo de discernimento, o levou a comprar diversos produtos
caros de que não precisava.

Para desfazer os efeitos desses negócios, André deve pleitear
•

A) a nulidade dos negócios, por incapacidade absoluta
decorrente de enfermidade ou deficiência mental.

•

B) a nulidade dos negócios, por causa transitória impeditiva
de expressão da vontade.

•

C) a anulação do negócio, por causa transitória impeditiva de
expressão da vontade.

•

D) a anulação do negócio, por incapacidade relativa
decorrente de enfermidade ou deficiência mental.
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Q205.
O apartamento de João é invadido e, entre outras coisas, um
paletó é furtado. Três meses depois, João descobre que o seu
paletó está sendo usado por Ricardo. Ao ser confrontado,
Ricardo esclarece que adquiriu o paletó há um mês de um
brechó, que o mantinha exposto no mostruário. Alegou ainda
que adquiriu a roupa sem saber que era proveniente de furto.
Em prova do alegado, Ricardo exibe documento
comprobatório da compra do paletó feita no brechó.

Tendo em vista a situação descrita, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Ricardo não é o legítimo proprietário do paletó, pois o
adquiriu do brechó, que não era o verdadeiro dono da
coisa.

•

B) Ricardo é o legítimo proprietário do paletó, uma vez que o
adquiriu de boa-fé, em estabelecimento comercial, que,
nas circunstâncias do caso, aparentava ser o dono da coisa.

•

C) Ricardo é o legítimo proprietário do paletó, mas deve
indenizar João, entregando-lhe soma equivalente ao preço
que pagou ao brechó.

•

D) Ricardo não é o legítimo proprietário do paletó, uma vez
que o comprou do brechó apenas dois meses depois do

furto sofrido por João.
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Q206.
A cidade de Asa Branca foi atingida por uma tempestade de
grandes proporções. As ruas ficaram alagadas e a população
sofreu com a inundação de suas casas e seus locais de
trabalho. Antônio, que tinha uma pequena barcaça,
aproveitou a ocasião para realizar o transporte dos moradores
pelo triplo do preço que normalmente seria cobrado, tendo
em vista a premente necessidade dos moradores de recorrer a
esse tipo de transporte.

Nesse caso, em relação ao citado negócio jurídico, ocorreu
•

A) estado de perigo.

•

B) dolo.

•

C) lesão.

•

D) erro.
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Q207.
Pedro, engenheiro elétrico, mora na cidade do Rio de Janeiro
e trabalha na Concessionária Iluminação S.A.. Ele é viúvo e pai
de Bruno, de sete anos de idade, que estuda no colégio
particular Amarelinho. Há três meses, Pedro celebrou contrato
de financiamento para aquisição de um veículo importado, o
que comprometeu bastante seu orçamento e, a partir de
então, deixou de arcar com o pagamento das mensalidades
escolares de Bruno. Por razões de trabalho, Pedro será
transferido para uma cidade serrana, no interior do Estado e
solicitou ao estabelecimento de ensino o histórico escolar de
seu filho, a fim de transferi-lo para outra escola. Contudo, teve
seu pedido negado pelo Colégio Amarelinho, sendo a negativa
justificada pelo colégio como consequência da sua
inadimplência com o pagamento das mensalidades escolares.
Para surpresa de Pedro, na mesma semana da negativa, é
informado pela diretora do Colégio Amarelinho que seu filho
não mais participaria das atividades recreativas diuturnas do
colégio, enquanto Pedro não quitar o débito das mensalidades
vencidas e não pagas.

Com base no caso narrado, assinale a afirmativa correta.
•

A) O Colégio Amarelinho atua no exercício regular do seu
direito de cobrança e, portanto, não age com abuso de
direito ao reter o histórico escolar de Bruno, haja vista a
comprovada e imotivada inadimplência de Pedro.

•

B) As condutas adotadas pelo Colégio Amarelinho configuram
abuso de direito, pois são eticamente reprováveis, mas não
configuram atos ilícitos indenizáveis.

•

C) Tanto a retenção do histórico escolar de Bruno, quanto a
negativa de participação do aluno nas atividades
recreativas do colégio, configuram atos ilícitos objetivos e
abusivos, independente da necessidade de provar a
intenção dolosa ou culposa na conduta adotada pela
diretora do Colégio Amarelinho.

•

D) Para existir obrigação de indenizar do Colégio Amarelinho,
com fundamento no abuso de direito, é imprescindível a
presença de dolo ou culpa, requisito necessário para
caracterizar o comportamento abusivo e o ilícito
indenizável.
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Q208.
O decurso do tempo exerce efeitos sobre as relações jurídicas.
Com o propósito de suprir uma deficiência apontada pela
doutrina em relação ao Código velho, o novo Código Civil, a
exemplo do Código Civil italiano e português, define o que é
prescrição e institui disciplina específica para a decadência.

Tendo em vista os preceitos do Código Civil a respeito da
matéria, assinale a alternativa correta.
•

A) Se a decadência resultar de convenção entre as partes,
o interessado poderá alegá-la, em qualquer grau de
jurisdição, mas o juiz não poderá suprir a alegação de
quem a aproveite.

•

B) Se um dos credores solidários constituir judicialmente
o devedor em mora, tal iniciativa não aproveitará aos
demais quanto à interrupção da prescrição, nem a
interrupção produzida em face do principal devedor
prejudica o fiador dele.

•

C) O novo Código Civil optou por conceituar o instituto da
prescrição como a extinção da pretensão e estabelece
que a prescrição, em razão da sua relevância, pode ser
arguida, mesmo entre os cônjuges enquanto casados
pelo regime de separação obrigatória de bens.

•

D) Quando uma ação se originar de fato que deva ser
apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição até
o despacho do juiz que tenha recebido ou rejeitado a
denúncia ou a queixa-crime.
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Q209.
O legislador estabeleceu que, salvo se o negócio jurídico
impuser forma especial, o fato jurídico poderá ser provado por
meio de testemunhas, perícia, confissão, documento e
presunção. Partindo do tema meios de provas, e tendo o
Código Civil como aporte, assinale a afirmativa correta.
•

A) Na escritura pública admite-se que, caso o comparecente
não saiba escrever, outra pessoa capaz e a seu rogo poderá
assiná-la.

•

B) A confissão é revogável mesmo que não decorra de coação
e é anulável se resultante de erro de fato.

•

C) A prova exclusivamente testemunhal é admitida, sem
exceção, qualquer que seja o valor do negócio jurídico.

•

D) A confissão é pessoal e, portanto, não se admite seja feita
por um representante, ainda que respeitados os limites em
que este possa vincular o representado.
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Q210.
Gilvan (devedor) contrai empréstimo com Haroldo (credor)
para o pagamento com juros do valor do mútuo no montante
de R$ 10.000,00. Para facilitar a percepção do crédito, a parte
do polo ativo obrigacional ainda facultou, no instrumento
contratual firmado, o pagamento do montante no termo
avençado ou a entrega do único cavalo da raça manga larga
marchador da fazenda, conforme escolha a ser feita pelo
devedor.

Ante os fatos narrados, assinale a afirmativa correta.
•

A) Trata-se de obrigação alternativa.

•

B) Cuida-se de obrigação de solidariedade em que ambas as
prestações são infungíveis.

•

C) Acaso o animal morra antes da concentração, extingue-se
a obrigação.

•

D) O contrato é eivado de nulidade, eis que a escolha da
prestação cabe ao credor.
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Q211.
Com relação ao regime da solidariedade passiva, é correto afirmar
que:
•

A) cada herdeiro pode ser demandado pela dívida toda do devedor
solidário falecido.

•

B) com a perda do objeto por culpa de um dos devedores
solidários, a solidariedade subsiste no pagamento do
equivalente pecuniário, mas pelas perdas e danos somente
poderá ser demandado o culpado.

•

C) se houver atraso injustificado no cumprimento da obrigação
por culpa de um dos devedores solidários, a solidariedade
subsiste no pagamento do valor principal, mas pelos juros da
mora somente poderá ser demandado o culpado.

•

D) as exceções podem ser aproveitadas por qualquer dos
devedores solidários, ainda que sejam pessoais apenas a um
deles.
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Q212.

A transmissibilidade de obrigações pode ser realizada por
meio do ato denominado cessão, por meio da qual o credor
transfere seus direitos na relação obrigacional a outrem,
fazendo surgir as figuras jurídicas do cedente e do cessionário.

Constituída essa nova relação obrigacional, é correto afirmar
que
•

A) os acessórios da obrigação principal são abrangidos na
cessão de crédito, salvo disposição em contrário.

•

B) o cedente responde pela solvência do devedor, não se
admitindo disposição em contrário.

•

C) a transmissão de um crédito que não tenha sido celebrada
única e exclusivamente por instrumento público é ineficaz
em relação a terceiros.

•

D) o devedor não pode opor ao cessionário as exceções que
tinha contra o cedente no momento em que veio a ter
conhecimento da cessão.
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Q213.
João é locatário de um imóvel residencial de propriedade de
Marcela, pagando mensalmente o aluguel por meio da
entrega pessoal da quantia ajustada. O locatário tomou
ciência do recente falecimento de Marcela ao ler
“comunicação de falecimento” publicada pelos filhos maiores
e capazes de Marcela, em jornal de grande circulação.
Marcela, à época do falecimento, era viúva. Aproximando-se o
dia de vencimento da obrigação contratual, João pretende
quitar o valor ajustado. Todavia, não sabe a quem pagar e
sequer tem conhecimento sobre a existência de inventário.

De acordo com os dispositivos que regem as regras de
pagamento, assinale a afirmativa correta.
•

A) João estará desobrigado do pagamento do aluguel desde a
data do falecimento de Marcela.

•

B) João deverá proceder à imputação do pagamento, em sua
integralidade, a qualquer dos filhos de Marcela, visto que
são seus herdeiros.

•

C) João estará autorizado a consignar em pagamento o valor
do aluguel aos filhos de Marcela.

•

D) João deverá utilizar-se da dação em pagamento para
adimplir a obrigação junto aos filhos maiores de Marcela,
estando estes obrigados a aceitar.
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Q214.
A dação em pagamento é
•

A) modalidade de obrigação facultativa, na qual o credor
consente em receber objeto diverso ao da prestação

originariamente pactuada.
•

B) modalidade de adimplemento direto, na qual o credor
consente em receber objeto diverso ao da prestação
originariamente pactuada.

•

C) causa extintiva da obrigação, na qual o credor
consente em receber objeto diverso ao da prestação
originariamente pactuada.

•

D) modalidade de obrigação alternativa, na qual o credor
consente em receber objeto diverso ao da prestação
originariamente pactuada.
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Q215.
Joana e suas quatro irmãs, para comemorar as bodas de ouro
de seus pais, contrataram Ricardo para organizar a festa. No
contrato ficou acordado que as cinco irmãs arcariam
solidariamente com todos os gastos. Ricardo, ao requerer o
sinal de pagamento, previamente estipulado no contrato, não
obteve sucesso, pois cada uma das irmãs informava que a
outra tinha ficado responsável pelo pagamento.

Ainda assim, Ricardo cumpriu sua parte do acordado. Ao final
da festa, Ricardo foi até Joana para cobrar pelo serviço, sem
sucesso.

Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta.
•

A) Se Ricardo resolver ajuizar demanda em face somente de
Joana, as outras irmãs, ainda assim, permanecerão
responsáveis pelo débito.

•

B) Se Joana pagar o preço total do serviço sozinha, poderá
cobrar das outras, ficando sem receber se uma delas se
tornar insolvente.

•

C) Se uma das irmãs de Joana falecer deixando dois filhos,
qualquer um deles deverá arcar com o total da parte de
sua mãe.

•

D) Ricardo deve cobrar de cada irmã a sua quota-parte para
receber o total do serviço, uma vez que se trata de
obrigação divisível.
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Q216.
Joana deu seu carro a Lúcia, em comodato, pelo prazo de 5
dias, findo o qual Lúcia não devolveu o veículo. Dois dias
depois, forte tempestade danificou a lanterna e o parachoque
dianteiro do carro de Joana. Inconformada com o ocorrido,
Joana exigiu que Lúcia a indenizasse pelos danos causados ao
veículo.

Diante do fato narrado, assinale a afirmativa correta.

•

A) Lúcia incorreu em inadimplemento absoluto, pois não
cumpriu sua prestação no termo ajustado, o que inutilizou
a prestação para Joana.

•

B) Lúcia não está em mora, pois Joana não a interpelou,
judicial ou extrajudicialmente.

•

C) Lúcia deve indenizar Joana pelos danos causados ao
veículo, salvo se provar que os mesmos ocorreriam ainda
que tivesse adimplido sua prestação no termo ajustado.

•

D) Lúcia não responde pelos danos causados ao veículo, pois
foram decorrentes de força maior.
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Q217.
Paulo, viúvo, tinha dois filhos: Mário e Roberta. Em 2016,
Mário, que estava muito endividado, cedeu para seu amigo
Francisco a quota-parte da herança a que fará jus quando seu
pai falecer, pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), pago à vista.
Paulo falece, sem testamento, em 2017, deixando herança
líquida no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Sobre a partilha da herança de Paulo, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Francisco não será contemplado na partilha porque a
cessão feita por Mário é nula, razão pela qual Mário e
Roberta receberão, cada um, R$ 1.500.000,00 (um milhão
e quinhentos mil reais).

•

B) Francisco receberá, por força da partilha, R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), Mário ficará com R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) e Roberta com R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais).

•

C) Francisco e Roberta receberão, cada um, por força da
partilha, R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais) e Mário nada receberá.

•

D) Francisco receberá, por força da partilha, R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), Roberta ficará com R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais) e Mário nada receberá.
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Q218.
Donato, psiquiatra de renome, era dono de uma extensa e
variada biblioteca, com obras de sua área profissional,
importadas e raras. Com sua morte, seus três filhos, Hugo,
José e Luiz resolvem alienar a biblioteca à Universidade do
Estado, localizada na mesma cidade em que o falecido residia.
Como Hugo vivia no exterior e José em outro estado, ambos
incumbiram Luiz de fazer a entrega no prazo avençado. Luiz,
porém, mais preocupado com seus próprios negócios,
esqueceu-se de entregar a biblioteca à Universidade, que,
diante da mora, notificou José para exigir-lhe o cumprimento
integral em 48 horas, sob pena de resolução do contrato em

perdas e danos.

Nesse contexto, assinale a afirmativa correta.
•

A) José deve entregar a biblioteca no prazo designado pela
Universidade, se quiser evitar a resolução do contrato em
perdas e danos.

•

B) Não tendo sido ajustada solidariedade, José não está
obrigado a entregar todos os livros, respondendo, apenas,
pela sua cota parte.

•

C) Como Luiz foi incumbido da entrega, a Universidade não
poderia ter notificado José, mas deveria ter interpelado
Luiz.

•

D) Tratando-se de três devedores, a Universidade não poderia
exigir de um só o pagamento; logo, deveria ter notificado
simultaneamente os três irmãos.
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Q219.
Renato é proprietário de um imóvel e o coloca à venda,
atraindo o interesse de Mário. Depois de algumas visitas ao
imóvel e conversas sobre o seu valor, Renato e Mário,
acompanhados de corretor, realizam negócio por preço certo,
que deveria ser pago em três parcelas: a primeira, paga
naquele ato a título de sinal e princípio de pagamento,
mediante recibo que dava o negócio por concluído de forma
irretratável; a segunda deveria ser paga em até trinta dias,
contra a exibição das certidões negativas do vendedor; a
terceira seria paga na data da lavratura da escritura definitiva,
em até noventa dias a contar do fechamento do negócio.

Antes do pagamento da segunda parcela, Mário celebra, com
terceiros, contratos de promessa de locação do imóvel por
temporada, recebendo a metade de cada aluguel
antecipadamente. Renato, ao tomar conhecimento de que
Mário havia celebrado as promessas de locação por
temporada, percebeu que o imóvel possuía esse potencial de
exploração. Em virtude disso, Renato arrependeu-se do
negócio e, antes do vencimento da segunda parcela do preço,
notificou o comprador e o corretor, dando o negócio por
desfeito.

Com base na hipótese formulada, assinale a afirmativa
correta.
•

A) O vendedor perde o sinal pago para o comprador, porém
nada mais lhe pode ser exigido, não sendo devida a
comissão do corretor, já que o negócio foi desfeito antes
de aperfeiçoar-se.

•

B) O vendedor perde o sinal pago para o comprador, porém
nada mais lhe pode ser exigido pelo comprador. Contudo,
é devida a comissão do corretor, não obstante o
desfazimento do negócio antes de aperfeiçoar-se.

•

C) O vendedor perde o sinal pago e o comprador pode exigir
uma indenização pelos prejuízos a que a desistência deu
causa, se o seu valor superar o do sinal dado, não sendo
devida a comissão do corretor, já que o negócio foi

desfeito antes de aperfeiçoar-se.
•

D) O vendedor perde o sinal pago e o comprador pode exigir
uma indenização pelos prejuízos a que a desistência deu
causa, se o seu valor superar o do sinal dado, sendo devida
a comissão do corretor, não obstante o desfazimento do
negócio antes de aperfeiçoar-se.
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Q220.
Maria entregou à sociedade empresária JL Veículos Usados um
veículo Vectra, ano 2008, de sua propriedade, para ser
vendido pelo valor de R$ 18.000,00. Restou acordado que o
veículo ficaria exposto na loja pelo prazo máximo de 30 dias.

Considerando a hipótese acima e as regras do contrato
estimatório, assinale a afirmativa correta.
•

A) O veículo pode ser objeto de penhora pelos credores da JL
Veículos Usados, mesmo que não pago integralmente o
preço.

•

B) A sociedade empresária JL Veículos Usados suportará a
perda ou deterioração do veículo, não se eximindo da
obrigação de pagar o preço ajustado, ainda que a
restituição se impossibilite sem sua culpa.

•

C) Ainda que não pago integralmente o preço a Maria, o
veículo consignado poderá ser objeto de penhora, caso a
sociedade empresária JL Veículos Usados seja acionada
judicialmente por seus credores.

•

D) Maria poderá dispor do veículo enquanto perdurar o
contrato estimatório, com fundamento na manutenção da
reserva do domínio e da posse indireta da coisa.
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Q221.
João e Maria casaram-se, no regime de comunhão parcial de
bens, em 2004. Contudo, em 2008, João conheceu Vânia e
eles passaram a ter um relacionamento amoroso. Separando-se de fato de Maria, João saiu da casa em que morava com
Maria e foi viver com Vânia, apesar de continuar casado com
Maria.
Em 2016, João, muito feliz em seu novo relacionamento,
resolve dar de presente um carro 0 km da marca X para Vânia.

Considerando a narrativa apresentada, sobre o contrato de
doação celebrado entre João, doador, e Vânia, donatária,
assinale a afirmativa correta.
•

A) É nulo, pois é hipótese de doação de cônjuge adúltero ao
seu cúmplice.

•

B) Poderá ser anulado, desde que Maria pleiteie a anulação
até dois anos depois da assinatura do contrato.

•

C) É plenamente válido, porém João deverá pagar perdas e
danos à Maria.

•

D) É plenamente válido, pois João e Maria já estavam
separados de fato no momento da doação.
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Q222.
Caio, locador, celebrou com Marcos, locatário, contrato de
locação predial urbana pelo período de 30 meses, sendo o
instrumento averbado junto à matrícula do imóvel no RGI.
Contudo, após seis meses do início da vigência do contrato,
Caio resolveu se mudar para Portugal e colocou o bem à
venda, anunciando-o no jornal pelo valor de R$ 500.000,00.
Marcos tomou conhecimento do fato pelo anúncio e entrou
em contato por telefone com Caio, afirmando estar
interessado na aquisição do bem e que estaria disposto a
pagar o preço anunciado. Caio, porém, disse que a venda do
bem imóvel já tinha sido realizada pelo mesmo preço a
Alexandre. Além disso, o adquirente do bem, Alexandre, iria
denunciar o contrato de locação e Marcos teria que desocupar
o imóvel em 90 dias.

Acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta.
•

A) Marcos, tendo sido preterido na alienação do bem, poderá
depositar o preço pago e as demais despesas do ato e
haver para si a propriedade do imóvel.

•

B) Marcos não tem direito de preferência na aquisição do
imóvel, pois a locação é por prazo determinado.

•

C) Marcos somente poderia exercer direito de preferência na
aquisição do imóvel se fizesse oferta superior à de
Alexandre.

•

D) Marcos, tendo sido preterido na alienação do bem, poderá
reclamar de Alexandre, adquirente, perdas e danos, e
poderá permanecer no imóvel durante toda a vigência do
contrato, mesmo se Alexandre denunciar o contrato de
locação.
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Q223.
Cássio, mutuante, celebrou contrato de mútuo gratuito com
Felipe, mutuário, cujo objeto era a quantia de R$ 5.000,00, em
1º de outubro de 2016, pelo prazo de seis meses. Foi
combinado que a entrega do dinheiro seria feita no parque da
cidade. No entanto, Felipe, após receber o dinheiro, foi
furtado no caminho de casa.
Em 1º de abril de 2017, Cássio telefonou para Felipe para
combinar o pagamento da quantia emprestada, mas este
respondeu que não seria possível, em razão da perda do bem
por fato alheio à sua vontade.

Acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta.

•

A) Cássio tem direito à devolução do dinheiro, ainda que a
perda da coisa não tenha sido por culpa do devedor,
Felipe.

•

B) Cássio tem direito à devolução do dinheiro e ao
pagamento de juros, ainda que a perda da coisa não tenha
sido por culpa do devedor, Felipe.

•

C) Cássio tem direito somente à devolução de metade do
dinheiro, pois a perda da coisa não foi por culpa do
devedor, Felipe.

•

D) Cássio não tem direito à devolução do dinheiro, pois a
perda da coisa não foi por culpa do devedor, Felipe.
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Q224.
Brito contratou os serviços da corretora Geru para mediar a
venda de um imóvel em Estância. O cliente ajustou com a
corretora verbalmente que lhe daria exclusividade, fato
presenciado por cinco testemunhas.
A corretora, durante o tempo de vigência do contrato (seis
meses), anunciou o imóvel em veículos de comunicação de
Estância, mas não conseguiu concretizar a venda, realizada
diretamente por Brito com o comprador, sem a mediação da
corretora.

Considerando as informações e as regras do Código Civil
quanto ao pagamento de comissão, assinale a afirmativa
correta.
•

A) A corretora não faz jus ao pagamento da comissão, porque
o contrato de corretagem foi celebrado por prazo
determinado.

•

B) A corretora faz jus ao pagamento da comissão, porque a
corretagem foi ajustada com exclusividade, ainda que
verbalmente.

•

C) A corretora não faz jus ao pagamento da comissão, porque
o negócio foi iniciado e concluído diretamente entre as
partes, sem a sua mediação.

•

D) A corretora faz jus ao pagamento da comissão, porque
envidou todos os esforços para o êxito da mediação, que
não se concluiu por causa alheia à sua vontade.
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Q225.
João e Maria, casados e donos de extenso patrimônio,
celebraram contrato de fiança em favor de seu filho, Carlos,
contrato este acessório a contrato de locação residencial
urbana, com duração de 30 meses, celebrado entre Carlos,
locatário, e Marcelo, proprietário do apartamento e locador,
com vigência a partir de 1º de setembro de 2015. Contudo, em
novembro de 2016, Carlos não pagou o aluguel.

Considerando que não houve renúncia a nenhum benefício
pelos fiadores, assinale a afirmativa correta.
•

A) Marcelo poderá cobrar diretamente de João e Maria,
fiadores, tendo em vista que eles são devedores solidários
do afiançado, Carlos.

•

B) Marcelo poderá cobrar somente de João, tendo em vista
que Maria não é fiadora, mas somente deu a outorga
uxória.

•

C) Marcelo poderá cobrar de Carlos, locatário, mas não dos
fiadores, pois não respondem pela dívida do contrato de
locação.

•

D) Marcelo poderá cobrar de João e Maria, fiadores, após
tentar cobrar a dívida de Carlos, locatário, tendo em vista
que os fiadores são devedores subsidiários.
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Q226.
Diante de chuva forte e inesperada, Márcio constatou a
inundação parcial da residência de sua vizinha Bianca, fato
este que o levou a contratar serviços de chaveiro,
bombeamento d’água e vigilância, de modo a evitar maiores
prejuízos materiais até a chegada de Bianca.

Utilizando-se do quadro fático fornecido pelo enunciado,
assinale a afirmativa correta.
•

A) A falta de autorização expressa de Bianca a Márcio para a
prática dos atos de preservação dos bens autoriza aquela a
exigir reparação civil deste.

•

B) Bianca não estará obrigada a adimplir os serviços
contratados por Márcio, cabendo a este a quitação dos
contratados.

•

C) Se Márcio se fizer substituir por terceiro até a chegada de
Bianca, promoverá a cessação de sua responsabilidade
transferindo-a ao terceiro substituto.

•

D) Os atos de solidariedade e espontaneidade de Márcio na
proteção dos bens de Bianca são capazes de gerar a
responsabilidade desta em reembolsar as despesas
necessárias efetivadas, acrescidas de juros legais.
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Q227.
Tomás e Vinícius trabalham em uma empresa de assistência
técnica de informática. Após diversas reclamações de seu
chefe, Adilson, os dois funcionários decidem se vingar dele,
criando um perfil falso em seu nome, em uma rede social.
Tomás cria o referido perfil, inserindo no sistema os dados
pessoais, fotografias e informações diversas sobre Adilson.
Vinícius, a seu turno, alimenta o perfil durante duas semanas
com postagens ofensivas, até que os dois são descobertos por

um terceiro colega, que os denuncia ao chefe. Ofendido,
Adilson ajuíza ação indenizatória por danos morais em face de
Tomás e Vinícius.

A respeito do caso narrado, assinale a afirmativa correta.
•

A) Tomás e Vinícius são corresponsáveis pelo dano moral
sofrido por Adilson e devem responder solidariamente
pelo dever de indenizar.

•

B) Tomás e Vinícius devem responder pelo dano moral
sofrido por Adilson, sendo a obrigação de indenizar, nesse
caso, fracionária, diante da pluralidade de causadores do
dano.

•

C) Tomás e Vinícius apenas poderão responder, cada um, por
metade do valor fixado a título de indenização, pois cada
um poderá alegar a culpa concorrente do outro para
limitar sua responsabilidade.

•

D) Adilson sofreu danos morais distintos: um causado por
Tomás e outro por Vinícius, devendo, portanto, receber
duas indenizações autônomas.
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Q228.
João trafegava com seu veículo com velocidade incompatível
para o local e avançou o sinal vermelho. José, que atravessava
normalmente na faixa de pedestre, foi atropelado por João,
sofrendo vários ferimentos. Para se recuperar, José,
trabalhador autônomo, teve que ficar internado por 10 dias,
sem possibilidade de trabalhar, além de ter ficado com várias
cicatrizes no corpo. Em virtude do ocorrido, José ajuizou ação,
pleiteando danos morais, estéticos e materiais.

Com base na situação acima, assinale a alternativa correta.
•

A) José não poderá receber a indenização na forma
pleiteada, já que o dano moral e o dano estético são
inacumuláveis. Assim, terá direito apenas ao dano
moral, em razão do sofrimento e das cicatrizes, e ao
dano material, em razão do tempo que ficou sem
trabalhar.

•

B) José terá direito apenas ao dano moral, já que o tempo
que ficou sem trabalhar é considerado lucros
cessantes, os quais não foram expressamente
requeridos, e não podem ser concedidos. Quanto ao
dano estético, esse é inacumulável com o dano moral,
já estando incluído neste.

•

C) José terá direito a receber a indenização na forma
pleiteada: o dano moral em razão das lesões e do
sofrimento por ele sentido, o dano material em virtude
do tempo que ficou sem trabalhar e o dano estético
em razão das cicatrizes com que ficou.

•

D) José terá direito apenas ao dano moral, em razão do
sofrimento, e ao dano estético, em razão das cicatrizes.
Quanto ao tempo em que ficou sem trabalhar, isso se
traduz em lucros cessantes, que não foram pedidos,
não podendo ser concedidos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Civil / Direito das coisas / Posse / Posse e sua classificação
Fonte: EXAME VII - 2012.1 / OAB / 2012 / FGV

Q229.
Acerca do instituto da posse é correto afirmar que
•

A) o Código Civil estabeleceu um rol taxativo de posses
paralelas.

•

B) é admissível o interdito proibitório para a proteção do
direito autoral.

•

C) fâmulos da posse são aqueles que exercitam atos de
posse em nome próprio.

•

D) a composse é uma situação que se verifica na comunhão
pro indiviso, do qual cada possuidor conta com uma
fração ideal sobre a posse.
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Q230.
Mediante o emprego de violência, Mélvio esbulhou a posse da
Fazenda Vila Feliz. A vítima do esbulho, Cassandra, ajuizou
ação de reintegração de posse em face de Mélvio após um ano
e meio, o que impediu a concessão de medida liminar em seu
favor. Passados dois anos desde a invasão, Mélvio teve que
trocar o telhado da casa situada na fazenda, pois estava
danificado. Passados cinco anos desde a referida obra, a ação
de reintegração de posse transitou em julgado e, na ocasião, o
telhado colocado por Mélvio já se encontrava severamente
danificado. Diante de sua derrota, Mélvio argumentou que
faria jus ao direito de retenção pelas benfeitorias erigidas,
exigindo que Cassandra o reembolsasse.

A respeito do pleito de Mélvio, assinale a afirmativa correta.
•

A) Mélvio não faz jus ao direito de retenção por benfeitorias,
pois sua posse é de má-fé e as benfeitorias, ainda que
necessárias, não devem ser indenizadas, porque não mais
existiam quando a ação de reintegração de posse transitou
em julgado.

•

B) Mélvio é possuidor de boa-fé, fazendo jus ao direito de
retenção por benfeitorias e devendo ser indenizado por
Cassandra com base no valor delas.

•

C) Mélvio é possuidor de má-fé, não fazendo jus ao direito de
retenção por benfeitorias, mas deve ser indenizado por
Cassandra com base no valor delas.

•

D) Mélvio é possuidor de má-fé, fazendo jus ao direito de
retenção por benfeitorias e devendo ser indenizado pelo
valor atual delas.
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Q231.

Glicério construiu a casa onde reside há oito anos com duas
janelas rentes à divisa do terreno. A disposição das janelas na
divisa teve como objetivo a iluminação, a ventilação e a vista.
Na época, seu vizinho não se opôs à construção. Ocorre que o
lote vizinho foi vendido a terceiro, e este levantou um muro
rente à parede em que se encontram as janelas.

Considerando a situação hipotética e as regras de direitos
reais, assinale a alternativa correta.
•

A) Por ter transcorrido o prazo prescricional de ano e dia
da data da abertura das janelas, não poderá mais o
proprietário do prédio lindeiro exigir o desfazimento
da abertura irregular da janela.

•

B) Não se aplica o prazo decadencial de ano e dia para
demolição e fechamento das janelas abertas
irregularmente se o proprietário do prédio lindeiro se
manifestou expressamente contrário à feitura da obra
na época da construção.

•

C) Considerando a hipótese de a construção ter sido
realizada de maneira irregular e o proprietário do
prédio lindeiro ter, no momento da construção, anuído
de maneira tácita, mesmo antes de ano e dia serão
aplicáveis as regras de servidão de utilidade.

•

D) O terceiro adquirente do prédio vizinho poderá, a todo
tempo, levantar uma edificação no seu prédio; todavia,
fica impossibilitado de vedar a claridade e a ventilação
da casa do Glicério.
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Q232.
Jeremias e Antônio moram cada um em uma margem do rio
Tatuapé. Com o passar do tempo, as chuvas, as estiagens e a
erosão do rio alteraram a área da propriedade de cada um.

Dessa forma, Jeremias começou a se questionar sobre o
tamanho atual de sua propriedade (se houve
aquisição/diminuição), o que deixou Antônio enfurecido, pois
nada havia feito para prejudicar Jeremias. Ao mesmo tempo,
Antônio também começou a notar diferenças em seu terreno
na margem do rio. Ambos questionam se não deveriam
receber alguma indenização do outro.

Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta.
•

A) Trata-se de aquisição por aluvião, uma vez que
corresponde a acréscimos trazidos pelo rio de forma
sucessiva e imperceptível, não gerando indenização a
ninguém.

•

B) Se for formada uma ilha no meio do rio Tatuapé,
pertencerá ao proprietário do terreno de onde aquela
porção de terra se deslocou.

•

C) Trata-se de aquisição por avulsão e cada proprietário
adquirirá a terra trazida pelo rio mediante indenização do
outro ou, se ninguém tiver reclamado, após o período de
um ano.

•

D) Se o rio Tatuapé secar, adquirirá a propriedade da terra
aquele que primeiro a tornar produtiva de alguma

maneira, seja como moradia ou como área de trabalho.
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Q233.
Félix e Joaquim são proprietários de casas vizinhas há cinco
anos e, de comum acordo, haviam regularmente delimitado
as suas propriedades pela instalação de uma singela cerca
viva. Recentemente, Félix adquiriu um cachorro e, por essa
razão, o seu vizinho, Joaquim, solicitou-lhe que substituísse a
cerca viva por um tapume que impedisse a entrada do
cachorro em sua propriedade. Surpreso, Félix negou-se a
atender ao pedido do vizinho, argumentando que o seu
cachorro era adestrado e inofensivo e, por isso, jamais lhe
causaria qualquer dano.

Com base na situação narrada, é correto afirmar que Joaquim
•

A) poderá exigir que Félix instale o tapume, a fim de
evitar que o cachorro ingresse na sua propriedade,
contanto que arque com metade das despesas de
instalação, cabendo a Félix arcar com a outra parte das
despesas.

•

B) poderá exigir que Félix instale o tapume, a fim de
evitar que o cachorro ingresse em sua propriedade,
cabendo a Félix arcar integralmente com as despesas
de instalação.

•

C) não poderá exigir que Félix instale o tapume, uma vez
que a cerca viva fora instalada de comum acordo e
demarca corretamente os limites de ambas as
propriedades, cumprindo, pois, com a sua função, bem
como não há indícios de que o cachorro possa vir a lhe
causar danos.

•

D) poderá exigir que Félix instale o tapume, a fim de
evitar que o cachorro ingresse em sua propriedade,
cabendo a Félix arcar com as despesas de instalação,
deduzindo-se desse montante metade do valor,
devidamente corrigido, correspondente à cerca viva
inicialmente instalada por ambos os vizinhos.
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Q234.
Ary celebrou contrato de compra e venda de imóvel com
Laurindo e, mesmo sem a devida declaração negativa de
débitos condominiais, conseguiu registrar o bem em seu
nome. Ocorre que, no mês seguinte à sua mudança, Ary foi
surpreendido com a cobrança de três meses de cotas
condominiais em atraso. Inconformado com a situação, Ary
tentou, sem sucesso, entrar em contato com o vendedor, para
que este arcasse com os mencionados valores.

De acordo com as regras concernentes ao direito obrigacional,
assinale a opção correta.

•

A) Perante o condomínio, Laurindo deverá arcar com o
pagamento das cotas em atraso, pois cabe ao vendedor
solver todos os débitos que gravem o imóvel até o
momento da tradição, entregando-o livre e desembargado.

•

B) Perante o condomínio, Ary deverá arcar com o pagamento
das cotas em atraso, pois se trata de obrigação subsidiária,
já que o vendedor não foi encontrado, cabendo ação in
rem verso, quando este for localizado.

•

C) Perante o condomínio, Laurindo deverá arcar com o
pagamento das cotas em atraso, pois se trata de obrigação
com eficácia real, uma vez que Ary ainda não possui direito
real sobre a coisa.

•

D) Perante o condomínio, Ary deverá arcar com o pagamento
das cotas em atraso, pois se trata de obrigação propter
rem, entendida como aquela que está a cargo daquele que
possui o direito real sobre a coisa e, comprovadamente,
imitido na posse do imóvel adquirido.
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Q235.
Timóteo e Leandro, cada qual proprietário de um
apartamento no Edifício Maison, procuraram a síndica do
condomínio, Leonor, a fim de solicitar que fossem deduzidas
de suas contribuições condominiais as despesas referentes à
manutenção do parque infantil situado no edifício.

Argumentaram que, por serem os únicos condôminos sem
crianças na família, não utilizam o aludido parque, cuja
manutenção incrementa significativamente o valor da
contribuição condominial, bem como que a convenção de
condomínio nada dispõe a esse respeito.

Na condição de advogado consultado por Leonor, assinale a
avaliação correta do caso acima.
•

A) Timóteo e Leandro podem ser temporariamente
dispensados do pagamento das despesas referentes à
manutenção do parque infantil, retomando-se
imediatamente a cobrança caso venham a ter crianças
em sua família.

•

B) Timóteo e Leandro podem ser dispensados do
pagamento das despesas referentes à manutenção do
parque infantil, desde que declarem, por meio de
escritura pública, que não utilizarão o parque infantil
em caráter permanente.

•

C) Leonor deverá dispensar tratamento isonômico a todos
os condôminos, devendo as despesas de manutenção
do parque infantil ser cobradas, ao final de cada mês,
apenas daqueles condôminos que tenham
efetivamente utilizado a área naquele período.

•

D) Todos os condôminos, inclusive Timóteo e Leandro,
devem arcar com as despesas referentes à
manutenção do parque infantil, tendo em vista ser seu
dever contribuir para as despesas condominiais
proporcionalmente à fração ideal de seu imóvel.
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Q236.
No regime da Alienação Fiduciária que recai sobre bens
imóveis, uma vez consolidada a propriedade em seu nome no
Registro de Imóveis, o fiduciário, no prazo de trinta dias,
contados da data do referido registro, deverá
•

A) adjudicar o bem.

•

B) vender diretamente o bem para terceiros.

•

C) promover leilão público para a alienação do imóvel; não
havendo arremate pelo valor de sua avaliação, realizar um
segundo leilão em quinze dias.

•

D) promover leilão público para a alienação do imóvel; não
havendo arremate, o fiduciário adjudicará o bem.
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Q237.
Alexandre, pai de Bruno, celebrou contrato com Carlos, o qual
lhe concedeu o direito de superfície para realizar construção
de um albergue em seu terreno e explorá-lo por 10 anos,
mediante o pagamento da quantia de R$100.000,00. Passados
quatro anos, Alexandre veio a falecer. Diante do negócio
jurídico celebrado, assinale a afirmativa INCORRETA.
•

A) O superficiário pode realizar obra no subsolo, de modo a
ampliar sua atividade.

•

B) O superficiário responde pelos encargos e tributos que
incidirem sobre o imóvel.

•

C) O direito de superfície será transferido a Bruno, em razão
da morte de Alexandre.

•

D) O superficiário terá direito de preferência, caso Carlos
decida vender o imóvel.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Civil / Direito das coisas / Servidões / Exercício das servidões
Fonte: EXAME DA ORDEM XXVI / OAB / 2018 / FGV

Q238.
Ronaldo é proprietário de um terreno que se encontra
cercado de imóveis edificados e decide vender metade dele
para Abílio.
Dois anos após o negócio feito com Abílio, Ronaldo, por
dificuldades financeiras, descumpre o que havia sido acordado
e constrói uma casa na parte da frente do terreno – sem
deixar passagem aberta para Abílio – e a vende para José, que
imediatamente passa a habitar o imóvel.

Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.
•

A) Abílio tem direito real de servidão de passagem pelo
imóvel de José, mesmo contra a vontade deste, com base

na usucapião.
•

B) A venda realizada por Ronaldo é nula, tendo em vista que
José não foi comunicado do direito real de servidão de
passagem existente em favor de Abílio.

•

C) Abílio tem direito a passagem forçada pelo imóvel de José,
independentemente de registro, eis que seu imóvel ficou
em situação de encravamento após a construção e venda
feita por Ronaldo.

•

D) Como não participou da avença entre Ronaldo e Abílio,
José não está obrigado a conceder passagem ao segundo,
em função do caráter personalíssimo da obrigação
assumida.
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Q239.
Sara e Bernardo doaram o imóvel que lhes pertencia a Miguel,
ficando o imóvel gravado com usufruto em favor dos
doadores.

Dessa forma, quanto aos deveres dos usufrutuários, assinale a
afirmativa INCORRETA:
•

A) Não devem pagar as deteriorações resultantes do exercício
regular do usufruto.

•

B) Devem arcar com as despesas ordinárias de conservação
do bem no estado em que o receberam.

•

C) Devem arcar com os tributos inerentes à posse da coisa
usufruída.

•

D) Não devem comunicar ao dono a ocorrência de lesão
produzida contra a posse da coisa.
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Q240.
Angélica concede a Otávia, pelo prazo de vinte anos, direito
real de usufruto sobre imóvel de que é proprietária. O direito
real é constituído por meio de escritura pública, que é
registrada no competente Cartório do Registro de Imóveis.
Cinco anos depois da constituição do usufruto, Otávia falece,
deixando como única herdeira sua filha Patrícia.

Sobre esse caso, assinale a afirmativa correta.
•

A) Patrícia herda o direito real de usufruto sobre o imóvel.

•

B) Patrícia adquire somente o direito de uso sobre o imóvel.

•

C) O direito real de usufruto extingue-se com o falecimento
de Otávia.

•

D) Patrícia deve ingressar em juízo para obter sentença
constitutiva do seu direito real de usufruto sobre o imóvel.
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Q241.
Marcos vendeu para Francisco, por instrumento particular, um
quadro que pintara anos antes, pelo valor de três mil reais. No
momento da celebração do contrato, Francisco entregou a
Marcos, a título de arras penitenciais, quinhentos reais.
No contrato constou que Marcos entregaria a obra na casa do
comprador 30 dias depois da celebração da avença. Todavia,
10 dias antes da data ajustada para a entrega, Francisco
telefonou para Marcos e comunicou que desistira do negócio.

Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta.
•

A) Francisco exerceu seu direito potestativo de desfazer a
avença, e por isso perderá em favor de Marcos o sinal pago
quando da celebração do contrato.

•

B) Francisco cometeu um ilícito contratual, pelo que Marcos
poderá reter o sinal dado pelo comprador no momento da
celebração da avença.

•

C) Marcos poderá pleitear indenização por perdas e danos se
provar que seu prejuízo com o desfazimento do negócio foi
superior aos R$ 500,00 pagos a título de sinal.

•

D) As arras penitenciais reforçam o vínculo contratual e
impedem o desfazimento do negócio, pelo que Marcos
poderá pleitear a execução específica do contrato.
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Q242.
Vitor e Paula celebram entre si, por escritura particular levada
a registro em cartório de títulos e documentos, contrato de
mútuo por meio do qual Vitor toma emprestada de Paula a
quantia de R$ 10.000,00, obrigando-se a restituir o montante
no prazo de três meses. Em garantia da dívida, Vitor constitui
em favor de Paula, por meio de instrumento particular, direito
real de penhor sobre uma joia de que é proprietário. Vencido
o prazo estabelecido para o pagamento da dívida, Vitor
procura Paula e explica que não dispõe de dinheiro para quitar
o débito. Propõe então que, em vez da quantia devida, Paula
receba, em pagamento da dívida, a propriedade da coisa
empenhada.

Assinale a opção que indica a orientação correta a ser
transmitida a Paula.
•

A) Para ter validade, o acordo sugerido por Vitor deve ser
celebrado mediante escritura pública.

•

B) O acordo sugerido por Vitor não tem validade, uma vez
que constitui espécie de pacto proibido pela lei.

•

C) Para ter validade, o acordo sugerido deve ser homologado
em juízo.

•

D) O acordo sugerido por Vitor é válido, uma vez que constitui
espécie de pacto cuja licitude é expressamente
reconhecida pela lei.
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Q243.
Manoel, em processo judicial, conseguiu impedir que fosse
penhorado seu único imóvel, sob a alegação de que este seria
bem de família. O exequente, então, pugna pela penhora da
vaga de garagem de Manoel.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
•

A) A vaga de garagem não é considerada bem de família em
nenhuma hipótese; portanto, sempre pode ser penhorada.

•

B) A vaga de garagem que possui matrícula própria no
registro de imóveis não pode ser penhorada, por ser
acessória ao bem principal impenhorável.

•

C) A vaga de garagem só poderá ser penhorada se existir
matrícula própria no Registro de Imóveis.

•

D) A vaga de garagem que não possui matrícula própria no
registro de imóveis não constitui bem de família para
efeito de penhora.
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Q244.
A Companhia GAMA e o Banco RENDA celebraram entre si
contrato de mútuo, por meio do qual a companhia recebeu do
banco a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
obrigando-se a restituí-la, acrescida dos juros convencionados,
no prazo de três anos, contados da entrega do numerário. Em
garantia do pagamento do débito, a Companhia GAMA
constituiu, em favor do Banco RENDA, por meio de escritura
pública levada ao cartório do registro de imóveis, direito real
de hipoteca sobre determinado imóvel de sua propriedade. A
Companhia GAMA, dois meses depois, celebrou outro
contrato de mútuo com o Banco BETA, no valor de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), obrigando-se a restituir a
quantia, acrescida dos juros convencionados, no prazo de dois
anos, contados da entrega do numerário.
Em garantia do pagamento do débito, a Companhia GAMA
constituiu, em favor do Banco BETA, por meio de escritura
pública levada ao cartório do registro de imóveis, uma
segunda hipoteca sobre o mesmo imóvel gravado pela
hipoteca do Banco RENDA. Chegado o dia do vencimento do
mútuo celebrado com o Banco BETA, a Companhia GAMA não
reembolsou a quantia devida ao banco, muito embora tivesse
bens suficientes para honrar todas as suas dívidas.

Nesse caso, é correto afirmar que
•

A) o Banco BETA tem direito a promover imediatamente a
execução judicial da hipoteca que lhe foi conferida.

•

B) a hipoteca constituída pela companhia GAMA em favor do
Banco BETA é nula, uma vez que o bem objeto da garantia
já se encontrava gravado por outra hipoteca.

•

C) a hipoteca constituída pela GAMA em favor do Banco BETA
é nula, uma vez que tal hipoteca garante dívida cujo
vencimento é inferior ao da dívida garantida pela primeira
hipoteca, constituída em favor do Banco RENDA.

•

D) o Banco BETA não poderá promover a execução
hipoteca que lhe foi conferida antes de vencida a dívida
contraída pela Companhia GAMA junto ao Banco RENDA.
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Q245.
Amélia e Alberto são casados pelo regime de comunhão
parcial de bens. Alfredo, amigo de Alberto, pede que ele seja
seu fiador na compra de um imóvel.

Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta.
•

A) A garantia acessória poderá ser prestada exclusivamente
por Alberto.

•

B) A outorga de Amélia se fará indispensável, independente
do regime de bens.

•

C) A fiança, se prestada por Alberto sem o consentimento de
Amélia, será anulável.

•

D) A anulação do aval somente poderá ser pleiteada por
Amélia durante o período em que estiver casada.
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Q246.
João foi registrado ao nascer com o gênero masculino. Em
2008, aos 18 anos, fez cirurgia para correção de anomalia
genética e teve seu registro retificado para o gênero feminino,
conforme sentença judicial. No registro não constou
textualmente a indicação de retificação, apenas foi lavrado
um novo termo, passando a adotar o nome de Joana. Em
julho de 2010, casou-se com Antônio, homem religioso e de
família tradicional interiorana, que conheceu em janeiro de
2010, por quem teve uma paixão fulminante e correspondida.
Joana omitiu sua história registral por medo de não ser aceita
e perdê-lo. Em dezembro de 2010, na noite de Natal, a tia de
Joana revela a Antônio a verdade sobre o registro de
Joana/João. Antônio, não suportando ter sido enganado,
deseja a anulação do casamento.

Conforme a análise da hipótese formulada, é correto afirmar
que o casamento de Antônio e Joana
•

A) só pode ser anulado até 90 dias da sua celebração.

•

B) poderá ser anulado pela identidade errônea de
Joana/João perante Antônio e a insuportabilidade da
vida em comum.

•

C) é inexistente, pois não houve a aceitação adequada,
visto que Antônio foi levado ao erro de pessoa, o que

tornou insuportável a vida em comum do casal.
•

D) é nulo; portanto, não há prazo para a sua arguição
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Q247.
Henrique e Ruth se casaram no Brasil e se mudaram para a
Holanda, onde permaneceram por quase 4 anos. Após um
período difícil, o casal, que não tem filhos, nem bens, decide,
de comum acordo, se divorciar e Ruth pretende retornar ao
Brasil.
Com relação à dissolução do casamento, assinale a afirmativa
correta.
•

A) O divórcio só poderá ser requerido no Brasil, eis que o
casamento foi realizado no Brasil.

•

B) O divórcio, se efetivado na Holanda, precisa ser
reconhecido e homologado perante o STJ para que tenha
validade no Brasil.

•

C) O divórcio consensual pode ser reconhecido no Brasil sem
que seja necessário proceder à homologação.

•

D) Para requerer o divórcio no Brasil, o casal deverá,
primeiramente, voltar a residir no país.
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Q248.
Rogério, solteiro, maior e capaz, estando acometido por grave
enfermidade, descobre que é pai biológico de Mateus, de dez
anos de idade, embora não conste a filiação paterna no
registro de nascimento. Diante disso, Rogério decide lavrar
testamento público, em que reconhece ser pai de Mateus e
deixa para este a totalidade de seus bens. Sobrevindo a morte
de Rogério, Renato, maior e capaz, até então o único filho
reconhecido por Rogério, é surpreendido com as disposições
testamentárias e resolve consultar um advogado a respeito da
questão.

A partir do fato narrado, assinale a afirmativa correta.
•

A) Todas as disposições testamentárias são inválidas, tendo
em vista que, em seu testamento, Rogério deixou de
observar a parte legítima legalmente reconhecida a
Renato, o que inquina todo o testamento público, por ser
este um ato único.

•

B) A disposição testamentária que reconhece a paternidade
de Mateus é válida, devendo ser incluída a filiação paterna
no registro de nascimento; a disposição testamentária
relativa aos bens deverá ser reduzida ao limite da parte
disponível, razão pela qual Mateus receberá o quinhão
equivalente a 75% da herança e Renato o quinhão
equivalente a 25% da herança.

•

C) Todas as disposições testamentárias são inválidas, uma vez
que Rogério não poderia reconhecer a paternidade de

Mateus em testamento e, ainda, foi desconsiderada a
parte legítima de seu filho Renato.
•

D) A disposição testamentária que reconhece a paternidade
de Mateus é válida, devendo ser incluída a filiação paterna
no registro de nascimento; é, contudo, inválida a
disposição testamentária relativa aos bens, razão pela qual
caberá a cada filho herdar metade da herança de Rogério.
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Q249.
Augusto e Raquel casam-se bem jovens, ambos com 22 anos.
Um ano depois, nascem os filhos do casal: dois meninos
gêmeos. A despeito da ajuda dos avós das crianças, o
casamento não resiste à dura rotina de criação dos dois
recém-nascidos. Augusto e Raquel separam-se ainda com os
filhos em tenra idade, indo as crianças residir com a mãe.
Raquel, em pouco tempo, contrai novas núpcias. Augusto, em
busca de um melhor emprego, muda-se para uma cidade
próxima.

A respeito da guarda dos filhos, com base na hipótese
apresentada, assinale a afirmativa correta.
•

A) A guarda dos filhos de tenra idade será atribuída
preferencialmente, de forma unilateral, à mãe.

•

B) Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os
filhos será dividido de forma matemática entre o pai e a
mãe.

•

C) O pai ou a mãe que contrair novas núpcias perderá o
direito de ter consigo os filhos.

•

D) Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de
moradia dos filhos será a que melhor atender aos
interesses dos filhos.
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Q250.
Roberto e Ana casaram-se, em 2005, pelo regime da
comunhão parcial de bens. Em 2008, Roberto ganhou na
loteria e, com os recursos auferidos, adquiriu um imóvel no
Recreio dos Bandeirantes. Em 2014, Roberto foi agraciado
com uma casa em Santa Teresa, fruto da herança de sua tia.
Em 2015, Roberto e Ana se separaram.

Tendo em vista o regime de bens do casamento, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Os imóveis situados no Recreio dos Bandeirantes e em
Santa Teresa são bens comuns e, por isso, deverão ser
partilhados em virtude da separação do casal.

•

B) Apenas o imóvel situado no Recreio dos Bandeirantes deve
ser partilhado, sendo o imóvel situado em Santa Teresa
bem particular de Roberto.

•

C) Apenas o imóvel situado em Santa Teresa deve ser
partilhado, sendo o imóvel situado no Recreio dos
Bandeirantes excluído da comunhão, por ter sido adquirido
com o produto de bem advindo de fato eventual.

•

D) Nenhum dos dois imóveis deverá ser partilhado, tendo em
vista que ambos são bens particulares de Roberto.
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Q251.
Arlindo e Berta firmam pacto antenupcial, preenchendo todos
os requisitos legais, no qual estabelecem o regime de
separação absoluta de bens. No entanto, por motivo de saúde
de um dos nubentes, a celebração civil do casamento não
ocorreu na data estabelecida.
Diante disso, Arlindo e Berta decidem não se casar e passam a
conviver maritalmente. Após cinco anos de união estável,
Arlindo pretende dissolver a relação familiar e aplicar o pacto
antenupcial, com o objetivo de não dividir os bens adquiridos
na constância dessa união.

Nessas circunstâncias, o pacto antenupcial é
•

A) válido e ineficaz.

•

B) válido e eficaz.

•

C) inválido e ineficaz.

•

D) inválido e eficaz.
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Q252.
Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime da
comunhão parcial de bens. Antes de se casar, ele já era
proprietário de dois imóveis. Em 2006, Sérgio alugou seus dois
imóveis e os aluguéis auferidos, mês a mês, foram depositados
em conta corrente aberta por ele, um mês depois da
celebração dos contratos de locação. Em 2010, Sérgio recebeu
o prêmio máximo da loteria, em dinheiro, que foi
imediatamente aplicado em uma conta poupança aberta por
ele naquele momento.
Em 2013, Lúcia e Sérgio se separaram. Lúcia procurou um
advogado para saber se tinha direito à partilha do prêmio que
Sérgio recebeu na loteria, bem como aos valores oriundos dos
aluguéis dos imóveis adquiridos por ele antes do casamento e,
mensalmente, depositados na conta corrente de Sérgio.

Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.
•

A) Ela não tem direito à partilha do prêmio e aos valores
depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos
aluguéis de seus imóveis, uma vez que se constituem como
bens particulares de Sérgio.

•

B) Ela tem direito à partilha dos valores depositados na conta
corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis,
mas não tem direito à partilha do prêmio obtido na loteria.

•

C) Ela tem direito à partilha do prêmio, mas não poderá
pleitear a partilha dos valores depositados na conta
corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis.

•

D) Ela tem direito à partilha do prêmio e dos valores
depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos
aluguéis dos imóveis de Sérgio, uma vez que ambos
constituem-se bens comuns do casal.
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Q253.
Juliana é sócia de uma sociedade empresária que produz bens
que exigem alto investimento, por meio de financiamento
significativo. Casada com Mário pelo regime da comunhão
universal de bens, desde 1998, e sem filhos, decide o casal
alterar o regime de casamento para o de separação de bens,
sem prejudicar direitos de terceiros, e com a intenção de
evitar a colocação do patrimônio já adquirido em risco.

Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta.
•

A) A alteração do regime de bens mediante escritura pública,
realizada pelos cônjuges e averbada no Registro Civil, é
possível.

•

B) A alteração do regime de bens, tendo em vista que o
casamento foi realizado antes da vigência do Código Civil
de 2002, não é possível.

•

C) A alteração do regime de bens mediante autorização
judicial, com pedido motivado de ambos os cônjuges,
apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados
os direitos de terceiros, é possível.

•

D) Não é possível a alteração para o regime da separação de
bens, tão somente para o regime de bens legal, qual seja, o
da comunhão parcial de bens.
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Q254.
Roberto e Marcela, divorciados, são pais de João. Quando
João completou dezoito anos, Roberto, que se encontrava
desempregado, de imediato parou de pagar a pensão
alimentícia, sem prévia autorização judicial.

Com base na situação descrita, assinale a afirmativa correta.
•

A) Por estar desempregado, Roberto não é mais obrigado a
pagar a pensão alimentícia ao filho maior de idade; logo, o
pagamento da pensão pode ser interrompido sem
autorização judicial.

•

B) O implemento da maioridade de João, por si só, faz com
que não seja mais necessário o pagamento da pensão
alimentícia, independentemente da situação econômica do
provedor.

•

C) O ordenamento jurídico tutela o alimentante de boa-fé;
logo, a interrupção do pagamento se dará com o mero fato
da maioridade.

•

D) O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu
a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante
contraditório.
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Q255.
Em relação à união estável, assinale a alternativa correta.
•

A) Para que fique caracterizada a união estável, é
necessário, entre outros requisitos, tempo de
convivência mínima de cinco anos, desde que durante
esse período a convivência tenha sido pública e
duradoura.

•

B) Quem estiver separado apenas de fato não pode
constituir união estável, sendo necessária, antes, a
dissolução do anterior vínculo conjugal; nesse caso,
haverá simples concubinato.

•

C) Não há presunção legal de paternidade no caso de filho
nascido na constância da união estável.

•

D) O contrato de união estável é solene, rigorosamente
formal e sempre público.
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Q256.
Marcos e Paula, casados, pais de Isabel e Marcelo, menores
impúberes, faleceram em um grave acidente automobilístico.
Em decorrência deste fato, Pedro, avô materno nomeado
tutor dos menores, restou incumbido, nos termos do
testamento, do dever de administrar o patrimônio dos netos,
avaliado em dois milhões de reais. De acordo com o
testamento, o tutor foi dispensado de prestar contas de sua
administração.

Diante dos fatos narrados e considerando as regras de Direito
Civil sobre prestação de contas no exercício da tutela, assinale
a opção correta.
•

A) Pedro está dispensado de prestar contas do exercício da
tutela, tendo em vista o disposto no testamento deixado
pelos pais de Isabel e Marcelo, por ser um direito
disponível.

•

B) Caso Pedro falecesse no exercício da tutela, haveria
dispensa de seus herdeiros prestarem contas da
administração dos bens de Isabel e Marcelo.

•

C) A responsabilidade de Pedro de prestar contas da
administração da tutela cessará quando Isabel e Marcelo

atingirem a maioridade e derem a devida quitação.
•

D) Pedro tem a obrigação de prestar contas da administração
da tutela de dois em dois anos e também quando deixar o
exercício da tutela, ou sempre que for determinado
judicialmente.
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Q257.
Antônio deseja lavrar um testamento e deixar toda a sua
herança para uma instituição de caridade que cuida de
animais abandonados. O único parente de Antônio é seu
irmão João, com quem almoça todos os domingos. Antônio
não possui outros parentes nem cônjuge ou companheiro.
Antônio procura você na condição de advogado e indaga se a
vontade dele é tutelada pela lei.

Diante da indagação de Antônio, assinale a afirmativa correta.
•

A) Antônio pode deixar toda a herança para a instituição de
caridade, uma vez que seu irmão não é seu herdeiro
necessário.

•

B) Antônio não pode testar em favor da instituição de
caridade que cuida de animais, uma vez que a herança
cabe inteiramente a parente vivo mais próximo, no caso,
seu irmão.

•

C) Antônio pode deixar por testamento apenas metade da
herança para a instituição de caridade, uma vez que a
outra metade pertence por lei a seu irmão, a quem deve
alimentos.

•

D) Antônio pode deixar para a instituição de caridade 3/4 de
seu patrimônio, uma vez que é preciso garantir no mínimo
1/4 da herança a seu irmão bilateral.
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Q258.
José, viúvo, é pai de Mauro e Mário, possuindo um patrimônio
de R$ 300.000,00. Casou-se com Roberta, que tinha um
patrimônio de R$ 200.000,00, pelo regime da comunhão
universal de bens. José e Roberta tiveram dois filhos, Bruno e
Breno.

Falecendo Roberta, a divisão do monte seria a seguinte:
•

A) José recebe R$ 250.000,00 e Mauro, Mário, Bruno e Breno
recebem cada um R$ 62.500,00.

•

B) O monte, no valor total de R$ 500.000,00, deve ser
dividido em cinco partes, ou seja, José, Mauro, Mário,
Breno e Bruno recebem, cada um, R$ 100.000,00.

•

C) José recebe R$ 250.000,00 e Bruno e Breno recebem, cada
um, a importância de R$ 125.000,00.

•

D) A herança deve ser dividida em três partes, cabendo a
José, Bruno e Breno 1/3 do monte, ou seja, R$ 166.666,66
para cada um.
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Q259.
Márcia era viúva e tinha três filhos: Hugo, Aurora e Fiona
Aurora, divorciada, vivia sozinha e tinha dois filhos, Rui e Júlia.
Márcia faleceu e Aurora renunciou à herança da mãe.

Sobre a divisão da herança de Márcia, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Diante da renúncia de Aurora, a herança de Márcia deve
ser dividida entre Hugo e Fiona, cabendo a cada um
metade da herança.

•

B) Diante da renúncia de Aurora, a herança de Márcia deve
ser dividida entre Hugo, Fiona, Rui e Júlia, em partes iguais,
cabendo a cada um 1/4 da herança.

•

C) Diante da renúncia de Aurora, a herança de Márcia deve
ser dividida entre Hugo, Fiona, Rui e Júlia, cabendo a Hugo
e Fiona 1/3 da herança, e a Rui e Júlia 1/6 da herança para
cada um.

•

D) Aurora não pode renunciar à herança de sua mãe, uma vez
que tal faculdade não é admitida quando se tem
descendentes de primeiro grau.
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Q260.
Lúcia, sem ascendentes e sem descendentes, faleceu solteira e
não deixou testamento. O pai de Lúcia tinha dois irmãos, que
tiveram, cada qual, dois filhos, sendo, portanto, primos dela.
Quando do falecimento de Lúcia, seus tios já haviam morrido.
Ela deixou ainda um sobrinho, filho de seu único irmão, que
também falecera antes dela.

Sobre a sucessão de Lúcia, de acordo com os fatos narrados,
assinale a afirmativa correta.
•

A) O sobrinho concorre com o tio na sucessão de Lúcia,
partilhando-se por cabeça.

•

B) O sobrinho representará seu pai, pré-morto, na sucessão
de Lúcia.

•

C) O filho do tio pré-morto será chamado à sucessão por
direito de representação.

•

D) O sobrinho é o único herdeiro chamado à sucessão e herda
por direito próprio.
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Q261.
Joana e Alcindo, casados sob o regime da comunhão universal
de bens, estavam a caminho de uma festa no litoral da Bahia,
quando tiveram o carro atingido por um caminhão em alta
velocidade. Quando a equipe de socorro chegou ao local,
ambos os cônjuges estavam sem vida. Conforme laudo pericial
realizado, não foi possível determinar se Joana morreu antes
de Alcindo.
Joana, que tinha vinte e cinco anos, deixou apenas um parente
vivo, seu irmão Alfredo, enquanto Alcindo, que já tinha
cinquenta e nove anos, deixou três familiares vivos, seus
primos Guilherme e Jorge, e seu sobrinho, Anderson.

Considerando que nenhum dos cônjuges elaborou
testamento, assinale a afirmativa correta.
•

A) Tendo em vista a morte simultânea dos cônjuges, Alfredo
receberá integralmente os bens de Joana, e a herança de
Alcindo será dividida, em partes iguais, entre os seus
herdeiros necessários, Guilherme, Jorge e Anderson.

•

B) Entre comorientes não há transmissão de patrimônio mas
como Joana e Alcindo eram casados em regime de
comunhão universal de bens o patrimônio total do casal
será dividido em partes iguais e distribuído entre os
herdeiros necessários de ambos, ou seja, Alfredo,
Guilherme, Jorge e Anderson.

•

C) Entre comorientes não há transmissão de patrimônio e a
herança de cada um dos falecidos será dividida entre os
seus respectivos herdeiros, razão pela qual Alfredo herdará
integralmente os bens de Joana, enquanto Anderson
herdará os bens de Alcindo.

•

D) Diante da impossibilidade pericial de determinar qual dos
cônjuges morreu primeiro, aplica-se o regime jurídico da
comoriência, pelo que se presume, em razão da idade, que
a morte de Alcindo tenha ocorrido primeiro.
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Q262.
Segundo o Código Civil de 2002, acerca do direito de
representação, instituto do Direito das Sucessões, assinale a
opção correta.
•

A) É possível que o filho renuncie à herança do pai e, depois,
represente-o na sucessão do avô.

•

B) Na linha transversal, é permitido o direito de
representação em favor dos sobrinhos, quando
concorrerem com sobrinhos-netos.

•

C) Em não havendo filhos para exercer o direito de
representação, este será exercido pelos pais do
representado.

•

D) O direito de representação consiste no chamamento de
determinados parentes do de cujus a suceder em todos os
direitos a ele transmitidos, sendo permitido tanto na
sucessão legítima quanto na testamentária.
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Q263.
Um conselheiro tutelar, ao passar por um parquinho, observa
Ana corrigindo o filho, João, por ele não permitir que os
amigos brinquem com o seu patinete. Para tanto, a genitora
grita, puxa o cabelo e dá beliscões no infante, na presença das
outras crianças e mães, que assistem a tudo assustadas.

Assinale a opção que indica o procedimento correto do
Conselheiro Tutelar.
•

A) Requisitar a Polícia Militar para conduzir Ana à Delegacia
de Polícia e, após a atuação policial, dar o caso por
encerrado.

•

B) Não intervir, já que Ana está exercendo o seu poder de
correção, decorrência do atributo do poder familiar.

•

C) Intervir imediatamente, orientando Ana para que não
corrija o filho dessa forma, e analisar se não seria
recomendável a aplicação de uma das medidas previstas
no ECA.

•

D) Apenas colher elementos para ingressar em Juízo com uma
representação administrativa por descumprimento dos
deveres inerentes ao poder familiar.
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Q264.
Acerca das atribuições do Conselho Tutelar determinadas no
Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa
correta.
•

A) O Conselho Tutelar, considerando sua natureza não
jurisdicional, destaca■se no aconselhamento e na
orientação à família ou responsável pela criança ou
adolescente, inclusive na hipótese de inclusão em
programa oficial ou comunitário de auxilio, orientação e
tratamento a alcoólatras e toxicômanos.

•

B) O Conselho Tutelar, em consequência de sua natureza
não jurisdicional, não é competente para encaminhar ao
Ministério Público as ocorrências administrativas ou
criminais que importem violação aos direitos da criança e
do adolescente.

•

C) O Conselho Tutelar pode assessorar o Poder Executivo
local na elaboração da proposta orçamentária para planos
e programas de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente, em decorrência de sua natureza jurisdicional
não autônoma.

•

D) O Conselho Tutelar não poderá promover a execução de
suas decisões, razão pela qual só lhe resta encaminhar ao
Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou
adolescente.
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Q265.
João e Maria, ambos adolescentes, com dezessete e dezesseis
anos, respectivamente, resolvem realizar uma viagem para
comemorar o aniversário de um ano de namoro. Como
destino, o jovem casal elege Armação dos Búzios, no estado
do Rio de Janeiro, e efetua a reserva, por telefone, em uma
pousada do balneário.

Considerando a normativa acerca da prevenção especial
contida na Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, assinale a
afirmativa correta.
•

A) O casal poderá hospedar■se na pousada reservada sem
quaisquer restrições, já que ambos são maiores de
dezesseis anos e, portanto, relativamente capazes para a
prática desse tipo de ato civil, não podendo ser exigido
que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis
nem que apresentem autorização destes.

•

B) O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe apenas a
hospedagem de crianças e adolescentes em motel,
desacompanhadas de seus pais ou responsável, sendo
permitida a hospedagem em hotéis ou estabelecimentos
congêneres, uma vez que estes são obrigados a manter
regularmente o registro de entrada de seus hóspedes.

•

C) A proibição da legislação especial refere■se apenas às
crianças, na definição do ECA consideradas como as
pessoas de até doze anos de idade incompletos, sendo,
portanto, dispensável que os adolescentes estejam
acompanhados dos pais ou responsáveis, ou, ainda,
autorizados por estes para a regular hospedagem.

•

D) O titular da pousada, ou um de seus prepostos, pode,
legitimamente e fundado na legislação especial que tutela
a criança e o adolescente, negar■se a promover a
hospedagem do jovem casal, já que ambos estão
desacompanhados dos pais ou responsável e desprovidos,
igualmente, da autorização específica exigida pelo ECA.
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Q266.
Casal de brasileiros, domiciliado na Itália, passa regularmente
férias duas vezes por ano no Brasil. Nas férias de dezembro, o
casal visitou uma entidade de acolhimento institucional na
cidade do Rio de Janeiro, encantando-se com Ana, criança de
oito anos de idade, já disponível nos cadastros de habilitação
para adoção nacional e internacional. Almejando adotar Ana,
consultam advogado especialista em infância e juventude.

Assinale a opção que apresenta a orientação jurídica correta
pertinente ao caso.
•

A) Ingressar com pedido de habilitação para adoção junto à
Autoridade Central Estadual, pois são brasileiros e
permanecem, duas vezes por ano, em território nacional.

•

B) Ingressar com pedido de habilitação para adoção no Juízo
da Infância e da Juventude e, após a habilitação, ajuizar

ação de adoção.
•

C) Ajuizar ação de adoção requerendo, liminarmente, a
guarda provisória da criança.

•

D) Ingressar com pedido de habilitação junto à Autoridade
Central do país de acolhida, para que esta, após a
habilitação do casal, envie um relatório para a Autoridade
Central Estadual e para a Autoridade Central Federal
Brasileira, a fim de que obtenham o laudo de habilitação à
adoção internacional.
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Q267.
Isabela e Matheus pretendem ingressar com ação judicial
própria a fim de adotar a criança P., hoje com 4 anos, que está
sob guarda de fato do casal desde quando tinha 1 ano de
idade. Os pais biológicos do infante são conhecidos e não se
opõem à referida adoção, até porque as famílias mantêm
convívio em datas festivas, uma vez que Isabela e Matheus
consideram importante que P. conheça sua matriz biológica e
mantenha convivência com os membros de sua família
originária.

Partindo das diretrizes impostas pelo ECA e sua interpretação
à luz da norma civilista aplicáveis à situação narrada, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Durante o processo de adoção, Isabela, que reside fora do
país, pode, mediante procuração, constituir Matheus como
seu mandatário com poderes especiais para representar
sua esposa e ajuizar a ação como adoção conjunta.

•

B) Dispensável a oitiva dos pais biológicos em audiência,
desde que eles manifestem concordância com o pedido de
adoção por escritura pública ou declaração de anuência
com firma reconhecida.

•

C) Concluído o processo de adoção com observância aos
critérios de regularidade e legalidade, caso ocorra o evento
da morte de Isabela e Matheus antes de P. atingir a
maioridade civil, ainda assim não se reestabelecerá o
poder familiar dos pais biológicos.

•

D) A adoção é medida excepcional, que decorre de
incompatibilidade de os pais biológicos cumprirem os
deveres inerentes ao poder familiar, motivo pelo qual,
mesmo os pais de P. sendo conhecidos, a oitiva deles no
curso do processo é mera faculdade e pode ser
dispensada.
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Q268.
Maria, aluna do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola
que não adota a obrigatoriedade do uso de uniforme,
frequenta regularmente culto religioso afro-brasileiro com
seus pais.

Após retornar das férias escolares, a aluna passou a ir às aulas
com um lenço branco enrolado na cabeça, afirmando que
necessitava permanecer coberta por 30 dias. As alunas
Fernanda e Patrícia, incomodadas com a situação, procuraram
a direção da escola para reclamar da vestimenta da aluna. O
diretor da escola entrou em contato com o advogado do
estabelecimento de ensino, a fim de obter subsídios para a sua
decisão.

A partir do caso narrado, assinale a opção que apresenta a
orientação que você, como advogado da escola, daria ao
diretor.
•

A) Proibir o acesso da aluna à escola.

•

B) Marcar uma reunião com os pais da aluna Maria, a fim de
compeli-los a descobrir a cabeça da filha.

•

C) Permitir o acesso regular da aluna.

•

D) Proibir o acesso das três alunas.
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Q269.
Washington, adolescente com 14 (quatorze) anos, movido
pelo desejo de ajudar seus genitores no sustento do núcleo
familiar pobre, pretende iniciar atividade laborativa como
ensacador de compras na pequena mercearia Tudo Tem, que
funciona 24h, localizada em sua comunidade. Recentemente,
esta foi pacificada pelas Forças de Segurança Nacional.

Tendo como substrato a tutela do Estatuto da Criança e do
Adolescente no tocante ao Direito à Profissionalização e à
Proteção no Trabalho, assinale a alternativa correta.
•

A) Washington poderá ser contratado como ensacador de
compras, mesmo não sendo tal atividade de
aprendizagem, pois, como já possui 14 (quatorze) anos,
tem discernimento suficiente para firmar o contrato de
trabalho e, assim, prestar auxílio material aos seus
pais, adotando a louvável atitude de preferir o trabalho
às ruas.

•

B) Como a comunidade onde reside Washington foi
pacificada pelas forças de paz, não há falar em local
perigoso ou insalubre para o menor; assim, poderá o
adolescente exercer a carga horária laborativa no
período das 22h às 24h, sem qualquer restrição legal,
desde que procure outra atividade laborativa que seja
de formação técnico-profissional.

•

C) Washington não poderá trabalhar na mercearia como
ensacador de compras, pois tal atividade não é
enquadrada como de formação técnico-profissional;
portanto, não se pode afirmar que o menor exercerá
atividade laborativa na condição de aprendiz.

•

D) Na condição de aprendiz, não é necessário que o
adolescente goze de horário especial compatível com a
garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino
regular.
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Q270.
Maria, mãe de João, criança com nove anos de idade, que está
na guarda de fato da avó paterna Luisa, almeja viajar com o
filho, que já possui passaporte válido, para os Estados Unidos.
Para tanto, indagou ao pai e à avó se eles concordariam com a
viagem do infante, tendo o primeiro anuído e a segunda não,
pelo fato de o neto não estar com boas notas na escola.
Preocupada, Maria procura orientação jurídica de como
proceder.

À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a
opção que indica a medida que deverá ser adotada pelo(a)
advogado(a) de Maria.
•

A) Ingressar com ação de suprimento do consentimento do
pai e da avó paterna, para fins de obter a autorização
judicial de viagem ao exterior.

•

B) Solicitar ao pai que faça uma autorização de viagem
acompanhada de cópias dos documentos dele, pois a
criança já possui passaporte válido.

•

C) Ingressar com ação de guarda de João, requerendo sua
guarda provisória, para que possa viajar ao exterior
independente da anuência do pai e da avó paterna.

•

D) Solicitar ao pai que faça uma autorização de viagem com
firma reconhecida, pois a criança já possui passaporte
válido.
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Q271.
João, criança de 07 anos de idade, perambulava pela rua
sozinho, sujo e com fome, quando, por volta das 23 horas, foi
encontrado por um guarda municipal, que resolve encaminhálo diretamente para uma entidade de acolhimento
institucional, que fica a 100 metros do local onde ele foi
achado. João é imediatamente acolhido pela entidade em
questão.

Sobre o procedimento adotado pela entidade de acolhimento
institucional, de acordo com o que dispõe o Estatuto da
Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta.
•

A) A entidade pode regularmente acolher crianças e
adolescentes, independentemente de determinação da
autoridade competente e da expedição de guia de
acolhimento.

•

B) A entidade somente pode acolher crianças e adolescentes
encaminhados pela autoridade competente por meio de
guia de acolhimento.

•

C) A entidade pode acolher regularmente crianças e
adolescentes sem a expedição da guia de acolhimento
apenas quando o encaminhamento for feito pelo Conselho
Tutelar.

•

D) A entidade pode, em caráter excepcional e de urgência,
acolher uma criança sem determinação da autoridade

competente e guia de acolhimento, desde que faça a
comunicação do fato à autoridade judicial em até 24 horas.
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Q272.
Com nítida inspiração na doutrina da proteção integral, o ECA
garantiu à criança e ao adolescente o mais amplo acesso à
Justiça, como forma de viabilizar a efetivação de seus direitos,
consagrou-lhes o acesso a todos os órgãos do Poder
Judiciário, assim como lhes assegurou o acesso a órgãos que
exercem funções essenciais à Justiça, como o Ministério
Público e a Defensoria. Tendo em conta tal ampla proteção,
assinale a alternativa correta.
•

A) As custas e emolumentos nas ações de destituição do
poder familiar, perda ou modificação da tutela deverão
ser custeadas pela parte sucumbente ao final do
processo.

•

B) Na hipótese de colisão de interesses entre a criança ou
adolescente e seus pais ou responsável, a autoridade
judiciária lhes dará curador especial, o mesmo
ocorrendo nas hipóteses de carência de representação
ou assistência legal, ainda que eventual.

•

C) Em obediência ao princípio da publicidade, é permitida
a divulgação de atos judiciais e administrativos que
digam respeito à autoria de ato infracional praticado
por adolescente, podendo ser expedida certidão ou
extraída cópia dos autos, independentemente da
demonstração do interesse e justificativa acerca da
finalidade. Tais fatos, no entanto, se noticiados pela
imprensa escrita ou falada, devem conter apenas as
iniciais do nome e sobrenome do menor, sendo
vedadas as demais formas expositivas, como
fotografia, referência ao nome, apelido, etc.

•

D) A assistência judiciária gratuita será prestada aos que
dela necessitarem por defensor público, sendo
admitida a nomeação pelo juiz de advogado se o
adolescente não tiver defensor, não podendo,
posteriormente, o adolescente constituir outro de sua
preferência.
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Q273.
B e P, vizinhos da criança Y, cuidam do menino desde a tenra
idade, quando o pai da criança faleceu e sua genitora, por
motivos profissionais, mudou-se para localidade distante,
fazendo visitas esporádicas ao infante, mas sempre enviando
ajuda de custo para a alimentação do filho. Quando a criança
completou um ano de idade, a genitora alcançou patamar
financeiro estável, passando a ter meios para custear os
gastos da criança também com educação, lazer, saúde etc.
Assim, buscou a restituição do convívio diário com a criança Y
levando-a para morar consigo, o que gerou discordância dos
vizinhos B e P, que ingressaram com Ação de Guarda e Tutela
do menor, argumentando a construção de laços afetivos
intensos e que a criança iria sofrer com a distância.

Analise a situação e, sob o ponto de vista jurídico, assinale a
afirmativa correta.
•

A) O afastamento da genitora do convívio cotidiano com a
criança Y impede a reconstrução de laços afetivos,
devendo ser, de pronto, conferida a guarda provisória aos
vizinhos que o criaram e, ao final, a tutela do menor aos
demandantes B e P.

•

B) A reintegração à família natural, no caso, junto à mãe,
deve ser priorizada em relação a outra providência, não
havendo justo motivo para a que a criança seja posta sob
tutela na hipótese narrada, uma vez que isso demandaria a
perda ou suspensão do poder familiar, o que não encontra
aplicabilidade nos estritos termos do enunciado.

•

C) Os vizinhos que detinham a guarda de fato da criança Y
têm prioridade no exercício do encargo de tutores,
considerando esse o atendimento ao melhor interesse da
criança, podendo eles assumir a função mesmo que a mãe
mantenha o poder familiar, ante a precariedade e
provisoriedade do referido encargo jurídico.

•

D) A mãe da criança Y pode anuir com o pedido de colocação
da criança sob tutela se considerar que atenderá ao
melhor interesse do infante, hipótese em que a sentença
homologatória poderá ser revogada a qualquer tempo,
caso mudem as circunstâncias que a justificaram, não
fazendo, pois, coisa julgada material.
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Q274.
Acerca do estágio de convivência precedente a adoção,
assinale a afirmativa correta.
•

A) O período do estágio de convivência será fixado pela
autoridade judiciária, sendo dispensado na hipótese de o
adotando encontrar-se sob a tutela, a guarda legal ou de
fato do adotante durante tempo suficiente para a
avaliação da conveniência da constituição do vínculo.

•

B) A finalidade do estágio de convivência é permitir a
avaliação da conveniência da constituição do vínculo
familiar entre adotante e adotado, razão pela qual pode
ser dispensado se, cumulativamente, o adotando já
encontrar-se sob a tutela, guarda legal ou de fato do
adotante e, em audiência, consentir com a adoção.

•

C) O período do estágio de convivência será fixado pela
autoridade judiciária, em observância as peculiaridades do
caso, não podendo este ser inferior a 60 dias para os casos
de adoção internacional e de 30 dias para adoção nacional,
salvo a hipótese de convivência prévia em decorrência de
tutela, guarda legal ou de fato.

•

D) O período do estágio de convivência prévio a adoção
internacional deverá ser cumprido no Brasil e terá prazo
mínimo 30 dias, ao passo que para a adoção nacional
inexiste prazo mínimo, podendo, inclusive, ser dispensado
na hipótese de prévia convivência familiar em decorrência
da guarda legal ou da tutela.
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Q275.
Fernando e Eulália decidiram adotar uma menina. Iniciaram o
processo de adoção em maio de 2010. Com o estágio de
convivência em curso, o casal se divorciou.

Diante do fim do casamento dos pretendentes à adoção, é
correto afirmar que
•

A) a adoção deverá ser suspensa, e outro casal adotará a
menor, segundo o princípio do melhor interesse do
menor, pois a adoção é medida geradora do vínculo
familiar.

•

B) a adoção poderá prosseguir, contanto que o casal opte
pela guarda compartilhada no acordo de divórcio,
mesmo que o estágio de convivência não tenha sido
iniciado na constância do período de convivência.

•

C) a adoção será deferida, contanto que o casal acorde
sobre a guarda, regime de visitas e desde que o estágio
de convivência tenha sido iniciado na constância do
período de convivência e que seja comprovada a
existência de vínculo de afinidade e afetividade com
aquele que não seja o detentor da guarda que
justifique a excepcionalidade da concessão.

•

D) a lei não prevê tal hipótese, pois está em desacordo
com os ditames constitucionais da paternidade
responsável.
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Q276.
O adolescente X cometeu ato infracional equiparado a crime
de roubo, mediante grave ameaça à pessoa. Apreendido com
a observância dos estreitos e regulares critérios normativos
estabelecidos pelo sistema jurídico, apurou-se que o jovem
havia cometido um ato infracional anterior equiparável ao
crime de apropriação indébita.

Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa
correta.
•

A) É incabível a aplicação de medida de internação, o que é
autorizado apenas em caso de reiteração no cometimento
de outras faltas anteriores ou simultâneas, igualmente
graves.

•

B) É aplicável apenas a medida de regime de semiliberdade
em razão da prática de ato infracional mediante grave
ameaça à pessoa.

•

C) É aplicável a medida de internação em razão da prática de
ato infracional mediante grave ameaça à pessoa, mesmo
não sendo hipótese de reiteração da conduta idêntica por
parte do adolescente.

•

D) É incabível a aplicação de medida de internação, haja vista
que essa somente poderia se dar em caso de
descumprimento reiterado de injustificável medida

imposta em momento anterior ao adolescente.
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Q277.
João, maior, e sua namorada Lara, com 14 anos de idade, são
capturados pela polícia logo após praticarem crime de roubo,
majorado pelo emprego de arma de fogo.
O Juízo da Infância e da Juventude aplicou a medida
socioeducativa de internação para Lara, ressaltando que a
adolescente já sofrera a medida de semiliberdade pela prática
de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
O Juízo Criminal condenou João pelo crime de roubo em
concurso com corrupção de menores. João apela da
condenação pelo crime de corrupção de menores, sob o
argumento de Lara não ser mais uma criança, bem como
alegando que ela já está corrompida.

Com base no caso apresentado, assiste razão à defesa de
João?
•

A) Não, pois é irrelevante o fato de Lara já ter sofrido medida
socioeducativa.

•

B) Não, pois Lara ainda é uma criança.

•

C) Sim, já que o crime de corrupção de menores exige que o
menor não esteja corrompido.

•

D) Sim, visto que no crime de corrupção de menores, a vítima
tem que ser uma criança.
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Q278.
No que se refere aos procedimentos afetos à Justiça da
Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das
medidas socioeducativas, assinale a afirmativa correta.
•

A) Será adotado o sistema recursal do Código de Processo
Civil.

•

B) Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o
prazo para o Ministério Público e para a defesa será
sempre de 30 (trinta) dias.

•

C) É exigido o preparo para a interposição dos recursos.

•

D) Os recursos não terão preferência de julgamento, nem
dispensarão revisor.
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Q279.

Joana tem 16 anos e está internada no Educandário Celeste,
na cidade de Pitió, por ato infracional equiparado ao crime de
tráfico de entorpecentes. O Estatuto da Criança e do
Adolescente regula situações dessa natureza, consignando
direitos do adolescente privado de liberdade. Diante das
diposições aplicáveis ao caso de Joana, é correto afirmar que
•

A) Joana tem direito à visitação, que deve ser respeitado na
frequência mínima semanal, e não poderá ser suspenso
sob pena de violação das garantias fundamentais do
adolescente internado.

•

B) é expressamente garantido o direito de Joana se
corresponder com seus familiares e amigos, mas é
vedada a possibilidade de avistar■se reservadamente
com seu defensor.

•

C) a autoridade judiciária poderá suspender
temporariamente a visita, exceto de pais e responsável,
se existirem motivos sérios e fundados de sua
prejudicialidade aos interesses do adolescente.

•

D) as visitas dos pais de Joana poderão ser suspensas
temporariamente, mas em tal situação permanece o seu
direito de continuar internada na mesma localidade ou
naquela mais próxima ao domicílio de seus pais.
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Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso / Direito do Idoso / Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1° de outubro de 2003 e alterações posteriores)
Fonte: EXAME VII - 2012.1 / OAB / 2012 / FGV

Q280.
O IBGE estima que nos próximos trinta anos a previsão é de
que os idosos ultrapassem cinquenta milhões de pessoas, o
que corresponderá a 28% da população brasileira. Os Direitos
Humanos inerentes à população idosa no Brasil são
amplamente reconhecidos. A Constituição Federal estabelece
que a família, o Estado e toda a sociedade devem amparar
pessoas idosas, defendendo sua dignidade e bem■estar. Em
1994 foi criado o Conselho Nacional do Idoso, por meio da Lei
nº. 8.842 e, atualmente, o Estatuto do Idoso (Lei nº.
10.741/03) contempla políticas diversas de proteção aos
maiores de sessenta anos e estabelece, ainda, que os idosos
•

A) têm direito a alimentos, mas a obrigação alimentar é
subsidiária e não cabe ao idoso optar por quem os
prestará, devendo obedecer à ordem estabelecida na lei
civil.

•

B) devem contar com direito à prioridade, nisso consistindo,
inclusive, prioridade no recebimento da restituição do
imposto de renda.

•

C) podem ser admitidos em qualquer trabalho ou emprego,
vedada, em qualquer hipótese, discriminação e fixação
de limite máximo de idade.

•

D) maiores de sessenta e cinco anos têm direito à
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos,
mesmo os serviços seletivos e especiais, quando
prestados paralelamente aos serviços regulares.
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Direito do Consumidor / Natureza e fonte de suas regras
Fonte: EXAME IV - 2011.1 / OAB / 2011 / FGV

Q281.

No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, em relação
ao princípio da boa-fé objetiva, é correto afirmar que
•

A) sua aplicação se restringe aos contratos de consumo.

•

B) para a caracterização de sua violação imprescindível se
faz a análise do caráter volitivo das partes.

•

C) não se aplica à fase pré-contratual.

•

D) importa em reconhecimento de um direito a cumprir
em favor do titular passivo da obrigação.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito do Consumidor / Características e princípios do Código de Defesa do Consumidor
Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q282.
Inês, pretendendo fazer pequenos reparos e manutenção em
sua residência, contrai empréstimo com essa finalidade.
Ocorre que, desconfiando dos valores pagos nas prestações,
procura orientação jurídica e ingressa com ação revisional de
cédula de crédito bancário, questionando a incidência de juros
remuneratórios, ao argumento de serem mais altos que a
média praticada no mercado. Requereu a inversão do ônus da
prova e, ao final, a procedência do pedido para determinar a
declaração de nulidade da cláusula.

A respeito desta situação, é correto afirmar que o Código de
Defesa do Consumidor
•

A) não é aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição
financeira, motivo pelo qual o questionamento deve seguir
a ótica dos direitos obrigacionais previstos no Código Civil,
o que inviabiliza a inversão do ônus da prova.

•

B) é aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição
financeira, cabível a inversão do ônus da prova, se
preenchidos os requisitos legais e, em caso de nulidade da
cláusula, todo contrato será declarado nulo, tendo em
vista que prática abusiva é questão de ordem pública.

•

C) é aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição
financeira, cabível a inversão do ônus da prova caso a
consumidora comprove preenchimento dos requisitos
legais, sendo certo que a declaração de nulidade da
cláusula não invalida o contrato, salvo se importar em ônus
excessivo para o consumidor, apesar dos esforços de
integração.

•

D) não é aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição
financeira, motivo pelo qual o questionamento orienta-se
pela norma especial de direito bancário, em prejuízo da
inversão do ônus da prova pleiteado, ainda que
formalmente estivessem cumpridos os requisitos legais.
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Direito do Consumidor / Política nacional de relações de consumo
Fonte: EXAME X - 2013.1 / OAB / 2013 / FGV

Q283.
Aurora contratou com determinada empresa de telefonia fixa
um pacote de serviços de valor preestabelecido que incluía
ligações locais de até 100 minutos e isenção total dos valores
pelo período de três meses, exceto os minutos que

ultrapassassem os contratados, ligações interurbanas e para
telefone móvel. Para sua surpresa, logo no primeiro mês
recebeu cobrança pelo pacote de serviços no importe três
vezes superior ao contratado, mesmo que tivesse utilizado
apenas 32 minutos em ligações locais.

A consumidora fez diversos contatos com a fornecedora do
serviço para reclamar o ocorrido, mas não obteve solução. De
posse dos números dos protocolos de reclamações, ingressou
com medida judicial, obtendo liminar favorável para
abstenção de cobrança e de negativação do nome.

Considerando o caso acima descrito, assinale a afirmativa
correta.
•

A) A conversão da obrigação em perdas e danos faz-se
independentemente de eventual aplicação de multa.

•

B) A multa diária ao réu pode ser fixada na sentença, mas
desde que o autor tenha requerido expressamente.

•

C) A conversão da obrigação em perdas e danos independe
de pedido do autor, em qualquer hipótese.

•

D) A tutela liminar será concedida, desde que não implique
em ordem de busca e apreensão, que requer medida
cautelar própria e justificação prévia.
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Direito do Consumidor / Direitos básicos do consumidor
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q284.
O Banco X enviou um cartão de crédito para Jeremias, com
limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para uso em território
nacional e no exterior, incluindo seguro de vida e acidentes
pessoais, bem como seguro contra roubo e furto, no importe
total de R$ 5,00 (cinco reais) na fatura mensal, além da
anuidade de R$ 400,00 (quatrocentos reais), parcelada em
cinco vezes.
Jeremias recebeu a correspondência contendo um cartão
bloqueado, o contrato e o informativo de benefícios e ônus.
Ocorre que Jeremias não é cliente do Banco X e sequer
solicitou o cartão de crédito.

Sobre a conduta da instituição bancária, considerando a
situação narrada e o entendimento do STJ expresso em
Súmula, assinale a afirmativa correta.
•

A) Foi abusiva, sujeitando-se à aplicação de multa
administrativa, que não se destina ao consunidor, mas não
há ilícito civil indenizável, tratando-se de mero
aborrecimento, sob pena de se permitir o enriquecimento
ilícito de Jeremias.

•

B) Foi abusiva, sujeita à advertência e não à multa
administrativa, salvo caso de reincidência, bem como não
gera ilícito indenizável, por não ter havido dano moral in re
ipsa na hipótese, salvo se houvesse extravio do cartão
antes de ser entregue a Jeremias.

•

C) Foi abusiva e constitui ilícito indenizável em favor de
Jeremias, mesmo sem prejuízo comprovado, em razão da
configuração de dano moral in re ipsa na hipótese, que

pode ser cumulada com a aplicação de multa
administrativa, que não será fixada em favor do
consumidor.
•

D) Não foi abusiva, pois não houve prejuízo ao consumidor a
justificar multa administrativa e nem constitui ilícito
indenizável, na medida em que o destinatário pode
desconsiderar a correspondência, não desbloquear o
cartão e não aderir ao contrato.
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Direito do Consumidor / Qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação de danos / Proteção à saúde e segurança
Fonte: EXAME VIII - 2012.2 / OAB / 2012 / FGV

Q285.
Determinado consumidor, ao mastigar uma fatia de pão com
geleia, encontrou um elemento rígido, o que lhe causou
intenso desconforto e a quebra parcial de um dos dentes. Em
razão do fato, ingressou com medida judicial em face do
mercado que vendeu a geleia, a fim de ser reparado. No curso
do processo, a perícia constatou que o elemento encontrado
era uma pequena porção de açúcar cristalizado, não
oferecendo risco à saúde do autor.

Diante desta narrativa, assinale a afirmativa correta.
•

A) O fabricante e o fornecedor do serviço devem ser
excluídos de responsabilidade, visto que o material não
ofereceu qualquer risco à integridade física do
consumidor, não merecendo reparação.

•

B) O elemento rígido não característico do produto, ainda
que não o tornasse impróprio para o consumo, violou
padrões de segurança, já que houve dano comprovado
pelo consumidor.

•

C) A responsabilidade do fornecedor depende de apuração
de culpa e, portanto, não tendo o comerciante agido de
modo a causar voluntariamente o evento, não deve
responder pelo resultado.

•

D) O comerciante não deve ser condenado e sequer caberia
qualquer medida contra o fabricante, posto que não há
fato ou vício do produto, motivo pelo qual não deve ser
responsabilizado pelo alegado defeito.
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Direito do Consumidor / Qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação de danos / Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q286.
Os arquitetos Everton e Joana adquiriram pacote de viagens
para passar a lua de mel na Europa, primeira viagem
internacional do casal. Ocorre que o trajeto do voo previa
conexão em um país que exigia visto de trânsito, tendo havido
impedimento do embarque dos noivos, ainda no Brasil, por
não terem o visto exigido. O casal questionou a agência de
turismo por não ter dado qualquer explicação prévia nesse
sentido, e a fornecedora informou que não se responsabilizava
pela informação de necessidade de visto para a realização da
viagem.

Diante do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

•

A) Cabe ação de reparação por danos extrapatrimoniais, em
razão da insuficiência de informação clara e precisa, que
deveria ter sido prestada pela agência de turismo, no
tocante à necessidade de visto de trânsito para a conexão
internacional prevista no trajeto.

•

B) Não houve danos materiais a serem ressarcidos, já que os
consumidores sequer embarcaram, situação muito
diferente de terem de retornar, às próprias expensas,
diretamente do país de conexão, interrompendo a viagem
durante o percurso.

•

C) Não ocorreram danos extrapatrimoniais por se tratar de
pessoas que tinham capacidade de leitura e compreensão
do contrato, sendo culpa exclusiva das próprias vítimas a
interrupção da viagem por desconhecerem a necessidade
de visto de trânsito para realizarem a conexão
internacional.

•

D) Houve culpa exclusiva da empresa aérea que emitiu os
bilhetes de viagem, não podendo a agência de viagem ser
culpabilizada, por ser o comerciante responsável
subsidiariamente e não responder diretamente pelo fato
do serviço.
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Direito do Consumidor / Qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação de danos / Responsabilidade por vício do produto e do serviço
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q287.
Osvaldo adquiriu um veículo zero quilômetro e, ao chegar a
casa, verificou que, no painel do veículo, foi acionada a
indicação de problema no nível de óleo. Ao abrir o capô,
constatou sujeira de óleo em toda a área. Osvaldo voltou
imediatamente à concessionária, que realizou uma rigorosa
avaliação do veículo e constatou que havia uma rachadura na
estrutura do motor, que, por isso, deveria ser trocado.
Oswaldo solicitou um novo veículo, aduzindo que optou pela
aquisição de um zero quilômetro por buscar um carro que
tivesse toda a sua estrutura “de fábrica”.
A concessionária se negou a efetuar a troca ou devolver o
dinheiro, alegando que isso não descaracterizaria o veículo
como novo e que o custo financeiro de faturamento e outras
medidas administrativas eram altas, não justificando, por
aquele motivo, o desfazimento do negócio.

No mesmo dia, Osvaldo procura você, como advogado, para
orientá-lo. Assinale a opção que apresenta a orientação dada.
•

A) Cuida-se de vício do produto, e a concessionária dispõe de
até trinta dias para providenciar o reparo, fase que,
ordinariamente, deve preceder o direito do consumidor de
pleitear a troca do veículo.

•

B) Trata-se de fato do produto, e o consumidor sempre pode
exigir a imediata restituição da quantia paga, sem prejuízo
de pleitear perdas e danos em juízo.

•

C) Há evidente vício do produto, sendo subsidiária a
responsabilidade da concessionária, devendo o
consumidor ajuizar a ação de indenização por danos
materiais em face do fabricante.

•

D) Trata-se de fato do produto, e o consumidor não tem
interesse de agir, pois está no curso do prazo para o
fornecedor sanar o defeito.
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Direito do Consumidor / Práticas comerciais / Oferta e efeito vinculante da oferta publicitária
Fonte: EXAME IX - 2012.3 / OAB / 2012 / FGV

Q288.
Academia de ginástica veicula anúncio assinalando que os seus
alunos, quando viajam ao exterior, podem se utilizar de rede
mundial credenciada, presente em 60 países e 230 cidades,
sem custo adicional. Um ano após continuamente fazer tal
divulgação, vários alunos reclamam que, em quase todos os
países, é exigida tarifa de uso da unidade conveniada. A
academia responde que a referência ao “sem custo adicional”
refere-se à inexistência de acréscimo cobrado por ela, e não
de eventual cobrança, no exterior, de terceiro.

Acerca dessa situação, assinale a afirmativa correta.
•

A) A loja veicula publicidade enganosa, que se caracteriza
como a que induz o consumidor a se comportar de forma
prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança.

•

B) A loja promove publicidade abusiva, pois anuncia
informação parcialmente falsa, a respeito do preço e
qualidade do serviço.

•

C) Não há irregularidade, e as informações complementares
podem ser facilmente buscadas na recepção ou com as
atendentes, sendo inviável que o ordenamento exija que
detalhes sejam prestados, todos, no anúncio.

•

D) A loja faz publicidade enganosa, que se configura,
basicamente, pela falsidade, total ou parcial, da
informação veiculada.
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Direito do Consumidor / Práticas comerciais / Publicidade
Fonte: EXAME DA ORDEM XXVI / OAB / 2018 / FGV

Q289.
A Construtora X instalou um estande de vendas em um
shopping center da cidade, apresentando folder de
empreendimento imobiliário de dez edifícios residenciais com
área comum que incluía churrasqueira, espaço gourmet, salão
de festas, parquinho infantil, academia e piscina. A proposta
fez tanto sucesso que, em apenas um mês, foram firmados
contratos de compra e venda da integralidade das unidades.
A Construtora X somente realizou a entrega dois anos após o
prazo originário de entrega dos imóveis e sem pagamento de
qualquer verba pela mora, visto que o contrato previa
exclusão de cláusula penal, e também deixou de entregar a
área comum de lazer que constava do folder.

Nesse caso, à luz do Código de Defesa do Consumidor, cabe
•

A) ação individual ou coletiva, em razão da propaganda
enganosa evidenciada pela ausência da entrega da parte
comum indicada no folder de venda.

•

B) ação individual ou coletiva, em busca de ressarcimento
decorrente da demora na entrega; contudo, não se
configura, na hipótese, propaganda enganosa, mas apenas
inadimplemento contratual, sendo viável a exclusão da
cláusula penal.

•

C) ação coletiva, somente, haja vista que cada adquirente,
individualmente, não possui interesse processual
decorrente da propaganda enganosa.

•

D) ação individual ou coletiva, a fim de buscar tutela
declaratória de nulidade do contrato, inválido de pleno
direito por conter cláusula abusiva que fixou impedimento
de qualquer cláusula penal.
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Direito do Consumidor / Práticas comerciais / Práticas abusivas
Fonte: EXAME XVI - 2015.1 / OAB / 2015 / FGV

Q290.
As negociações mercantis adotaram uma nova ordem quando
o Código de Defesa do Consumidor foi implementado no
sistema jurídico nacional. A norma visa a proteger a parte mais
frágil econômica e tecnicamente de práticas abusivas
conferindo-lhe a tutela do Art. 4º, I, do CDC, que consagra a
presunção de vulnerabilidade absoluta geral inerente a todos
os consumidores. Essa nova ordem ainda conferiu especial
atenção à Convenção Coletiva adotada em outros ramos do
Direito, passando também a constituir forma de
equacionamento de conflitos nas relações de consumo antes
mesmo da judicialização das questões, ou mesmo se
antecipando à instalação dos litígios.

A respeito da Convenção Coletiva de Consumo, prevista no
microssistema do Código de Defesa do Consumidor, assinale a
afirmativa correta.
•

A) A Convenção regularmente constituída torna-se
obrigatória a partir da assinatura dos legitimados,
dispensando-se o registro do instrumento em cartório de
títulos e documentos.

•

B) A Convenção não poderá regulamentar as relações de
consumo no que diz respeito ao preço e às garantias de
produtos e serviços, atribuições do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor.

•

C) A Convenção regularmente constituída vincula os
signatários, mas, caso o fornecedor se desligue da
entidade celebrante à qual estava vinculado, eximir-se-à
do cumprimento do estabelecido.

•

D) A Convenção firmada por entidades civis de consumidores
e associações de fornecedores somente obrigará os filiados
às entidades signatárias.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito do Consumidor / Proteção contratual / Princípios basilares dos contratos de consumo
Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q291.
Dulce, cinquenta e oito anos de idade, fumante há três
décadas, foi diagnosticada como portadora de enfisema
pulmonar. Trata-se de uma doença pulmonar obstrutiva
crônica caracterizada pela dilatação excessiva dos alvéolos
pulmonares, que causa a perda da capacidade respiratória e
uma consequente oxigenação insuficiente. Em razão do
avançado estágio da doença, foi prescrito como essencial o
tratamento de suplementação de oxigênio. Para tanto, Joana,
filha de Dulce, adquiriu para sua mãe um aparelho respiratório
na loja Saúde e Bem-Estar. Porém, com uma semana de uso, o

produto parou de funcionar. Joana procurou imediatamente a
loja para substituição do aparelho, oportunidade na qual foi
informada pela gerente que deveria aguardar o prazo legal de
trinta dias para conserto do produto pelo fabricante.

Com base no caso narrado, em relação ao Código de Proteção
e Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta.
•

A) Está correta a orientação da vendedora. Joana deverá
aguardar o prazo legal de trinta dias para conserto e, caso
não seja sanado o vício, exigir a substituição do produto, a
devolução do dinheiro corrigido monetariamente ou o
abatimento proporcional do preço.

•

B) Joana não é consumidora destinatária final do produto,
logo tem apenas direito ao conserto do produto durável no
prazo de noventa dias, mas não à devolução da quantia
paga.

•

C) Joana não precisa aguardar o prazo legal de trinta dias para
conserto, pois tem direito de exigir a substituição imediata
do produto, em razão de sua essencialidade.

•

D) Na impossibilidade de substituição do produto por outro
da mesma espécie, Joana poderá optar por um modelo
diverso, sem direito à restituição de eventual diferença de
preço, e, se este for de valor maior, não será devida por
Joana qualquer complementação.
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Direito do Consumidor / Proteção contratual / Contratos de adesão
Fonte: EXAME VIII - 2012.2 / OAB / 2012 / FGV

Q292.
João celebrou contrato de seguro de vida e invalidez, aderindo
a plano oferecido por conhecida rede particular. O contrato de
adesão, válido por cinco anos, prevê a possibilidade de
cancelamento, em favor da seguradora, antes de ocorrer o
sinistro, por alegação de desequilíbrio econômico■financeiro.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
•

A) Os contratos de seguro ofertados no mercado de
consumo, apesar de serem de adesão, são regidos pelo
Código Civil, e a eles se aplica o Código de Defesa do
Consumidor apenas subsidiariamente e em casos estritos.

•

B) A cláusula prevista, que estipula a possibilidade de
cancelamento unilateral do contrato em caso de
desequilíbrio econômico, seria viável desde que exercida
na primeira metade do contrato.

•

C) O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar
demanda contra a seguradora, buscando ser declarada a
nulidade da cláusula contratual celebrada com os
consumidores, e que seja proibido à seguradora continuar
a ofertá■la no mercado de consumo.

•

D) A cláusula prevista no contrato celebrado por João não é
abusiva, pois o seguro deve atentar para a equação
financeira atuarial, necessária ao equilíbrio econômico da
avença e à própria higidez e continuidade do contrato.
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Direito do Consumidor / Defesa do Consumidor em Juízo / Coisa julgada

Fonte: EXAME II - 2010.2 / OAB / 2010 / FGV

Q293.
Nas ações coletivas, o efeito da coisa julgada material será:
•

A) Tratando-se de direitos individuais homogêneos, efeito erga
omnes, se procedente, mas só aproveita aquele que se habilitou
até o trânsito em julgado.

•

B) Tratando-se de direitos individuais homogêneos, julgados
improcedentes, o consumidor, que não tiver conhecimento da
ação, não poderá intentar ação individual.

•

C) Tratando-se de direitos difusos, no caso de improcedência
por insuficiência de provas, não faz coisa julgada material,
podendo, qualquer prejudicado, intentar nova ação com os
mesmo fundamentos, valendo-se de novas provas.

•

D) Tratando-se de direitos coletivos, no caso de improcedência
do pedido de nulidade de cláusula contratual, o efeito é ultra
partes e impede a propositura de ação individual.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Conceito de Empresário / Empresário Individual
Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q294.
O engenheiro agrônomo Zacarias é proprietário de quatro
fazendas onde ele realiza, em nome próprio, a exploração de
culturas de soja e milho, bem como criação intensiva de gado.
A atividade em todas as fazendas é voltada para exportação,
com emprego intenso de tecnologia e insumos de alto custo.
Zacarias não está registrado na Junta Comercial.

Com base nessas informações, é correto afirmar que
•

A) Zacarias, por exercer empresa em caráter profissional, é
considerado empresário independentemente de ter ou
não registro na Junta Comercial.

•

B) Zacarias, mesmo que exerça uma empresa, não será
considerado empresário pelo fato de não ter realizado seu
registro na Junta Comercial.

•

C) Zacarias não pode ser registrado como empresário,
porque, sendo engenheiro agrônomo, exerce profissão
intelectual de natureza científica, com auxílio de
colaboradores.

•

D) Zacarias é um empresário de fato, por não ter realizado
seu registro na Junta Comercial antes do início de sua
atividade, descumprindo obrigação legal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Conceito de Empresário / Estabalecimento Empresarial
Fonte: EXAME XII - 2013.3 / OAB / 2013 / FGV

Q295.
No contrato de alienação do estabelecimento da sociedade
empresária Chaves & Cia Ltda., com sede em Theobroma,
ficou pactuado que não haveria sub-rogação do adquirente
nos contratos celebrados pelo alienante, em vigor na data da
transferência, relativos ao fornecimento de matéria-prima
para o exercício da empresa. Um dos sócios da sociedade

empresária consulta sua advogada para saber se a estipulação
é válida. Consoante as disposições legais sobre o
estabelecimento, assinale a afirmativa correta.
•

A) A estipulação é nula, pois o contrato de alienação do
estabelecimento não pode afastar a sub-rogação do
adquirente nos contratos celebrados anteriormente para
sua exploração.

•

B) A estipulação é válida, pois o contrato de alienação do
estabelecimento pode afastar a sub-rogação do adquirente
nos contratos celebrados anteriormente para sua
exploração.

•

C) A estipulação é anulável, podendo os terceiros rescindir
seus contratos com a sociedade empresária em até 90
(noventa) dias a contar da publicação da transferência.

•

D) A estipulação é considerada não escrita, por desrespeitar
norma de ordem pública que impõe a solidariedade entre
alienante e adquirente pelas obrigações referentes ao
estabelecimento.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Conceito de Empresário / Institutos Complementares
Fonte: EXAME XXII 2017 / OAB / 2017 / FGV

Q296.
Fagundes e Pilar são noivos e pretendem se casar adotando o
regime de separação de bens mediante celebração de pacto
antenupcial. Fagundes é empresário individual e titular do
estabelecimento Borracharia Dona Inês Ltda. ME.
Celebrado o pacto antenupcial entre os nubentes, o advogado
contratado por Fagundes providenciará o arquivamento e a
averbação do documento
•

A) no Registro Público de Empresas Mercantis e a publicação
na imprensa oficial.

•

B) no Registro Público de Empresas Mercantis e no Registro
Civil de Pessoas Naturais.

•

C) no Registro Civil de Pessoas Naturais e a publicação na
imprensa oficial.

•

D) no Registro Público de Empresas Mercantis e no Registro
Civil de Títulos e Documentos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Conceito de Empresário / Características do empresario
Fonte: EXAME XVII - 2015.2 / OAB / 2015 / FGV

Q297.
Assinale a alternativa correta em relação aos conceitos de
empresa e empresário no Direito Empresarial.
•

A) Empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica;
empresário é o sócio da empresa, pessoa natural ou
jurídica com responsabilidade limitada ao valor das quotas
integralizadas.

•

B) Empresa é qualquer atividade econômica destinada à
produção de bens; empresário é a pessoa natural que
exerce profissionalmente a empresa e tenha receita bruta
anual de até R$ 100.000,00 (cem mil reais).

•

C) Empresa é a atividade econômica organizada para a
produção e/ou a circulação de bens e de serviços;

empresário é o titular da empresa, quem a exerce em
caráter profissional.
•

D) Empresa é a repetição profissional dos atos de comércio
ou mercancia; empresário é a pessoa natural ou jurídica
que pratica de modo habitual tais atos de comércio.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Direito Societário / Teoria Geral das Sociedades
Fonte: EXAME DA ORDEM XXVI / OAB / 2018 / FGV

Q298.
Cruz Machado pretende iniciar o exercício individual de
empresa e adotar como firma, exclusivamente, o nome pelo
qual é conhecido pela população de sua cidade –
“Monsenhor”.

De acordo com as informações acima e as regras legais de
formação de nome empresarial para o empresário individual,
assinale a afirmativa correta.
•

A) A pretensão de Cruz Machado é possivel, pois o
empresário individual pode escolher livremente a
formação de sua firma.

•

B) A pretensão de Cruz Machado não é possivel, pois o
empresário individual deve adotar denominação indicativa
do objeto social como espécie de nome empresarial.

•

C) A pretensão de Cruz Machado não é possivel, pois o
empresário individual opera sob firma constituída por seu
nome, completo ou abreviado.

•

D) A pretensão de Cruz Machado é possivel, pois o
empresário individual pode substituir seu nome civil por
uma designação mais precisa de sua pessoa.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Direito Societário / Conceito de Sociedades
Fonte: EXAME XX - 2016.2 / OAB / 2016 / FGV

Q299.
Na sociedade Apuí Veículos Ltda., a sócia Eva foi eleita
administradora, pela unanimidade dos sócios, para um
mandato de três anos. Em razão de insuperáveis divergências
com os demais administradores sobre a condução dos
negócios, Eva renunciou ao cargo após um ano de sua
investidura.

A eficácia da renúncia de Eva se dará, em relação à sociedade,
desde o momento em que
•

A) a assembleia de sócios ratifica o ato de Eva; e, em relação
a terceiros, após a averbação da renúncia.

•

B) é designado novo administrador para substituir Eva; e, em
relação a terceiros, após a averbação ou publicação da
renúncia.

•

C) esta toma conhecimento da comunicação escrita de Eva; e,
em relação a terceiros, após a averbação e publicação da
renúncia.

•

D) o termo de renúncia de Eva é lavrado no livro de atas da
administração; e, em relação a terceiros, após a publicação

da renúncia.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Direito Societário / Sociedade Simples
Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q300.
Sebastião e Marcelo constituíram uma sociedade sem que o
documento de constituição tivesse sido levado a registro.
Marcelo assumiu uma dívida em seu nome pessoal, mas no
interesse da sociedade. Barros é credor de Marcelo pela
referida obrigação.

Barros poderá provar a existência da sociedade
•

A) de qualquer modo, e os bens sociais respondem pelos atos
de gestão praticados por Marcelo.

•

B) somente por escrito, e os bens sociais respondem pelos
atos de gestão praticados por Marcelo.

•

C) de qualquer modo, e somente os bens particulares de
Marcelo respondem pelos atos de gestão por ele
praticados.

•

D) somente por escrito, e os bens particulares de Marcelo e
Sebastião respondem pelos atos de gestão praticados por
Marcelo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Direito Societário / Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRILI
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q301.
Rosana e Carolina pretendem reunir esforços para
empreender uma atividade econômica, constituindo uma
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI).

Essa iniciativa será possível se observada a seguinte condição:
•

A) Rosana poderá indicar Carolina como administradora, mas
somente poderá figurar em uma única empresa dessa
modalidade.

•

B) Rosana e Carolina poderão ser coproprietárias de todas as
quotas, mas estas serão indivisíveis em relação a EIRELI,
salvo para efeito de transferência.

•

C) não será cabível a desconsideração da personalidade
jurídica da EIRELI, diante da limitação de responsabilidade
de Carolina ao valor do capital social.

•

D) a remuneração decorrente da cessão de direitos
patrimoniais de autor, de que sejam detentoras tanto
Rosana quanto Carolina, vinculados à atividade profissional
de ambas, poderá ser atribuída à EIRELI constituída para a
prestação de serviços.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Direito Societário / Sociedade Empresária / Sociedade Comum
Fonte: EXAME V - 2011.2 / OAB / 2011 / FGV

Q302.
A respeito da sociedade em comum, é correto afirmar que
•

A) os sócios respondem individual e ilimitadamente pelas
obrigações sociais.

•

B) são regidas pelas disposições das sociedades simples.

•

C) na relação com terceiros, os sócios podem comprovar
a existência da sociedade de qualquer modo.

•

D) os sócios são titulares em comum das dívidas sociais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Direito Societário / Sociedade Empresária / Sociedade em conta de participação
Fonte: EXAME VII - 2012.1 / OAB / 2012 / FGV

Q303.
Em relação à Sociedade em Conta de Participação NÃO é
correto afirmar que
•

A) é uma sociedade empresária personificada e de pessoas.

•

B) a atividade constitutiva do objeto social deve ser
exercida unicamente pelo sócio ostensivo.

•

C) o contrato social produz efeito somente entre os sócios.

•

D) as contribuições dos sócios participante e ostensivo
constituem patrimônio especial.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Direito Societário / Sociedade Empresária / Sociedade Simples
Fonte: EXAME XVII - 2015.2 / OAB / 2015 / FGV

Q304.
Perseu, em 2012, ingressa numa sociedade simples,
constituída em 2008, formada por cinco pessoas naturais e
com sede na cidade de Primeira Cruz. De acordo com as
disposições do Código Civil sobre a sociedade simples, assinale
a afirmativa correta.
•

A) Perseu é responsável por todas as dívidas sociais
anteriores à admissão.

•

B) Perseu responde apenas pelas dívidas sociais posteriores à
admissão.

•

C) Perseu responde apenas pelas dívidas sociais contraídas no
ano anterior à admissão.

•

D) Perseu não responde pelas dívidas sociais anteriores e
posteriores à admissão.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Direito Societário / Sociedade Empresária / Sociedade Limitada
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q305.
Miguel e Paulo pretendem constituir uma sociedade do tipo
limitada porque não pretendem responder subsidiariamente
pelas obrigações sociais.

Na consulta a um advogado previamente à elaboração do

contrato, foram informados de que, nesse tipo societário,
todos os sócios respondem
•

A) solidariamente pela integralização do capital social.

•

B) até o valor da quota de cada um, sem solidariedade entre
si e em relação à sociedade.

•

C) até o valor da quota de cada um, após cinco anos da data
do arquivamento do contrato.

•

D) solidariamente pelas obrigações sociais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Direito Societário / Sociedade Empresária / Sociedade Anônima
Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q306.
O estatuto de uma sociedade empresária do tipo anônima
estabelece que seu objeto social é a exploração de serviços
aéreos públicos de transporte regular e não regular. Diante do
processamento da recuperação judicial da referida sociedade
empresária, o exercício dos direitos derivados de contratos de
arrendamento de aeronaves ou de seus motores pelos
credores
•

A) ficará suspenso pelo prazo improrrogável de 180 (cento e
oitenta) dias contado da data do processamento da
recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo,
o direito dos arrendadores de iniciar ou continuar suas
ações e execuções, independentemente de
pronunciamento judicial.

•

B) não ficará suspenso, e os arrendadores podem continuar
suas ações e execuções, mas, durante o prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contado da data do processamento
da recuperação, não é permitida a venda ou a retirada do
estabelecimento das aeronaves, por serem bens de capital
essenciais à empresa.

•

C) ficará suspenso até a concessão da recuperação judicial,
exceto se o plano de recuperação estabelecer que as
obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as
condições originalmente definidas em lei, inclusive no que
diz respeito aos encargos.

•

D) não ficará suspenso em nenhuma hipótese e os créditos
decorrentes dos contratos de arrendamento não se
submeterão aos efeitos da recuperação judicial,
prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as
condições contratuais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Direito Societário / Sociedade Empresária / Sociedade por Ações
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q307.
Bernardino adquiriu de Lorena ações preferenciais escriturais
da companhia Campos Logística S/A e recebeu do(a)
advogado(a) orientação de como se dará a formalização da
transferência da propriedade.

A resposta do(a) advogado(a) é a de que a transferência das
ações se opera

•

A) pelo extrato a ser fornecido pela instituição custodiante,
na qualidade de proprietária fiduciária das ações.

•

B) pela inscrição do nome de Bernardino no livro de Registro
de Ações Nominativas em poder da companhia.

•

C) pelo lançamento efetuado pela instituição depositária em
seus livros, a débito da conta de ações de Lorena e a
crédito da conta de ações de Bernardino.

•

D) por termo lavrado no livro de Transferência de Ações
Nominativas, datado e assinado por Lorena e por
Bernardino ou por seus legítimos representantes.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Títulos de Crédito / Letra de Câmbio
Fonte: EXAME XX - 2016.2 / OAB / 2016 / FGV

Q308.
Cícero sacou uma letra de câmbio em favor de Amélia, tendo
designado como sacado Elísio, que acatou a ordem de
pagamento. A primeira endossante realizou um endosso em
preto para Dario, com proibição de novo endosso.

Diante do efeito legal da cláusula de proibição de novo
endosso, assinale a afirmativa correta.
•

A) Caso Dario realize um novo endosso, tal transferência terá
efeito de cessão de crédito perante os coobrigados e efeito
de endosso perante o aceitante.

•

B) Dario não poderá realizar novo endosso no título sob pena
de desoneração de responsabilidade cambial dos
coobrigados.

•

C) Tal qual o endosso parcial, a proibição de novo endosso é
nula por restringir a responsabilidade cambiária do
endossante e do sacador.

•

D) Amélia, embora coobrigada, não responde pelo
pagamento da letra de câmbio perante os endossatários
posteriores a Dario.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Títulos de Crédito / Nota Promissória
Fonte: EXAME XVI - 2015.1 / OAB / 2015 / FGV

Q309.
A sociedade empresária Calçados Montalvânia Ltda. celebrou
contrato de faturização com Miravânia Fomento Mercantil
Ltda. para que a segunda antecipasse para a primeira créditos
contidos em cheques, notas promissórias, duplicatas de venda
e outros documentos de dívida, além da prestação de serviços
de assessoria mercadológica, creditícia e de gestão de riscos.

Sobre este contrato, assinale a afirmativa correta.
•

A) Na modalidade tradicional (ou convencional) da
faturização, a faturizadora se obriga a efetuar o
pagamento das faturas e de outros documentos referentes
aos créditos cedidos apenas na data do vencimento, razão
pela qual o contrato em questão não pode ser considerado
faturização típica.

•

B) As sociedades de fomento comercial estão obrigadas a
arquivar seus contratos e suas alterações no Registo Civil
de Pessoas Jurídicas, uma vez que o objeto por elas
exercido inclui a prestação de serviços ao faturizado, sendo
essa atividade estranha ao objeto das sociedades
empresárias.

•

C) As sociedades faturizadoras dependem de autorização do
Banco Central do Brasil para funcionamento, podendo
realizar operações de crédito em favor dos faturizados,
não estando tais operações sujeitas ao limite máximo de
juros previsto no Código Civil.

•

D) As sociedades que exercem as atividades de fomento
comercial, mesmo não sendo consideradas instituições
financeiras para efeitos legais, estão obrigadas a conservar
sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços
prestados aos faturizados.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Títulos de Crédito / Cheque
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q310.
Um cliente apresenta a você um cheque nominal à ordem com
as assinaturas do emitente no anverso e do endossante no
verso. No verso da cártula, também consta uma terceira
assinatura, identificada apenas como aval pelo signatário.

Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta.
•

A) O aval dado no título foi irregular, pois, para a sua
validade, deveria ter sido lançado no anverso.

•

B) A falta de indicação do avalizado permite concluir que ele
pode ser qualquer dos signatários (emitente ou
endossante).

•

C) O aval dado no título foi na modalidade em branco, sendo
avalizado o emitente.

•

D) O aval somente é cabível no cheque não à ordem, sendo
considerado não escrito se a emissão for à ordem.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Títulos de Crédito / Duplicata
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q311.
Humaitá Comércio e Distribuição de Defensivos Agrícolas Ltda.
sacou 4 (quatro) duplicatas de compra e venda em face de
Cooperativa dos Produtores Rurais de Coari Ltda., em razão da
venda de insumos para as plantações dos cooperados.

Com base nestas informações, assinale a afirmativa correta.
•

A) É facultado ao sacador inserir cláusula não à ordem no
momento do saque, caso em que a forma de transferência
dos títulos se dará por meio de cessão civil de crédito.

•

B) Por se tratar de sacado cooperativa, sociedade simples
independentemente de seu objeto, é proibido o saque de
duplicatas em face dessa espécie de sociedade.

•

C) Lançada eventualmente a cláusula mandato no endosso
das duplicatas, o endossatário poderá exercer todos os
direitos emergentes dos títulos, inclusive efetuar endosso
próprio a terceiro.

•

D) Sendo o pagamento das duplicatas garantido por aval, o
avalista é equiparado àquele cujo nome indicar; na falta da
indicação, àquele abaixo de cuja firma lançar a sua; fora
desses casos, ao sacado.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Títulos de Crédito / Características dos Títulos de Crédito: conceitos
Fonte: EXAME VII - 2012.1 / OAB / 2012 / FGV

Q312.
Com relação ao instituto do aval, é correto afirmar que
•

A) é necessário o protesto para a cobrança dos avalistas do
emitente e dos endossantes de notas promissórias.

•

B) o avalista, quando executado, pode exigir que o credor
execute primeiro o avalizado.

•

C) o aval pode ser lançado em documento separado do
título de crédito.

•

D) a obrigação do avalista se mantém, mesmo no caso de a
obrigação que ele garantiu ser nula, exceto se essa
nulidade for decorrente de vício de forma.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Direito Falimentar e Recuperacional / Regime Geral / Comitê de Credores
Fonte: EXAME X - 2013.1 / OAB / 2013 / FGV

Q313.
Com relação às atribuições do Comitê de Credores, quando
constituído no âmbito da recuperação judicial, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial.

•

B) Fornecer, com presteza, todas as informações exigidas
pelos credores interessados.

•

C) Consolidar o quadro geral de credores e providenciar sua
publicação.

•

D) Apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório
mensal das atividades do devedor.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Empresarial / Direito Falimentar e Recuperacional / Recuperação Judicial
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q314.
A sociedade empresária Pará de Minas Veículos Ltda.
pretende requerer sua recuperação judicial. Ao analisar a
minuta de petição inicial, o gerente administrativo listou os
impedimentos ao pedido de recuperação.

Assinale a opção que apresenta um desses impedimentos.
•

A) O devedor ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido
concessão de recuperação judicial.

•

B) O devedor possuir ativo que não corresponda a, pelo
menos, 50% (cinquenta por cento) do passivo
quirografário.

•

C) O devedor deixar de requerer sua autofalência nos 30
(trinta) dias seguintes ao vencimento de qualquer
obrigação líquida.

•

D) A sociedade ter como administrador pessoa condenada
por crime contra o patrimônio ou contra a fé pública.
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Q315.
Você participou da elaboração, apresentação e negociação do
plano de recuperação extrajudicial de devedor sociedade
empresária. Tendo sido o plano assinado por todos os
credores por ele atingidos, seu cliente o contratou para
requerer a homologação judicial.

Assinale a opção que indica o juízo em que deverá ser
apresentado o pedido de homologação do plano de
recuperação extrajudicial.
•

A) O juízo da sede do devedor.

•

B) O juízo do principal estabelecimento do devedor.

•

C) O juízo da sede ou de qualquer filial do devedor.

•

D) O juízo do principal estabelecimento ou da sede do
devedor.
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Q316.
Antes da decretação de falência da sociedade Talismã &
Sandolândia Ltda., foi ajuizada ação de execução por título
extrajudicial por Frigorífico Rio Sono Ltda., esta enquadrada
como empresa de pequeno porte.

Com a notícia da decretação da falência pela publicação da
sentença no Diário da Justiça, o advogado da exequente
tomará ciência de que a execução do título extrajudicial
•

A) não será suspensa, em razão do enquadramento da
credora como empresa de pequeno porte.

•

B) está suspensa pelo prazo improrrogável de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da publicação da sentença.

•

C) não será suspensa, em razão de ter sido ajuizada pelo
credor antes da decretação da falência.

•

D) está suspensa, devendo o credor se submeter às regras do
processo falimentar e ter seu crédito verificado e
classificado.
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Q317.
Mauriti & Cia Ltda. celebrou contrato de alienação fiduciária
em garantia com a sociedade empresária Gama.
Com a decretação de falência da fiduciante, o advogado da
fiduciária pleiteou a restituição do bem alienado, sendo
informado pelo administrador judicial que o bem se
encontrava na posse do falido na época da decretação da
falência, porém não foi encontrado para ser arrecadado.

Considerando os fatos narrados, o credor fiduciário terá
direito à restituição em dinheiro do valor da avaliação do bem
atualizado?
•

A) Não, em razão de este não ter sido encontrado para
arrecadação.

•

B) Sim, devendo, para tanto, habilitar seu crédito na falência
como quirografário.

•

C) Sim, mesmo que o bem alienado não mais exista ao tempo
do pedido de restituição ou que não tenha sido
arrecadado.

•

D) Não, por não ter a propriedade plena do bem alienado
fiduciariamente, e sim resolúvel.
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Q318.
O administrador da sociedade empresária Dutra & Filhos
Comércio de Alimentos Ltda. consulta seu advogado para
orientá-lo sobre o contrato apropriado para o aumento de sua
capacidade de distribuição.
A intenção da pessoa jurídica é celebrar um contrato pelo qual
possa receber a posse direta de veículos, que serão indicados
por ela ao proprietário, para utilizá-los por prazo determinado,
mediante o pagamento de prestações mensais durante a
vigência do contrato. Ao termo final, a cliente deseja ter a
possibilidade de adquirir os veículos ao invés de ser obrigada a
devolvê-los ao proprietário ou renovar o contrato.

Assinale a opção que indica o contrato apropriado para a
sociedade empresária.
•

A) Locação a prazo determinado.

•

B) Cessão de uso a título oneroso.

•

C) Compra e venda a prazo.

•

D) Arrendamento mercantil.
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Q319.

Pretendendo aderir a um sistema de franquia empresarial, o
microempresário individual SF consulta sua advogada sobre as
disposições legais referentes a esse contrato.

Assinale, dentre as afirmativas a seguir, a que apresenta a
informação correta prestada pela advogada.
•

A) O franqueador é obrigado a incluir na circular de oferta de
franquia informação em relação ao território de atuação
do franqueado, especificando a possibilidade de o
franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu
território, ou realizar exportações.

•

B) Em razão do sigilo dos instrumentos de escrituração, dos
balanços e das demonstrações financeiras dos
empresários, o franqueador não é obrigado a incluir tais
documentos nas informações da circular de oferta de
franquia.

•

C) Tratando-se de franqueador ou franqueado enquadrado
como microempreendedor individual, microempresa ou
empresa de pequeno porte, é dispensável a presença no
contrato de testemunhas e terá validade
independentemente de ser levado a registro perante
cartório ou órgão público.

•

D) Se o franqueador veicular informações falsas na circular de
oferta de franquia, o franqueado não poderá arguir a
anulabilidade do contrato, apenas das cláusulas
pertinentes, mas poderá exigir devolução das quantias que
já houver pago, a título de taxa de filiação e royalties,
devidamente corrigidas.
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Q320.
A respeito da capacidade processual, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Os municípios serão representados em juízo, ativa e
passivamente, pelo Prefeito ou pelo procurador.

•

B) O juiz, de plano, deverá extinguir o processo sem resolução
do mérito, ao verificar a incapacidade processual ou a
irregularidade da representação das partes.

•

C) O juiz dará curador especial ao réu preso, bem como ao
réu citado por hora certa, por edital ou por meio
eletrônico.

•

D) A citação dos cônjuges nas ações que versem sobre
direitos reais imobiliários é prescindível.
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Q321.
As regras processuais impõem as partes deveres que devem
ser observados ao longo do processo judicial. Tais deveres
têm, como corolário lógico, a existência de uma
responsabilidade processual civil.

Acerca de tal responsabilidade, é correto afirmar que
•

A) a responsabilidade por dano processual não pode ser
reconhecida em face de terceiros intervenientes, sendo
um fenômeno tipicamente atrelado à atuação das partes
da demanda.

•

B) havendo mais de um litigante de má■fé, o juiz deverá
condená■los na proporção de seus interesses ou
solidariamente, caso tenham se coligado para lesar o
adversário.

•

C) a indenização a ser fixada imediatamente após a prática
do ato punível poderá exceder vinte por cento sobre o
valor da causa, ficando sua fixação sujeita ao livre arbítrio
do juiz.

•

D) a apresentação em juízo de petição que não
corresponda, com perfeição, ao original anteriormente
remetido por fax, não enseja responsabilização por dano
processual, mas tão somente a prática de crime a ser
punido nos termos do Código Penal.
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Q322.
O Código de Processo Civil regulamenta como se dará a
atuação das partes e dos procuradores em juízo. Além de
dispor sobre a capacidade processual e dos deveres de cada
um, disciplina sobre a constituição de representante
processual e substituição das partes e dos procuradores.

A respeito dessa temática, assinale a alternativa correta.
•

A) Ao advogado é admitido procurar em juízo sem
instrumento de mandato a fim de praticar atos
reputados urgentes. Mas, para tanto, deverá prestar
caução e exibir o instrumento de mandato no prazo
improrrogável de quinze dias.

•

B) O instituto da sucessão processual ocorrerá quando
houver a morte de qualquer das partes, que será
substituída pelo espólio ou por seus sucessores,
suspendendo-se o processo e sendo defesa a prática
de atos processuais, salvo atos urgentes a fim de evitar
dano irreparável.

•

C) O advogado poderá a qualquer tempo renunciar ao
mandato, devendo, entretanto, assistir o mandante
nos dez dias subsequentes a fim de lhe evitar prejuízo,
salvo na hipótese de ter comprovado que cientificou o
mandante para que nomeasse substituto.

•

D) Caso o advogado deixe de declarar na petição inicial o
endereço em que receberá intimação, poderá fazê-lo
até a fase de saneamento, mas as intimações somente
informarão o nome do advogado quando tal dado
estiver regularizado.
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Q323.

Os irmãos Rafael e Daniela são proprietários de um imóvel na
Av. São Sebastião, n. 20. Eles realizaram um contrato de
locação com Joana, estudante, por prazo indeterminado. Após
três anos de vigência de contrato, devido aos grandes eventos
internacionais na cidade, os irmãos propuseram uma ação
revisional de aluguel, tendo em vista a valorização constatada
na área em que fica o imóvel.

A partir da hipótese sugerida, assinale a opção correta.
•

A) Trata-se de litisconsórcio ativo facultativo unitário, uma
vez que há solidariedade entre os irmãos, o que faz com
que um deles, sozinho, possa ajuizar a ação, tendo a
decisão efeito para ambos.

•

B) Trata-se de litisconsórcio passivo multitudinário, pois a
ação revisional, se procedente, alterará o valor da locação
para todo e qualquer candidato à locação.

•

C) Trata-se de litisconsórcio ativo facultativo simples, pois no
lugar de uma única ação, cada irmão pode entrar com uma
ação revisional diferente para atualizar o valor do imóvel, e
as duas correrão normalmente, em separado.

•

D) Trata-se de litisconsórcio ativo necessário unitário, uma
vez que a lei assim o exige e a decisão do juiz será a mesma
para os dois irmãos.
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Q324.
Vinícius foi demandado em uma ação de cobrança por ter sido
fiador de sua sogra, Francisca. Assinale a alternativa que indica
a medida a ser adotada por Vinícius para trazer Francisca para
o pólo passivo desse processo.
•

A) Reconvenção.

•

B) Denunciação à lide.

•

C) Chamamento ao processo.

•

D) Nomeação à autoria.
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Q325.
Os critérios relativos de fixação de competência podem ser
alterados pela ocorrência de alguns fenômenos processuais.
Uma das situações que pode levar à modificação da
competência, quando fixada com base em critérios relativos, é
a ocorrência da chamada continência.

Assinale a alternativa que descreve, corretamente,
continência.
•

A) Fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações, quando
lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.

•

B) Fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando
há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o
objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.

•

C) Fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando
há entre elas identidade de partes, de causa de pedir e de
pedido e todas tramitam em diferentes juízos
simultaneamente.

•

D) Fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando
possuem pedidos que, somados, não ultrapassam o valor
de sessenta salários mínimos.
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Q326.
O sistema processual pátrio estabelece duas espécies de
incompetência: a incompetência absoluta e a incompetência
relativa.

Acerca do tema, assinale a afirmativa correta.
•

A) Os critérios absolutos de fixação de competência são
previstos em lei com a finalidade de promover a proteção,
precipuamente, de interesses privados.

•

B) Em litígios que envolvam nunciação de obra nova, é
defeso ao autor optar por fazer o ajuizamento da ação no
foro de domicílio do réu ou no foro de eleição.

•

C) Em demanda proposta perante juízo absolutamente
incompetente, pode haver prorrogação da competência
do juízo, caso deixe o réu de apresentar, no momento
processual oportuno, a exceção de incompetência.

•

D) A incompetência relativa ocorre, por exemplo, quando o
critério de fixação de competência em razão do valor da
causa é desrespeitado, hipótese em que tanto as partes
quanto o magistrado, de ofício, poderão suscitar a
incompetência do juízo.
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Q327.
A respeito da participação do Ministério Público no Processo
Civil, assinale a opção correta.
•

A) O Ministério Público tem a faculdade de intervir nas causas
em que há interesses de incapazes.

•

B) O Ministério Público, intervindo como fiscal da lei, terá
vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos
os atos do processo.

•

C) O Ministério Público, quando for parte, não gozará de
prazos diferenciados para interposição de recursos.

•

D) O Ministério Público, intervindo como fiscal da lei, não
pode requerer diligências com intuito de comprovar a
verdade de fatos relevantes para a causa.
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Q328.
Com relação ao início da contagem do prazo para
apresentação de resposta, em ação ajuizada pelo rito comum
ordinário, em face de apenas um réu, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Em se tratando de citação postal, começa a correr o prazo
a partir da data da juntada aos autos do aviso de
recebimento.

•

B) Em se tratando de citação por oficial de justiça, começa a
correr o prazo no dia seguinte ao do cumprimento da
diligência.

•

C) Em se tratando de citação por carta precatória, começa a
correr o prazo no dia em que a carta é devolvida ao juízo
de origem.

•

D) Em se tratando de citação por edital, começa a correr o
prazo no dia seguinte ao da publicação do referido edital.
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Q329.
Em ação de alimentos promovida por Yolanda em face de
Aurélio, o Juiz determinou que Aurélio deveria arcar, na
condição de futuro pai, com os valores devidos à gestante
durante a gravidez, destinados a cobrir as despesas adicionais
decorrentes da gestação, fixando para tal a quantia “x”. A
legislação atinente ao tema dá a Aurélio a possibilidade de
defesa.

Assinale a opção que indica os termos em que a defesa será
exercida.
•

A) Além dos alimentos gravídicos, o Juiz designará a data para
a realização da audiência, que será considerada o termo a
quo para o curso do prazo de cinco dias para a defesa do
réu.

•

B) O réu deverá ser informado da fixação dos alimentos
gravídicos, de modo que o prazo de cinco dias será
contado a partir da juntada do mandado de citação
devidamente cumprido.

•

C) O momento para apresentação da defesa do réu, nesse
caso, será a audiência de instrução e julgamento, que terá
a data determinada na decisão que fixa os alimentos
provisórios.

•

D) O prazo de 15 dias para o oferecimento de defesa terá
início no dia da juntada do mandado que fixou e
determinou o pagamento de alimentos gravídicos.
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Q330.

No decorrer da tramitação de uma ação, em que se discutiam
as declarações de última vontade contidas em um testamento,
foi alegada, pela parte interessada, a ausência de intervenção
obrigatória do Ministério Público, requerendo, como
consequência, a anulação de todo o procedimento.

Com base no CPC/15, assinale a afirmativa correta.
•

A) A alegação está correta, uma vez que compete ao
Ministério Público intervir nas causas concernentes a
disposições de última vontade, sob pena de nulidade.

•

B) O advogado da parte contrária pode arguir a inexistência
de obrigatoriedade de intervenção, uma vez que, nesse
caso, cabe ao parquet avaliar a presença do interesse
público ou social, decidindo ou não pela intervenção.

•

C) Não há nulidade na situação narrada, pois a
obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público se
limita às ações em que haja interesse de incapaz ou
participação da Fazenda Pública.

•

D) A alegação de nulidade está correta, de modo que o juiz
deverá invalidar todo o processo, desde a distribuição.
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Q331.
Zélia e Joaquim são vizinhos há cerca de sete anos.
Determinada parede foi construída por Joaquim, mas, por
defeitos na execução da obra, está permitindo a infiltração da
água da chuva, gerando danos à parede limítrofe construída
por Zélia. Inconformada, Zélia procura você como
advogado(a) a fim de ingressar com a medida judicial cabível.

Analisando a hipótese e, estando Zélia de acordo com o seu
parecer técnico, você afora ação judicial para o desfazimento
da construção ou a reparação da obra defeituosa. Nessa
hipótese, como será fixado o valor da causa?
•

A) Deverá ser considerado o menor valor, por se tratar de
pedido subsidiário.

•

B) Será a soma dos valores de todos os pedidos, por se
tratar da hipótese de cumulação de pedidos.

•

C) Por se tratar de pedidos alternativos, será considerado
o de maior valor.

•

D) Por se tratar de ação para cumprimento do negócio
jurídico, será considerado o valor da soma do principal,
da pena e dos juros vencidos.
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Q332.
A capacidade é um dos pressupostos processuais. Caso o juiz
verifique que uma das partes é incapaz ou há irregularidade em sua
representação, deverá suspender o processo e marcar prazo razoável
para que o defeito seja sanado.

Assinale a alternativa que indique a providência correta a ser tomada
pelo magistrado, na hipótese de persistência do vício.
•

A) Se o vício se referir ao autor, deve o juiz aplicar-lhe multa por
litigância de má-fé.

•

B) Se o vício se referir ao autor, deve o juiz proferir o julgamento
antecipado da lide.

•

C) Se o vício se referir ao réu, deve o juiz reputá-lo revel.

•

D) Se o vício se referir ao réu, deve o juiz julgar a causa em seu
desfavor.
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Q333.
A repressão à má-fé processual é disciplinada em diversas
fontes normativas que orientam a aplicação do direito. A
multa por litigância de má-fé pode ser aplicada ao autor, réu e
interveniente e mesmo ao causídico, o que deve ser apurado
em ação própria, baseada no Estatuto da OAB.

Partindo do tema em questão, analise as situações do
cotidiano forense apresentadas a seguir e assinale a única em
que restou caracterizada a ocorrência de má-fé processual.
•

A) A propositura de várias ações idênticas quanto às partes, à
causa de pedir e ao pedido, distribuídas a juízos distintos,
com nomen iuris diversos, objetivando concessão de
medida liminar e revisão de cláusulas de um mesmo
contrato, configura má-fé processual de conduta
temerária.

•

B) A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
e, sucessivamente, a propositura de ação de revisão de
contrato, gerando a perda do objeto da primeira por
motivo superveniente, caracteriza conduta despida de
probidade e merece a aplicação da multa por litigância de
má-fé.

•

C) O protocolo intempestivo de petição intercorrente e de
recurso geram, indubitavelmente, a presunção de má-fé
do signatário, ao buscar postergar o feito e gerar tumulto
processual, cabendo a aplicação de multa em tais
hipóteses.

•

D) Na impugnação ao cumprimento de sentença, quando o
fundamento do pedido disser respeito a excesso na
execução, a lei estabelece ser imprescindível que o
impugnante aponte o valor que entende correto, sob pena
de rejeição da medida impugnativa e a presunção de
litigância de má-fé pela postergação do feito.
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Q334.

Alan ajuizou medida cautelar preparatória em face de
Roberta, obtendo deferimento de pedido liminar para
indisponibilizar a venda de veículos de propriedade da ré. De
posse da decisão liminar, Alan protocolizou ofício junto ao
órgão competente em 30 de janeiro, tendo a liminar sido
efetivada em 10 de fevereiro, ou seja, quatro dias antes da
citação de Roberta. As datas citadas eram dias úteis.

Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.
•

A) O ajuizamento da ação principal dentro do prazo legal veda
ao magistrado revogar a decisão liminar antes da sentença
de mérito.

•

B) O ajuizamento da ação principal no dia 14 de março
acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a
extinção da medida cautelar.

•

C) A eventual falta de diligência de Alan ao inobservar o prazo
legal para execução da decisão liminar acarretará a
automática extinção dos processos cautelar e principal.

•

D) O indeferimento do pedido acautelatório liminar
formulado por Alan obsta o ajuizamento da ação principal,
por falta de interesse.
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Q335.
O rito comum sumário tem suas hipóteses de incidência
expressamente disciplinadas no sistema processual civil
pátrio. Tal rito apresenta trâmite mais célere que o observado
pelo rito comum ordinário, e, exatamente por isso, as causas
que o observam têm menor complexidade se comparadas às
que tramitam pelo rito comum ordinário.

Acerca do rito comum sumário, é correto afirmar que
•

A) podem observar o rito comum sumário causas cujo
valor corresponda a trezentos vezes o valor do salário
mínimo e que versem acerca da cobrança ao
condômino de quantias devidas ao condomínio.

•

B) ações que seguem o rito comum sumário são dúplices,
razão pela qual pode o réu valer-se da reconvenção
para formular pedidos contra o autor em seu favor.

•

C) no rito comum sumário, têm as partes que comparecer
pessoalmente à audiência de conciliação, jamais
podendo se fazer representar por preposto com
poderes para transigir.

•

D) no rito comum sumário, não é admissível a ação
declaratória incidental. Da mesma forma não se
admitem nesse rito, em nenhuma hipótese, quaisquer
das espécies de intervenção de terceiros.
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Q336.

Um advogado é procurado em seu escritório por um cliente que
lhe narra que a empresa da qual ele é diretor foi citada pelo poder
judiciário, em decorrência de um conflito surgido em razão de contrato
de compra e venda no qual inseriram cláusula compromissória cheia,
estabelecendo que em caso de eventual conflito entre as partes, o
mesmo será apreciado por um tribunal arbitral.

O advogado ao peticionar no referido processo, representando
os interesses do seu cliente, no sentido de exigir cumprimento da
cláusula compromissória cheia, deverá:
•

A) requerer a designação de audiência de conciliação, pois o juiz
pode conhecer de ofício da pré-existência da convenção de
arbitragem.

•

B) apresentar desde logo contestação, restringindo sua
argumentação ao exame do mérito da causa.

•

C) apresentar contestação e alegar expressamente, em preliminar,
a existência de convenção de arbitragem, solicitando a extinção
do feito.

•

D) solicitar ao juiz o julgamento antecipado da lide.
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Q337.
Júlia ingressou com ação de indenização por danos morais e
materiais em face da Gráfica Bela Escrita, bem como do Ateliê
Alta-Costura, sob a alegação de que o seu casamento não
pôde ser realizado tendo em vista que a Gráfica escreveu o
endereço errado do local da cerimônia em todos os convites
confeccionados, e o Ateliê, por sua vez, não entregou o
vestido de noiva no dia do casamento. Tendo sido ambos os
réus regularmente citados, o Ateliê Alta-Costura apresentou
contestação tempestiva, em que afirmou se isentar de
responsabilidade, uma vez que o vestido de noiva já estava
praticamente pronto, quando, na véspera da cerimônia, a
noiva subitamente decidiu solicitar inúmeras alterações no
modelo da roupa, o que inviabilizou a sua tempestiva entrega.

A Gráfica Bela Escrita, por seu turno, não se manifestou nos
autos.

A respeito da situação descrita, é correto afirmar que a
contestação apresentada pelo Ateliê Alta-Costura
•

A) automaticamente aproveita à Gráfica Bela Escrita, não
se operando o efeito material da revelia contra este
réu.

•

B) reabre automaticamente o prazo para a apresentação
de contestação pela Gráfica Bela Escrita, operando-se o
efeito material da revelia somente se este réu, mesmo
assim, permanecer inerte.

•

C) não aproveita à Gráfica Bela Escrita, operando-se o
efeito material da revelia contra este réu.

•

D) aproveita à Gráfica Bela Escrita, não se operando o
efeito material da revelia contra este réu, desde que o
Ateliê Alta-Costura, uma vez intimado, manifeste
expressa concordância.
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Q338.
Aloísio ajuizou ação de anulação de casamento em face de
Júlia. No curso do processo, o juiz designou audiência de
instrução e julgamento para colheita dos depoimentos
pessoais de Aloísio e Júlia e oitiva das testemunhas.

Considerando as regras sobre depoimento pessoal previstas
no Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta.
•

A) O Código de Processo Civil admite que Júlia se valha da
escusa do dever de depor sobre fatos torpes que lhe forem
imputados por Aloísio.

•

B) Aloísio e Júlia, apesar de devidamente intimados, poderão
se recusar a depor, sem que seja aplicada a pena de
confissão, por ser o depoimento pessoal mero meio de
prova.

•

C) Aloísio e Júlia deverão responder pessoalmente sobre os
fatos articulados, podendo consultar notas breves, desde
que objetivem completar os esclarecimentos.

•

D) O Código de Processo Civil veda expressamente que o juiz,
de ofício, determine o comparecimento pessoal de Aloísio
e Júlia, a fim de interrogá-los sobre os fatos da causa.
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Q339.
Durante uma ação de guarda a tramitar em uma vara de
família, a ré, mãe da criança, descobriu que o advogado do pai
(autor) é filho adotivo do irmão do promotor de justiça que
atua no caso. Extremamente preocupada, informou o fato ao
seu advogado.

Com base no CPC/15, como advogado da mãe, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Por causa do impedimento para que o promotor de justiça
exerça suas funções, o fato deverá ser informado ao juiz da
causa em petição específica.

•

B) O advogado da mãe deverá arguir, por meio de exceção, o
impedimento do promotor de justiça.

•

C) As causas de impedimento direcionadas ao magistrado,
como é o caso, não se estendem aos membros do
Ministério Público.

•

D) Não se trata de causa de impedimento porque o advogado
do pai é parente colateral de terceiro grau do promotor de
justiça.
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Q340.
X contratou um plano de saúde com cobertura integral e sem
carência junto à operadora Saúde 100%, em 19 de outubro de
2012. Seis meses depois, precisou se submeter a uma cirurgia
na coluna, mas o plano se negou a cobri-la, sob alegação de
que tal procedimento não estava previsto em contrato.
Inconformado, X ajuizou ação visando ao cumprimento
forçado da obrigação, demanda essa distribuída perante a 10ª
Vara Cível da comarca do Rio de Janeiro, de titularidade do
magistrado Y. Após regular tramitação, o pedido autoral foi
julgado procedente, tendo em sentença sido fixado o prazo de
10 dias para a efetivação da cirurgia, sob pena de multa de
R$ 1.000,00 por dia de atraso. Três meses depois do trânsito
em julgado, e ainda não tendo sido cumprida a obrigação, X
requereu a majoração da multa diária, pedido este indeferido
pelo juiz Y, sob alegação de estar impedido de atuar por força
da coisa julgada material.

Sobre os fatos, assinale a afirmativa correta.
•

A) O magistrado agiu corretamente, cabendo ao autor apenas
cobrar a multa vencida.

•

B) A multa poderia ser aumentada, ou até mesmo substituída
por outra medida de apoio mais efetiva, a fim de
concretizar o direito do autor.

•

C) A multa somente poderia ser aumentada se o autor
conseguisse modificar a sentença por meio de uma ação
rescisória.

•

D) A multa não poderia ser aumentada, mas o juiz poderia
condenar a empresa ré a pagar danos morais ao autor.
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Q341.
Raul ajuizou ação de indenização por danos materiais, pelo
rito ordinário, em face de Sérgio, pretendendo ressarcir-se dos
prejuízos suportados com o conserto de seu táxi, decorrentes
de uma colisão no trânsito causada por imprudência do réu. O
pedido foi julgado procedente, mas a determinação do valor
exato da condenação dependia de apuração do quantum
debeatur, relativo às consequências do ato ilícito.

Diante da atual sistemática do Código de Processo Civil, é
correto afirmar que a liquidação de sentença, na hipótese,
•

A) é considerada simples incidente processual, devendo o
juiz, de ofício, iniciá-la, determinando a citação do réu.

•

B) constitui-se em processo autônomo, iniciado mediante
requerimento da parte interessada, do qual será citado o
réu.

•

C) constitui-se em fase do processo de conhecimento,
iniciada mediante requerimento da parte interessada, do
qual será intimada a parte contrária na pessoa de seu
advogado.

•

D) constitui-se em procedimento autônomo, devendo o juiz,
de ofício, iniciá-lo, mediante intimação das partes.
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Q342.
Henrique fora condenado pelo juízo da 10ª Vara Cível da
Comarca da Capital do Rio de Janeiro ao pagamento de
indenização por danos morais causados a Marlon, no valor de
R$ 100.000,00, tendo tal decisão transitada em julgado. Na
fase de cumprimento de sentença, não houve o pagamento
voluntário da quantia, nem foram encontrados bens no foro
da causa, razão pela qual procedeu-se à avaliação e penhora
de imóvel de veraneio de Henrique, situado no Guarujá/SP,
mediante carta precatória. O Oficial de Justiça, mesmo
certificando em seu laudo não possuir o conhecimento
especializado necessário para o ato, avaliou o imóvel em
R$ 150.000,00.

Nesse caso, a impugnação ao cumprimento de sentença que
verse unicamente o vício de avaliação
•

A) poderá ser oferecida no juízo deprecante ou deprecado,
sendo o juízo deprecante o competente para julgá-la.

•

B) poderá ser oferecida no juízo deprecante ou deprecado,
sendo o juízo deprecado o competente para julgá-la.

•

C) deverá ser oferecida no juízo deprecado, sendo o juízo
deprecante o competente para julgá-la.

•

D) deverá ser oferecida no juízo deprecante, sendo o juízo
deprecado o competente para julgá-la.
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Q343.
Na ação proposta por Jofre em face de Catarina, em trâmite
sob o rito comum ordinário, devidamente citada, a ré oferece
contestação e reconvenção. Em preliminar de contestação,
Catarina informa a existência de causa que poderá produzir a
extinção do processo sem resolução do mérito.

Intimado o recovindo para se manifestar, ele deverá
•

A) apresentar contestação à reconvenção no prazo de 15
dias, visto que a extinção da ação proposta por Jofre
não obsta o prosseguimento da reconvenção aforada
por Catarina.

•

B) aguardar a manifestação do juiz, já que, se a alegada
causa de extinção assim for reconhecida, a
reconvenção obrigatoriamente será extinta sem
resolução do mérito em razão da conexão entre essa e
a ação principal.

•

C) peticionar ao juiz da causa alegando inexistência de
citação do reconvindo, requerendo que ela seja
regularizada para que possa responder à reconvenção.

•

D) requerer a extinção da reconvenção, visto ser medida
incompatível com o rito processual ordinário, que, por
sua própria natureza, destina-se às ações dúplices,
alegando ainda que Catarina deveria ter formulado

pedido contraposto.
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Q344.
A respeito da relação entre a reconvenção e a ação na qual ela
foi oferecida, assinale a afirmativa correta.
•

A) São ações autônomas e, por isso, a reconvenção não tem o
seu prosseguimento obstado pela desistência da ação
primitiva.

•

B) Em caso de extinção da demanda primitiva, sem resolução
do mérito, a reconvenção não pode prosseguir, em razão
da sua subordinação perante aquela.

•

C) A reconvenção, por seu caráter acessório, não deve ser
conhecida, no caso de desistência da ação primitiva, mas
terá prosseguimento nos outros casos de extinção sem
resolução de mérito.

•

D) Em razão da prejudicialidade existente entre elas, a ação
primitiva deve ser julgada em momento anterior à
reconvenção.
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Q345.
A uniformização de jurisprudência é um instituto jurídico que
tem por objetivo diminuir os impactos das divergências entre
julgamentos do mesmo assunto.

A respeito da uniformização de jurisprudência, asinale a
afirmativa correta.
•

A) A uniformização de jurisprudência é um recurso capaz de
provocar a votação acerca do melhor entendimento
sobre determinado assunto a ser utilizado, quando
houver no tribunal dois ou mais precedentes divergentes
sobre o tema em questão.

•

B) A uniformização de jurisprudência é um procedimento
que só será instaurado, levando à suspensão do processo
que está no tribunal até sua resolução, se houver
expresso requerimento das partes nesse sentido.

•

C) A divergência que permite a instauração da uniformização
de jurisprudência é sempre verificada entre órgãos
diversos do mesmo tribunal.

•

D) A decisão do órgão fracionário que reconhece a existência
de divergência acerca da matéria ou deixa de fazê■lo pode
ser impugnada por agravo de instrumento.
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Q346.

Dominique, cidadão francês, foi parte em procedimento
arbitral que teve como sede uma câmara localizada em Paris,
na França, tendo este também sido o local onde a sentença foi
proferida. Ele obteve êxito em sua pretensão, que foi julgada
conforme a legislação francesa, e, agora, deseja receber da
parte sucumbente os valores a que faz jus. A parte devedora é
brasileira e possui patrimônio no Brasil, sendo a condenação
de natureza cível. Ele procura você para, como advogado(a),
orientá-lo.

Assinale a opção que indica o procedimento que Dominique
deve adotar.
•

A) Iniciar procedimento de cumprimento de sentença perante
uma das varas cíveis da comarca onde está localizada a
devedora, uma vez que a sentença arbitral, conforme
legislação processual brasileira, é titulo executivo judicial.

•

B) Ajuizar ação de execução perante uma das varas cíveis da
comarca onde está localizada a devedora, uma vez que a
sentença arbitral, conforme legislação processual
brasileira, é titulo executivo extrajudicial.

•

C) Dar início aos trâmites para recebimento dos valores
perante os tribunais de Paris, na França, uma vez que esse
foi o local onde foi conduzido o procedimento de
arbitragem.

•

D) Obter, preliminarmente, a homologação da sentença
arbitral perante o Superior Tribunal de Justiça, uma vez
que, pelas características narradas na questão, trata-se de
sentença arbitral estrangeira.
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Q347.
Luan, servidor público do Estado de Minas Gerais, ajuizou ação
contra a Fazenda Pública estadual, requerendo a devolução de
verbas indevidamente descontadas em seu contracheque sob
a rubrica de “contribuição obrigatória ao plano de saúde”. Na
oportunidade, demonstrou que o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG) já havia, em anterior ação individual proposta
por Thales, outro servidor público estadual, reconhecido a
inconstitucionalidade da lei estadual que previa esse
desconto, e requereu, assim, a restituição das verbas não
prescritas descontadas a tal título. Devidamente ajuizada
junto à 1ª Vara de Feitos Tributários da cidade de Belo
Horizonte/MG, e após regular tramitação, o magistrado
singular acolheu a tese da ré e julgou improcedente o pedido
exordial, tendo tal decisão transitado em julgado em
01/04/2012.

Sobre os fatos descritos, assinale a afirmativa correta.
•

A) Luan poderá se valer de ação anulatória, tendo em vista a
manifesta injustiça da sentença.

•

B) Se a inconstitucionalidade da lei estadual tivesse sido
reconhecida, na ação proposta por Thales, pelo Supremo
Tribunal Federal, Luan poderia ignorar a coisa julgada que
lhe foi desfavorável.

•

C) Luan poderá se valer de uma reclamação constitucional,
tendo em vista o desrespeito, pela sentença, de posição

jurisprudencial firmada pelo TJMG.
•

D) Luan poderia se valer de uma ação rescisória, desde que,
para tanto, demonstrasse que houve violação à lei, sendolhe vedado, nessa demanda, a rediscussão de matérias
fáticas.
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Q348.
Maria e Pedro, demandados em ação em trâmite sob o rito
sumário, são intimados, por seus respectivos procuradores, da
sentença de procedência do pedido. No 23º dia seguinte à
intimação, Maria ingressa com recurso de apelação.

Considerando os critérios quanto à tempestividade e efeitos, é
correto afirmar que o recurso será
•

A) inadmitido por restar extemporâneo e a decisão competirá
ao juízo ad quem.

•

B) recebido apenas no efeito devolutivo, já que incabível a
atribuição do duplo efeito para o recurso em tela,
tempestivo.

•

C) declarado intempestivo pelo juízo a quo, que deixará de
intimar o recorrido a apresentar suas contrarrazões.

•

D) admitido por restar tempestivo e recebido no duplo efeito,
em regra, face à natureza do recurso, salvo exceções
legais.
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Q349.
A respeito do recurso de agravo, assinale a afirmativa correta.
•

A) O relator, recebido o agravo de instrumento no tribunal,
converterá em agravo retido, salvo quando se tratar de
decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil
reparação.

•

B) A regra é, conforme previsto em nosso sistema processual,
a de utilização do agravo de instrumento para impugnar
decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz.

•

C) A interposição do agravo retido impedirá que a decisão
interlocutória impugnada seja imediatamente reanalisada
pelo Tribunal e estará condicionada ao prévio pagamento
do preparo devido.

•

D) Interposto o agravo retido para impugnação de decisão
interlocutória proferida pelo Juiz, só irá o Tribunal
reanalisar a questão por ocasião da interposição de
apelação, ainda que nesta não seja requerida
expressamente a apreciação de tal recurso.
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Q350.
Rodolfo ingressou com ação rescisória de sentença prolatada
em ação de cobrança, fundada na obtenção, após a sentença,
de documento novo capaz de lhe assegurar pronunciamento
favorável. Entretanto, o pedido foi julgado improcedente pelo
Tribunal de Justiça, por acórdão não unânime. A maioria dos
julgadores entendeu que a parte sabia da existência do
documento apresentado como novo e não conseguiu
demonstrar o motivo de sua não utilização na ação original.

Assinale a opção que contém o(s) recurso(s) cabível(is) contra o referido provimento jurisdicional
o referido provimento jurisdicional.
•

A) Embargos infringentes.

•

B) Recursos especial e extraordinário.

•

C) Recurso ordinário constitucional.

•

D) O provimento judicial em questão é irrecorrível.
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Q351.
A respeito das decisões monocráticas proferidas pelo relator,
assinale a alternativa correta.
•

A) Caberá agravo no prazo de cinco dias ao órgão
competente para o julgamento do recurso, não se
admitindo juízo de retratação, devendo o relator
proferir voto e apresentá-lo em mesa para julgamento.

•

B) Interposto o agravo infundado contra decisão
monocrática, poderá o tribunal condenar o agravante
ao pagamento de multa em favor do agravado, desde
que não condicione a interposição de qualquer outro
recurso ao depósito do valor.

•

C) Caso o agravante requeira a suspensão da decisão até
o pronunciamento definitivo da turma ou câmara, ao
argumento de iminente lesão grave, o relator não
poderá se manifestar monocraticamente, devendo
apresentar o processo em mesa.

•

D) Poderá o relator dar provimento ao recurso, caso a
decisão recorrida esteja em manifesto confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
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Q352.
Daniel possui uma pequena mercearia e costuma aceitar
cheques de seus clientes, como forma de pagamento. Ocorre
que, no último mês, três dos cheques apresentados no prazo
foram devolvidos por insuficiência de fundos. Daniel não
obteve êxito na cobrança amigável, não lhe restando,
portanto, outra alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário.

Com base nessa situação hipotética, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Daniel pode cumular várias execuções, sendo o mesmo
devedor, ainda que fundadas em títulos diferentes e
diversa a forma do processo, desde que o juízo seja
competente para todas.

•

B) É vedado ao juiz examinar de ofício os requisitos que
autorizam a cumulação de execuções.

•

C) Daniel pode cumular várias execuções, fundadas em títulos
diferentes, ainda que diversos os devedores, desde que
para todas elas seja competente o juízo e idêntica a forma
do processo.

•

D) Daniel pode cumular várias execuções, sendo o mesmo
devedor, ainda que fundadas em títulos diversos, desde
que seja competente o juízo e haja identidade na forma do
processo.
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Q353.
Ricardo ajuizou ação de execução por título extrajudicial em
face de Fábio, objetivando o pagamento de cheque que fora
devolvido por insuficiência de fundos, no valor de R$ 1.000,00.
Após Fábio ser regularmente citado, Ricardo requereu ao juiz
a desistência do processo.

Dessa forma, assinale a afirmativa correta.
•

A) O juiz deverá homologar a desistência,
independentemente da concordância do executado, caso
não tenham sido apresentados embargos versando sobre
questões de direito material.

•

B) O juiz somente poderá homologar a desistência após a
anuência do executado.

•

C) O juiz não homologará a desistência, já que o credor tem a
faculdade de desistir apenas de algumas medidas
executivas.

•

D) O juiz não homologará a desistência caso o devedor,
citado, ofereça embargos que versem apenas sobre
questões processuais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Processual Civil / Processo de Execução / Execução em Geral / Disposições Gerais
Fonte: EXAME VII - 2012.1 / OAB / 2012 / FGV

Q354.
A respeito do processo de execução, assinale a alternativa
correta.
•

A) A sentença arbitral, a letra de câmbio, a nota promissória
e a duplicata são títulos executivos extrajudiciais.

•

B) O exequente poderá, no ato da distribuição, obter
certidão comprobatória do ajuizamento da execução,
para fins de averbação no registro de imóveis, de
veículos ou outros bens sujeitos a penhora ou arresto.

•

C) O executado que, intimado, não indica ao juiz a
localização de seus bens, não pratica ato atentatório à
dignidade da justiça.

•

D) A ausência de liquidez não impede a instauração do
processo de execução.
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Q355.
No processo de execução, cabe ao credor instruir a petição
inicial com o título extrajudicial, com o demonstrativo do
crédito atualizado, comprovando tratar-se de crédito líquido,
e a prova de que se operou a condição ou termo, tornando-o
exigível.

Sobre a temática, assinale a afirmativa correta.
•

A) Na execução por quantia certa com devedor solvente, cabe
ao executado indicar os bens a serem penhorados.

•

B) A expropriação segue, necessariamente, a seguinte ordem
legal: alienação em hasta pública, alienação por iniciativa
particular e adjudicação em favor do exequente.

•

C) O juiz pode determinar de ofício, e a qualquer momento, a
intimação do executado para indicar bens passíveis de
penhora.

•

D) Se admite, no processo de execução, a citação pelo
correio, por oficial de justiça e por edital.
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Q356.
João vendeu para seu vizinho Pedro, por R$ 10.000,00 (dez mil
reais), um automóvel usado, tendo as partes, para tanto,
celebrado contrato de compra e venda assinado pelo devedor
e por duas testemunhas. Na ocasião, ficou acordado que João
entregaria o veículo a Pedro mediante o pagamento, no ato,
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo o restante da dívida
pago em 3 (três) parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) cada. Sucede, entretanto, que, depois de pagar
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e receber o automóvel de João,
Pedro não cumpriu sua obrigação quanto ao valor
remanescente.

Tendo em vista essa situação hipotética e considerando os
princípios e regras atinentes ao processo de execução,
assinale a afirmativa correta.
•

A) Não satisfeita a obrigação certa, líquida e exigível,
consubstanciada em título executivo, a execução poderá
ser instaurada por João, desde que notifique previamente
Pedro.

•

B) João não poderá prosseguir com a execução caso Pedro
cumpra a obrigação no curso da demanda, hipótese em
que caberá àquele arcar com as custas processuais e

honorários.
•

C) O adimplemento parcial da prestação não impede que
João ajuíze a execução quanto à parcela da obrigação que
não foi realizada.

•

D) O inadimplemento relativo, assim como o inadimplemento
absoluto, autoriza o ajuizamento da ação executiva para a
entrega de coisa, desde que preenchidos os demais
requisitos necessários.
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Q357.
A respeito da penhora, assinale a afirmativa correta.
•

A) A penhora não será realizada quando o bem estiver na
posse, detenção ou guarda de terceiro.

•

B) Havendo mais de uma penhora, lavrar-se-á um único auto
de penhora.

•

C) Se o devedor fechar as portas da casa, a fim de obstar a
penhora dos bens, o oficial de justiça providenciará o
arrombamento, independente de qualquer autorização
judicial.

•

D) O juiz autorizará a alienação antecipada dos bens
penhorados quando houver manifesta vantagem.
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Q358.
Mário foi citado em processo de execução, em virtude do
descumprimento de obrigação consubstanciada em nota
promissória por ele emitida. Alegando excesso de execução,
por ter efetuado o pagamento parcial da dívida, Mário opôs
embargos à execução.

Sobre esses embargos, assinale a afirmativa correta.
•

A) Constituem-se em ação autônoma, razão pela qual serão
autuados e distribuídos livremente, em homenagem ao
princípio do juiz natural.

•

B) São cabíveis tanto nas execuções autônomas quanto no
cumprimento de sentença.

•

C) Em regra, suspendem a execução.

•

D) Seu oferecimento independe de efetivação da penhora,
depósito ou caução.
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Q359.

No curso dos processos, os juízes são dotados de poderes que
lhes permitem conduzir os feitos de maneira adequada,
garantindo, ao término do processo, a prestação da tutela
jurisdicional de maneira eficaz.

Um dos poderes atribuídos aos magistrados pelo
ordenamento jurídico pátrio é o chamado poder geral de
cautela, que decorre da evidente impossibilidade de abstrata
previsão da totalidade das situações de risco para o processo
que podem vir a ocorrer em concreto.

Acerca desse importante instrumento processual de
concessão da tutela cautelar, é correto afirmar que
•

A) se trata de autorização concedida ao Estado-Juiz para
que conceda não apenas as medidas cautelares típicas
previstas no Código de Processo Civil ou em outras leis,
mas também medidas cautelares inominadas.

•

B) o poder geral de cautela é exercido pelo juiz, a quem
caberá, com base em tal poder, optar livremente por
prestar a tutela adequada por meio das medidas
cautelares nominadas existentes e aplicáveis ao caso
concreto ou por meio de medidas cautelares
inominadas.

•

C) o sistema processual pátrio não prevê, no Código de
Processo Civil, nenhum caso de medida cautelar
inominada a ser deferida pelo juiz com base em seu
poder geral de cautela, razão pela qual cabe ao
magistrado decidir, em cada caso concreto, a medida
cautelar atípica que pretende conceder.

•

D) o poder geral de cautela pode ser exercido pelo
magistrado mesmo que inexista qualquer processo em
curso, uma vez que se pauta no princípio da
efetividade das decisões judiciais. Além disso, por força
do seu caráter de urgência, dispensa qualquer tipo de
fundamentação por parte do magistrado que profere a
decisão.
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Q360.
Antônio ajuizou demanda indenizatória em face de Maria,
tendo obtido tutela de urgência determinando o embargo de
obra em fase de edificação por Maria. Com vistas a
impossibilitar a apuração da extensão do dano material
reconhecido pela sentença condenatória, Maria retoma a obra
sem aguardar o fim do processo, que se encontra em fase de
julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça.

Sobre a hipótese apresentada, de acordo com o CPC, assinale
a alternativa correta.
•

A) Antônio poderá ajuizar medida cautelar típica preparatória
perante o Tribunal de Justiça.

•

B) O CPC não prevê medida cautelar incidental típica capaz de
proteger a alteração do estado de fato do bem por Maria.

•

C) Antônio poderá ajuizar medida cautelar típica perante o
órgão jurisdicional que conheceu originariamente da

causa.
•

D) A procedência do pedido de concessão da medida cautelar
incidental típica ajuizada por Antonio não acarretará a
vedação de Maria falar nos autos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa / Ação de Consignação em Pagamento
Fonte: EXAME XII - 2013.3 / OAB / 2013 / FGV

Q361.
A ação de consignação em pagamento, procedimento especial
de jurisdição contenciosa, é o meio pelo qual o devedor ou
terceiro poderá requerer a consignação da quantia ou da coisa
devida com efeito de pagamento.

A respeito da resposta do réu na referida ação, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Por ser o réu o credor, ainda que não ofereça contestação,
não estará sujeito aos efeitos da revelia, caso em que
haverá procedência do pedido e extinção da obrigação,
devendo arcar com as custas e os honorários de
sucumbência.

•

B) Alegado em contestação que o depósito não é integral, o
autor poderá completá-lo, salvo se o inadimplemento
acarretou a rescisão contratual, mas o réu ficará impedido
de levantar o valor ou coisa depositada até que a sentença
conclua acerca da parcela controvertida.

•

C) Na contestação o réu poderá alegar que foi justa a recusa e
que o depósito não é integral, e, na segunda hipótese, tal
argumento somente será admissível se o réu indicar o
montante que entende devido.

•

D) Caso o objeto da prestação seja coisa indeterminada e a
escolha couber ao credor, será citado para exercer o
direito no prazo legal e, em vez de contestar, receber e dar
quitação, a obrigação será extinta, sem condenação em
custas e honorários.
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Q362.
A proteção possessória pode se desenvolver por meio de
diversos tipos de ações. No que se refere às espécies de ações
possessórias e suas características, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Em virtude do princípio da adstrição, a propositura de uma
ação possessória em vez de outra impede que o juiz
conheça do pedido e outorgue a proteção correspondente
àquela cujos requisitos estejam provados.

•

B) É defeso ao autor cumular o pedido possessório com
condenação em perdas e danos, devendo optar por um ou
outro provimento, sob pena de enriquecimento sem causa.

•

C) As ações possessórias não possuem natureza dúplice.
Sendo assim, caso o réu queira fazer pedido contra o
autor, não poderá se valer da contestação, devendo
apresentar reconvenção.

•

D) Apenas o possuidor figura-se como parte legitima para a
propositura das ações possessórias, tanto na hipótese de
posse direta quanto na hipótese de posse indireta.
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Q363.
Márcio faleceu, deixando bens imóveis e móveis a inventariar,
assim como filho capaz e Antonieta, viúva, então casada
regime de comunhão parcial de bens. Além dos bens, Márcio
deixou dívidas tributárias e débito vencido e exigível em favor
de Carlos.

Analisando os aspectos processuais do inventário, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Carlos possui legitimidade para requerer a habilitação de
seu crédito junto ao juízo do inventário a qualquer tempo
no processo de inventário.

•

B) É dado a Carlos requerer o recebimento de seu crédito por
meio da adjudicação dos bens já reservados, mediante
concordância dos herdeiros.

•

C) O Ministério Público e a Fazenda Pública não possuem
legitimidade concorrente para requerer a abertura do
inventário judicial por ocasião do falecimento de Márcio.

•

D) O credor de Antonieta não goza de legitimidade
concorrente para requerer a abertura do inventário
judicial.
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Q364.
Edgar pleiteou a remoção da inventariante Joana, nomeada
nos autos do processo de inventário dos bens deixados por
morte de sua genitora Maria, argumentando que a
inventariante não prestou as primeiras declarações no prazo
legal e não está defendendo os interesses do espólio.

Acerca do incidente de remoção de inventariante e as regras
previstas no Código de Processo Civil, assinale a afirmativa
correta.
•

A) O incidente de remoção de inventariante, proposto por
Edgar, deverá tramitar nos próprios autos da ação de
inventário.

•

B) O juiz, ao receber o requerimento de remoção de
inventariante, deverá, conforme previsão expressa do CPC,
afastar Joana de suas funções imediatamente e, em
seguida, determinar a sua intimação para defender-se e
produzir provas.

•

C) Acolhido o pedido de remoção da inventariante Joana, o
magistrado deverá nomear, prioritariamente, Edgar, em
razão de ser o autor do requerimento.

•

D) Removida a inventariante Joana, esta deverá entregar
imediatamente ao substituto os bens do espólio de Maria
e, se deixar de fazê-lo, será compelida mediante mandado
de busca e apreensão ou imissão de posse, conforme se
tratar de bem móvel ou imóvel.
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Q365.
Com relação ao procedimento da curatela dos interditos, é correto
afirmar que:
•

A) na ausência dos pais, do tutor e do cônjuge, um parente
próximo pode requerer a interdição.

•

B) a sentença proferida pelo juiz faz coisa julgada material.

•

C) a realização de prova pericial, consistente no exame do
interditando, é facultativa, podendo o juiz dispensá-la.

•

D) o Ministério Público não tem legitimidade para requerer a
interdição.
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Q366.
Uma fábrica da sociedade empresária Tratores Ltda. despejou
10 toneladas de lixo reciclável no rio Azul, que corta diversos
municípios do estado do Paraná. Em decorrência de tal fato,
constatou-se a redução da flora às margens do rio.

Sobre a medida cabível em tal cenário, assinale a afirmativa
correta.
•

A) É cabível ação popular, na qual deve figurar
obrigatoriamente o Ministério Público como autor.

•

B) É cabível ação civil pública, na qual deve figurar
obrigatoriamente como autor um dos indivíduos afetados
pelos danos.

•

C) Não é cabível ação civil pública ou ação coletiva,
considerando a natureza dos danos, mas o Ministério
Público pode ajuizar ação pelo procedimento comum, com
pedido de obrigação de não fazer.

•

D) É cabível ação civil pública, na qual o Ministério Público, se
não for autor, figurará como fiscal da lei.
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Q367.
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.
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Q368.
Expedida carta precatória executória numa demanda
trabalhista, o juízo deprecante cita o devedor para
pagamento, mas ele permanece inerte. Então, o oficial de
justiça retorna e penhora um dos imóveis do executado,
avaliando-o e garantindo o juízo.
Imediatamente o executado ajuíza embargos de devedor,
alegando que o bem penhorado foi subavaliado, apresentando
a documentação que entende provar que o valor de mercado
do bem é muito superior àquele lançado no auto pelo oficial
de justiça.

Sobre a hipótese apresentada, de acordo com a legislação em
vigor e o entendimento consolidado do TST, assinale a opção
que, justificadamente, indica o juízo competente para apreciar
os embargos.
•

A) O juízo deprecante é competente, pois dele se origina a
execução.

•

B) O julgamento poderá competir aos juízos deprecante ou ao
deprecado, porque a Lei não traz previsão.

•

C) O juízo deprecado será competente, porque a matéria se
refere a suposto vício na penhora.

•

D) A Lei e a jurisprudência são omissas a respeito, daí porque
a parte poderá escolher qual dos juízos apreciará os
embargos.
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Q369.
O Mandado de Segurança é a ferramenta jurídica hábil para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, quando, ilegalmente ou com abuso de
poder, autoridade coatora praticar ato que viole ou cause
justo receio de violação daquele direito.

Com relação ao Mandado de Segurança, assinale a opção
correta.

•

A) Poderá ser impetrado somente por pessoa física, não
sendo cabível para tutelar direito de pessoa jurídica de
direito privado.

•

B) Indeferida a petição inicial pelo juiz de primeiro grau, o
impetrante poderá interpor recurso de apelação.

•

C) Admite-se o ingresso de litisconsorte ativo até que se
esgote o prazo para a autoridade coatora prestar
informações.

•

D) Não se admite, em qualquer hipótese, a impetração de
Mandado de Segurança por telegrama, radiograma, fax ou
qualquer outro meio eletrônico.
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Q370.
A Lei n. 12.153/09 regulamenta a criação e o funcionamento
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
Tal diploma legal trouxe importantes inovações à ordem
processual vigente, buscando solucionar ou reduzir os
problemas causados pelo elevado número de demandas
fazendárias que obstam o adequado funcionamento da
máquina judiciária.

Consoante o exposto, assinale a afirmativa correta.
•

A) Os Juizados da Fazenda Pública são relativamente
competentes para o processamento e julgamento daquelas
causas cíveis que versem sobre interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

•

B) É expressamente vedada a concessão de quaisquer
providências cautelares e antecipatórias no curso do
processo que importem em ônus para os entes da
Administração Pública Direta e Indireta que figurem no
polo passivo da demanda.

•

C) As microempresas e empresas de pequeno porte, assim
definidas pela Lei Complementar n. 123/2006, possuem
legitimidade ativa para demandar perante os Juizados da
Fazenda Pública.

•

D) O representante legal da pessoa jurídica de direito público,
no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
disporá de prazo quádruplo para contestar e prazo em
dobro para recorrer.
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Q371.
A ação popular é um importante instrumento para a
promoção da tutela coletiva de direitos.

Acerca da coisa julgada formada pelas sentenças de mérito
proferidas em tais ações, é correto afirmar que

•

A) só se forma coisa julgada em ações populares julgadas
procedentes, após a aplicação do duplo grau de
jurisdição, medida que tem por objetivo preservar os
interesses da Fazenda Pública eventualmente
condenada.

•

B) a produção de efeitos erga omnes não ocorre se o
pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas.

•

C) produz efeitos erga omnes, exclusivamente nos casos
de procedência meritória, ficando seus efeitos, em
todos os casos de improcedência, limitados às partes
do processo.

•

D) produz, como regra, efeitos inter partes, cabendo aos
interessados em se beneficiarem de eventual
procedência na ação requererem sua habilitação até a
prolação da sentença.
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Q372.
A sociedade Palavras Cruzadas Ltda. ajuizou ação de
responsabilidade civil em face de Helena e requereu o
benefício da gratuidade de justiça, na petição inicial. O juiz
deferiu o requerimento de gratuidade e ordenou a citação da
ré.
Como a autora não juntou qualquer documento
comprobatório de sua hipossuficiência econômica, a ré
pretende atacar o benefício deferido.

Com base na situação apresentada, assinale a afirmativa
correta.
•

A) O instrumento processual adequado para atacar a decisão
judicial é o incidente de impugnação ao benefício de
gratuidade, que será processado em autos apartados.

•

B) A ré alegará na contestação que não estão presentes os
requisitos para o deferimento do benefício de gratuidade.

•

C) A ré alegará na contestação que o benefício deve ser
indeferido, mas terá que apresentar documentos
comprobatórios, pois a lei presume verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida.

•

D) O instrumento processual previsto para atacar a decisão
judicial de deferimento do benefício é o agravo de
instrumento.
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Q373.
Alessandra é fiadora no contrato de locação do apartamento
de Mariana. Diante do inadimplemento de vários meses de
aluguel, Marcos (locador) decide ajuizar ação de cobrança em
face da fiadora. Alessandra, em sua defesa, alegou que
Mariana também deveria ser chamada ao processo.

Com base no CPC/15, assinale a afirmativa correta.
•

A) O fiador se compromete com a dívida do afiançado, de
modo que não pode exigir a sua participação na ação de
cobrança promovida.

•

B) Sendo certo que Alessandra não participou da relação
jurídica existente entre Mariana e Marcos, permite-se o
chamamento ao processo do locatário a qualquer tempo.

•

C) Incorreta a atitude de Alessandra, pois o instituto apto a
informar ao juízo o real devedor da relação é a nomeação
à autoria.

•

D) Alessandra deve viabilizar a citação de Mariana no prazo
de 30 dias, sob pena de o chamamento ao processo ficar
sem efeito.
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Q374.
Marina propôs ação de reconhecimento e extinção de união
estável em face de Caio, que foi regularmente citado para
comparecer à audiência de mediação.

Sobre a audiência de mediação, assinale a afirmativa correta.
•

A) Se houver interesse de incapaz, o Ministério Público
deverá ser intimado a comparecer à audiência de
mediação.

•

B) É faculdade da parte estar acompanhada de advogado ou
defensor público à audiência.

•

C) Em virtude do princípio da unidade da audiência, permitese apenas uma única sessão de mediação que, se restar
frustrada sem acordo, deverá ser observado o
procedimento comum.

•

D) É licito que, para a realização de mediação extrajudicial,
Marina e Caio peçam a suspensão do processo.
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Q375.
Em uma ação que tramita em determinada vara cível, a parte
ré alegou falsidade de diversos documentos apresentados
pelo autor, que, por sua vez, afirmava serem autênticos. Não
sendo possível verificar a autenticidade dos documentos pela
simples análise superficial, o magistrado determinou que se
procedesse à perícia dos documentos por profissional
qualificado.

Com base no CPC/15, assinale a afirmativa correta.

•

A) O custo pelos serviços prestados pelo perito deverão ser
rateados por ambas as partes.

•

B) O custo da perícia será adiantado pelo réu, uma vez
afirmada por ele a falsidade do documento.

•

C) O custo do serviço é da Fazenda Pública, porque a perícia
foi determinada de ofício pelo magistrado e não por
qualquer das partes.

•

D) O pagamento do perito será custeado pelo fundo de
custeio da Defensoria Pública, caso uma das partes seja
assistida pela Defensoria Pública e beneficiária da Justiça
Gratuita.
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Q376.
Magno ajuizou ação de execução em face de Maria, alegando
ser credor da quantia de R$ 28.000,00. A obrigação está
vencida há 50 dias, não foi paga e está representada por
contrato particular de mútuo, regularmente originado em país
estrangeiro, assinado pelos contratantes e por duas
testemunhas, estando indicada, para cumprimento da
obrigação, a cidade de Salinas/MG.
Após despacho positivo proferido pelo Juiz da Vara Cível de
Salinas/MG, Maria foi citada, bem como houve penhora
eletrônica de quantia existente em caderneta de poupança de
titularidade da devevedora, sendo a quantia suficiente para
suportar 80% da dívida executada. A quantia penhorada foi
depositada na caderneta de poupança 10 dias antes do
ajuizamento da execução, sendo que Maria possui dois
veículos que poderiam ter sido penhorados.

A partir dos elementos do enunciado, considerando as regras
do CPC/15, assinale a afirmativa correta.
•

A) Antes do ajuizamento da ação de execução, exige-se que
Magno proceda à homologação do título executivo
originado em país estrangeiro.

•

B) Maria poderá alegar a inexistência de título executivo
extrajudicial apto a instruir a ação de execução.

•

C) A penhora recaiu sobre quantia impenhorável.

•

D) O juiz deve manter a penhora sobre a quantia depositada e
seus rendimentos.
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Q377.
Hugo estava dentro de seu automóvel esperando a namorada,
quando foi abordado por dois policiais militares. Os policiais
exigiram a saída de Hugo do automóvel e sua identificação,
que atendeu à determinação. Após revista pessoal e no carro,
e nada de ilegal ter sido encontrado, os agentes da lei
afirmaram que Hugo deveria acompanhá-los à Delegacia para
que fosse feita uma averiguação, inclusive para ver se havia

mandado de prisão contra ele. Após recusa de Hugo, os
policiais tentaram algemá-lo, mas ele não aceitou.

Considerando apenas as informações expostas, é correto
afirmar que a conduta de Hugo
•

A) configura situação atípica.

•

B) configura o crime de resistência.

•

C) configura o crime de desobediência.

•

D) configura o crime de desacato.
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Q378.
Jorge foi condenado, definitivamente, pela prática de
determinado crime, e se encontrava em cumprimento dessa
pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal
pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge.
Durante o cumprimento da pena por Jorge e da submissão ao
processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei
que deixou de considerar as condutas dos dois como
criminosas. Ao tomarem conhecimento da vigência da lei
nova, João e Jorge o procuram, como advogado, para a
adoção das medidas cabíveis.

Com base nas informações narradas, como advogado de João
e de Jorge, você deverá esclarecer que
•

A) não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em
razão de a sentença condenatória já ter transitado em
julgado, mas poderá buscar a de João, que continuará
sendo considerado primário e de bons antecedentes.

•

B) poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo
cessar todos os efeitos civis e penais da condenação de
Jorge, inclusive não podendo ser considerada para fins de
reincidência ou maus antecedentes.

•

C) poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo
cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge,
mas não os extrapenais.

•

D) não poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois,
tendo em vista que os fatos foram praticados
anteriormente à edição da lei.
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Q379.
Cadu, com o objetivo de matar toda uma família de inimigos,
pratica, durante cinco dias consecutivos, crimes de homicídio
doloso, cada dia causando a morte de cada um dos cinco
integrantes da família, sempre com o mesmo modus operandi
e no mesmo local. Os fatos, porém, foram descobertos, e o
autor, denunciado pelos cinco crimes de homicídio, em
concurso material.

Com base nas informações expostas e nas previsões do Código
Penal, provada a autoria delitiva em relação a todos os delitos,
o advogado de Cadu
•

A) não poderá buscar o reconhecimento da continuidade
delitiva, tendo em vista que os crimes foram praticados
com violência à pessoa, somente cabendo reconhecimento
do concurso material.

•

B) não poderá buscar o reconhecimento de continuidade
delitiva, tendo em vista que os crimes foram praticados
com violência à pessoa, podendo, porém, o advogado
pleitear o reconhecimento do concurso formal de delitos.

•

C) poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva,
mesmo sendo o delito praticado com violência contra a
pessoa, cabendo, apenas, aplicação da regra de
exasperação da pena de 1/6 a 2/3.

•

D) poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva,
mas, diante da violência contra a pessoa e da diversidade
de vítimas, a pena mais grave poderá ser aumentada em
até o triplo.
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Q380.
Isadora, mãe da adolescente Larissa, de 12 anos de idade, saiu
um pouco mais cedo do trabalho e, ao chegar à sua casa, da
janela da sala, vê seu companheiro, Frederico, mantendo
relações sexuais com sua filha no sofá. Chocada com a cena,
não teve qualquer reação. Não tendo sido vista por ambos,
Isadora decidiu, a partir de então, chegar à sua residência
naquele mesmo horário e verificou que o fato se repetia por
semanas. Isadora tinha efetiva ciência dos abusos perpetrados
por Frederico, porém, muito apaixonada por ele, nada fez.
Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu
companheiro contra sua filha, deixa de agir para impedi-los.

Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por
Isadora é
•

A) omissivo impróprio.

•

B) omissivo próprio.

•

C) comissivo.

•

D) omissivo por comissão.
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Q381.
Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube,
não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma
gorjeta para observar os sócios do clube na piscina, durante
toda a semana. Em seu horário de “serviço”, com várias
crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física

da mãe de uma das crianças e, ao mesmo tempo, falando no
celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a
piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer por
afogamento, fato que não foi notado por Carlos.

Sobre a conduta de Carlos, diante da situação narrada,
assinale a afirmativa correta.
•

A) Não praticou crime, tendo em vista que, apesar de
garantidor, não podia agir, já que concretamente não viu a
criança se afogando.

•

B) Deve responder pelo crime de homicídio culposo, diante
de sua omissão culposa, violando o dever de garantidor.

•

C) Deve responder pelo crime de homicídio doloso, em razão
de sua omissão dolosa, violando o dever de garantidor.

•

D) Responde apenas pela omissão de socorro, mas não pelo
resultado morte, já que não havia contrato regular que o
obrigasse a agir como garantidor.
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Q382.
Jaime, conhecido pelos colegas como “Jaiminho mão de seda”,
utilizando■se de sua destreza, consegue retirar a carteira do
bolso traseiro da calça de Ricardo que, ao perceber a
subtração, sai ao encalço do delinquente. Ocorre que, durante
a perseguição, Ricardo acaba sendo atropelado, vindo a
falecer em decorrência dos ferimentos.

Nesse sentido, com base nas informações apresentadas na
hipótese, e a jurisprudência predominante dos tribunais
superiores, assinale a afirmativa correta.
•

A) Jaime praticou delito de furto em sua modalidade
tentada.

•

B) Jaime consumou a prática do delito de furto simples.

•

C) Jaime consumou a prática do delito de furto qualificado.

•

D) Jaime consumou a prática de latrocínio.
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Q383.
Decidido a praticar crime de furto na residência de um vizinho,
João procura o chaveiro Pablo e informa do seu desejo,
pedindo que fizesse uma chave que possibilitasse o ingresso
na residência, no que foi atendido. No dia do fato,
considerando que a porta já estava aberta, João ingressa na
residência sem utilizar a chave que lhe fora entregue por
Pablo, e subtrai uma TV.
Chegando em casa, narra o fato para sua esposa, que o
convence a devolver o aparelho subtraído. No dia seguinte,
João atende à sugestão da esposa e devolve o bem para a

vítima, narrando todo o ocorrido ao lesado, que, por sua vez,
comparece à delegacia e promove o registro próprio.

Considerando o fato narrado, na condição de advogado(a),
sob o ponto de vista técnico, deverá ser esclarecido aos
familiares de Pablo e João que
•

A) nenhum deles responderá pelo crime, tendo em vista que
houve arrependimento eficaz por parte de João e, como
causa de excludente da tipicidade, estende-se a Pablo.

•

B) ambos deverão responder pelo crime de furto qualificado,
aplicando-se a redução de pena apenas a João, em razão
do arrependimento posterior.

•

C) ambos deverão responder pelo crime de furto qualificado,
aplicando-se a redução de pena para os dois, em razão do
arrependimento posterior, tendo em vista que se trata de
circunstância objetiva.

•

D) João deverá responder pelo crime de furto simples, com
causa de diminuição do arrependimento posterior,
enquanto Pablo não responderá pelo crime contra o
patrimônio.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Penal / Teoria do Crime / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade e excludentes
Fonte: EXAME DA ORDEM XXVI / OAB / 2018 / FGV

Q384.
Pretendendo causar unicamente um crime de dano em
determinado estabelecimento comercial, após discussão com
o gerente do local, Bruno, influenciado pela ingestão de
bebida alcoólica, arremessa uma grande pedra em direção às
janelas do estabelecimento. Todavia, sua conduta imprudente
fez com que a pedra acertasse a cabeça de Vitor, que estava
jantando no local com sua esposa, causando sua morte. Por
outro lado, a janela do estabelecimento não foi atingida,
permanecendo intacta.
Preocupado com as consequências de seus atos, após
indiciamento realizado pela autoridade policial, Bruno procura
seu advogado para esclarecimentos.

Considerando a ocorrência do resultado diverso do pretendido
pelo agente, o advogado deve esclarecer que Bruno
tecnicamente será responsabilizado pela(s) seguinte(s)
prática(s) criminosa(s):
•

A) homicídio culposo e tentativa de dano, em concurso
material.

•

B) homicídio culposo, apenas.

•

C) homicídio culposo e tentativa de dano, em concurso
formal.

•

D) homicídio doloso, apenas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Penal / Teoria do Crime / Erro de tipo e de proibição
Fonte: EXAME XXII 2017 / OAB / 2017 / FGV

Q385.

Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa
com cápsulas que acredita ser de remédios, sem ter
conhecimento que estas, na verdade, continham Cloridrato de
Cocaína em seu interior. Por outro lado, José transporta em
seu veículo 50g de Cannabis Sativa L. (maconha), pois
acreditava que poderia ter pequena quantidade do material
em sua posse para fins medicinais.
Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão
das drogas, denunciados pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes.

Considerando apenas as informações narradas, o advogado de
Tony e José deverá alegar em favor dos clientes,
respectivamente, a ocorrência de
•

A) erro de tipo, nos dois casos.

•

B) erro de proibição, nos dois casos.

•

C) erro de tipo e erro de proibição.

•

D) erro de proibição e erro de tipo.
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Q386.
Jane, dirigindo seu veículo dentro do limite de velocidade para
a via, ao efetuar manobra em uma rotatória, acaba
abalroando o carro de Lorena, que, desrespeitando as regras
de trânsito, ingressou na rotatória enquanto Jane fazia a
manobra. Em virtude do abalroamento, Lorena sofreu lesões
corporais.

Nesse sentido, com base na teoria da imputação objetiva,
assinale a afirmativa correta.
•

A) Jane não praticou crime, pois agiu no exercício regular de
direito.

•

B) Jane não responderá pelas lesões corporais sofridas por
Lorena com base no princípio da intervenção mínima.

•

C) Jane não pode ser responsabilizada pelo resultado com
base no princípio da confiança.

•

D) Jane praticou delito previsto no Código de Trânsito
Brasileiro, mas poderá fazer jus a benefícios penais.
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Q387.
Rafael e Francisca combinam praticar um crime de furto em
uma residência onde ela exercia a função de passadeira.
Decidem, então, subtrair bens do imóvel em data sobre a qual
Francisca tinha conhecimento de que os proprietários
estariam viajando, pois assim ela tinha certeza de que os
patrões, de quem gostava, não sofreriam qualquer ameaça ou
violência.

No dia do crime, enquanto Francisca aguarda do lado de fora,
Rafael entra no imóvel para subtrair bens. Ela, porém, percebe
que o carro dos patrões está na garagem e tenta avisar o fato
ao comparsa para que este saísse rápido da casa. Todavia,
Rafael, ao perceber que a casa estava ocupada, decide
empregar violência contra os proprietários para continuar
subtraindo mais bens. Descobertos os fatos, Francisca e Rafael
são denunciados pela prática do crime de roubo majorado.

Considerando as informações narradas, o(a) advogado(a) de
Francisca deverá buscar
•

A) sua absolvição, tendo em vista que não desejava participar
do crime efetivamente praticado.

•

B) o reconhecimento da participação de menor importância,
com aplicação de causa de redução de pena.

•

C) o reconhecimento de que o agente quis participar de crime
menos grave, aplicando-se a pena do furto qualificado.

•

D) o reconhecimento de que o agente quis participar de crime
menos grave, aplicando-se causa de diminuição de pena
sobre a pena do crime de roubo majorado.
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Q388.
Cássio foi denunciado pela prática de um crime de dano
qualificado, por ter atingido bem municipal (Art. 163,
parágrafo único, inciso III, do CP – pena: detenção de 6 meses
a 3 anos e multa), merecendo destaque que, em sua Folha de
Antecedentes Criminais, consta uma única condenação
anterior, definitiva, oriunda de sentença publicada 4 anos
antes, pela prática do crime de lesão corporal culposa
praticada na direção de veículo automotor.
Ao final da instrução, Cássio confessa integralmente os fatos,
dizendo estar arrependido e esclarecendo que “perdeu a
cabeça” no momento do crime, sendo certo que está
trabalhando e tem 03 filhos com menos de 10 anos de idade
que são por ele sustentados.

Apenas com base nas informações constantes, o(a)
advogado(a) de Cássio poderá pleitear, de acordo com as
previsões do Código Penal, em sede de alegações finais,
•

A) o reconhecimento do perdão judicial.

•

B) o reconhecimento da atenuante da confissão, mas nunca
sua compensação com a reincidência.

•

C) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, apesar de o agente ser reincidente.

•

D) o afastamento da agravante da reincidência, já que o crime
pretérito foi praticado em sua modalidade culposa, e não
dolosa.
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Q389.
Caio, Mário e João são denunciados pela prática de um
mesmo crime de estupro (Art. 213 do CP). Caio possuía uma
condenação anterior definitiva pela prática de crime de
deserção, delito militar próprio, ao cumprimento de pena
privativa de liberdade. Já Mário possuía uma condenação
anterior, com trânsito em julgado, pela prática de crime
comum, com aplicação exclusiva de pena de multa. Por fim,
João possuía condenação definitiva pela prática de
contravenção penal à pena privativa de liberdade. No
momento da sentença, o juiz reconhece agravante da
reincidência em relação aos três denunciados.

Considerando apenas as informações narradas, de acordo com
o Código Penal, o advogado dos réus
•

A) não poderá buscar o afastamento da agravante, já que
todos são reincidentes.

•

B) poderá buscar o afastamento da agravante em relação a
Mário, já que somente Caio e João são reincidentes.

•

C) poderá buscar o afastamento da agravante em relação a
João, já que somente Caio e Mário são reincidentes.

•

D) poderá buscar o afastamento da agravante em relação a
Caio e João, já que somente Mário é reincidente.
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Q390.
A respeito do benefício da suspensão condicional da execução
da pena, assinale a afirmativa incorreta.
•

A) Não exige que o crime praticado tenha sido cometido sem
violência ou grave ameaça à pessoa.

•

B) Não pode ser concedido ao reincidente em crime doloso,
exceto se a condenação anterior foi a pena de multa.

•

C) Somente pode ser concedido se não for indicada ou se for
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos.

•

D) Sobrevindo, durante o período de prova, condenação
irrecorrível por crime doloso, o benefício será revogado,
mas tal período será computado para efeitos de detração.
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Q391.
Patrícia foi a um shopping center a fim de comprar um celular
para sua filha, Maria, de 10 anos, que a acompanhava. Não
encontrando o modelo desejado, Patrícia saiu da loja,
esclarecendo o ocorrido para a criança que, inconformada
com o fato, começou a chorar. Patrícia chamou a atenção de
sua filha, o que fez com que seu colega de trabalho Henrique,
que passava pelo local, a advertisse, de que não deveria assim
agir com a criança, iniciando uma discussão e acabando por
empurrá-la contra a parede.

Em razão do comportamento de Henrique, Patrícia sofre uma
pequena lesão na perna. Ela efetuou o registro e a perícia
confirmou a lesão; contudo, dois dias depois, ela compareceu
à Delegacia e desistiu da representação. Em razão de a vítima
ser do sexo feminino, o Ministério Público ofereceu denúncia
contra Henrique pela prática do crime de lesão corporal no
âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher,
previsto no Art. 129, § 9º, do Código Penal.

Considerando as informações narradas, o advogado de
Henrique deverá alegar que
•

A) apesar de o crime ser de lesão corporal no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher, será
cabível, em caso de condenação, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito.

•

B) o crime em tese praticado é de lesão corporal leve simples,
de modo que, apesar de irrelevante a vontade da vítima
para o oferecimento da denúncia, pode ser oferecida
proposta de suspensão condicional do processo.

•

C) apesar de o crime ser de lesão corporal no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher, deverá ser
rejeitada a denúncia por depender de representação da
vítima.

•

D) o crime em tese praticado é de lesão corporal leve simples,
devendo a denúncia ser rejeitada por depender de
representação da vítima.
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Q392.
Felipe, menor de 21 anos de idade e reincidente, no dia 10 de
abril de 2009, foi preso em flagrante pela prática do crime de
roubo. Foi solto no curso da instrução e acabou condenado
em 08 de julho de 2010, nos termos do pedido inicial, ficando
a pena acomodada em 04 anos de reclusão em regime
fechado e multa de 10 dias, certo que houve a compensação
da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade.
A decisão transitou em julgado para ambas as partes em 20 de
julho de 2010. Foi expedido mandado de prisão e Felipe nunca
veio a ser preso.
Considerando a questão fática, assinale a afirmativa correta.
•

A) A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
executória ocorrerá em 20 de julho de 2016.

•

B) A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
executória ocorreu em 20 de julho de 2014.

•

C) A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
executória ocorrerá em 20 de julho de 2022.

•

D) A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
executória ocorrerá em 20 de novembro de 2015.
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Q393.
Silva e Pereira, amigos de infância, combinam praticar um
crime de furto. Silva sugere que o crime seja realizado na
residência da família Bragança, pois tinha a informação de que
os proprietários estavam viajando e a casa ficava a uma
quadra de suas casas. Juntos dirigem-se ao local e, sem que
Silva tivesse conhecimento, Pereira traz consigo uma arma de
fogo municiada. Silva subtrai uma TV e deixa o imóvel que
estava sendo furtado. Pereira, quando se preparava para sair
com o dinheiro subtraído do cofre, depara-se com o segurança
que, alertado pelo alarme acionado, entrara na casa. Pereira,
para garantir o crime, efetua disparos de arma de fogo contra
o segurança, vindo este a falecer em razão dos tiros.

Considerando a situação narrada, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Ao Silva será aplicada a pena do furto qualificado e ao
Pereira, a do crime de latrocínio.

•

B) Silva e Pereira responderão pelo crime de latrocínio, mas,
em razão de sua participação, Silva terá direito à causa de
diminuição da pena.

•

C) Ao Silva será aplicada a pena do crime de furto qualificado
e Pereira responderá por furto qualificado e latrocínio em
concurso.

•

D) Silva e Pereira responderão por latrocínio consumado, sem
qualquer redução de pena para qualquer deles.
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Fonte: EXAME XI - 2013.2 / OAB / 2013 / FGV

Q394.
Débora estava em uma festa com seu namorado Eduardo e
algumas amigas quando percebeu que Camila, colega de
faculdade, insinuava-se para Eduardo. Cega de raiva, Débora
esperou que Camila fosse ao banheiro e a seguiu. Chegando lá
e percebendo que estavam sozinhas no recinto, Débora
desferiu vários tapas no rosto de Camila, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve. Camila, por sua vez, atordoada
com o acontecido, somente deu por si quando Débora já
estava saindo do banheiro, vangloriando-se da surra dada.
Neste momento, com ódio de sua algoz, Camila levanta-se do
chão, agarra Débora pelos cabelos e a golpeia com uma
tesourinha de unha que carregava na bolsa, causando-lhe
lesões de natureza grave.

Com relação à conduta de Camila, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Agiu em legítima defesa.

•

B) Agiu em legítima defesa, mas deverá responder pelo
excesso doloso.

•

C) Ficará isenta de pena por inexigibilidade de conduta
diversa.

•

D) Praticou crime de lesão corporal de natureza grave, mas
poderá ter a pena diminuída.
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Q395.
Rama, jovem de 19 anos, estava cuidando de suas irmãs mais
novas, Sita e Durga, enquanto a mãe viajava a trabalho. Na
tarde desse dia, Rama recebeu uma ligação dos amigos, que o
chamaram para sair com o objetivo de comemorar o início das
férias. Certo de que não se demoraria, Rama deixou as
crianças, ambas com 4 anos, brincando sozinhas no quintal de
casa, que era grande, tinha muitos brinquedos e uma piscina.
Ocorre que Rama bebeu demais e acabou perdendo a hora,
chegando em casa tarde da noite, extremamente alcoolizado.
As meninas ficaram sem alimentação durante todo o tempo e
ainda sofreram com várias picadas de pernilongos. Com base
na situação apresentada, é correto afirmar que Rama praticou
crime
•

A) de lesão corporal leve por meio de omissão imprópria.

•

B) de perigo para a vida ou saúde de outrem.

•

C) de abandono de incapaz, com causa de aumento de
pena.

•

D) previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Q396.
Roberta, enquanto conversava com Robson, afirmou
categoricamente que presenciou quando Caio explorava jogo
do bicho, no dia 03/03/2017. No dia seguinte, Roberta contou
para João que Caio era um “furtador”.
Caio toma conhecimento dos fatos, procura você na condição
de advogado(a) e nega tudo o que foi dito por Roberta,
ressaltando que ela só queria atingir sua honra.

Nesse caso, deverá ser proposta queixa-crime, imputando a
Roberta a prática de
•

A) 1 crime de difamação e 1 crime de calúnia.

•

B) 1 crime de difamação e 1 crime de injúria.

•

C) 2 crimes de calúnia.

•

D) 1 crime de calúnia e 1 crime de injúria.
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Q397.
Lúcia, objetivando conseguir dinheiro, sequestra Marcos,
jovem cego. Quando estava escrevendo um bilhete para a
família de Marcos, estipulando o valor do resgate, Lúcia fica
sabendo, pela própria vítima, que sua família não possui
dinheiro algum. Assim, verificando que nunca conseguiria
obter qualquer ganho, Lúcia desiste da empreitada criminosa

e coloca Marcos dentro de um ônibus, orientando-o a descer
do coletivo em determinado ponto.

Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
•

A) Lúcia deve responder pelo delito de sequestro ou cárcere
privado, apenas.

•

B) Lúcia não praticou crime algum, pois beneficiada pelo
instituto da desistência voluntária.

•

C) Lúcia deve responder pelo delito de extorsão mediante
sequestro em sua modalidade consumada.

•

D) Lúcia não praticou crime algum, pois beneficiada pelo
instituto do arrependimento eficaz.
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Q398.
Paula Rita convenceu sua mãe adotiva, Maria Aparecida, de 50
anos de idade, a lhe outorgar um instrumento de mandato para
movimentar sua conta bancária, ao argumento de que poderia ajudála a efetuar pagamento de contas, pequenos saques, pegar talões de
cheques etc., evitando assim que a mesma tivesse que se deslocar
para o banco no dia a dia. De posse da referida procuração, Paula
Rita compareceu à agência bancária onde Maria Aparecida possuía
conta e sacou todo o valor que a mesma possuía em aplicações
financeiras, no total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
apropriando-se do dinheiro antes pertencente a sua mãe.

Considerando tal narrativa, assinale a alternativa correta.
•

A) Paula Rita praticou crime de estelionato em detrimento de Maria
Aparecida e, pelo fato de ser sua filha adotiva, é isenta de pena.

•

B) Paula Rita praticou crime de furto mediante fraude em
detrimento de Maria Aparecida e, pelo fato de ser sua filha
adotiva, é isenta de pena.

•

C) Paula Rita praticou crime de estelionato em detrimento de
Maria Aparecida e, apesar de ser sua filha adotiva, não é isenta
de pena.

•

D) Paula Rita praticou crime de furto mediante fraude em
detrimento de Maria Aparecida e, apesar de seu sua filha
adotiva, não é isenta de pena.
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Fonte: EXAME VII - 2012.1 / OAB / 2012 / FGV

Q399.
Assinale a alternativa correta.
•

A) Aquele que, desejando subtrair ossadas de urna
funerária, viola sepultura, mas nada consegue obter
porque tal sepultura estava vazia, não pratica o crime
descrito no art. 210 do Código Penal: crime de violação
de sepultura.

•

B) O crime de infanticídio, por tratar■se de crime próprio,
não admite coautoria.

•

C) O homicídio culposo, dada a menor reprovabilidade da
conduta, permite a compensação de culpas.

•

D) Há homicídio privilegiado quando o agente atua sob a
influência de violenta emoção.
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Q400.
Glória é contratada como secretária de Felipe, um grande
executivo de uma sociedade empresarial. Felipe se apaixona
por Glória, mas ela nunca lhe deu atenção fora daquela
necessária para a profissão. Felipe, então, simula a existência
de uma reunião de negócios e pede para que a secretária
fique no local para auxiliá-lo. À noite, Glória comparece à sala
do executivo acreditando que ocorreria a reunião, quando é
surpreendida por este, que coloca uma faca em seu pescoço e
exige a prática de atos sexuais, sendo, em razão do medo,
atendido. Após o ato, Felipe afirmou que Glória deveria
comparecer normalmente ao trabalho no dia seguinte e ainda
lhe entregou duas notas de R$ 100,00.

Diante da situação narrada, é correto afirmar que Felipe
deverá responder pela prática do crime de
•

A) violação sexual mediante fraude.

•

B) assédio sexual.

•

C) favorecimento da prostituição ou outra forma de
exploração sexual.

•

D) estupro.
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Q401.
Odete é diretora de um orfanato municipal, responsável por
oitenta meninas em idade de dois a onze anos. Certo dia
Odete vê Elisabeth, uma das recreadoras contratada pela
Prefeitura para trabalhar na instituição, praticar ato libidinoso
com Poliana, criança de 9 anos, que ali estava abrigada.
Mesmo enojada pela situação que presenciava, Odete achou
melhor não intervir, porque não desejava criar qualquer
problema para si.

Nesse caso, tendo como base apenas as informações
descritas, assinale a opção correta.
•

A) Odete não pode ser responsabilizada penalmente, embora
possa sê-lo no âmbito cível e administrativo.

•

B) Odete pode ser responsabilizada pelo crime descrito no
Art. 244-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
verbis: “Submeter criança ou adolescente, como tais
definidos no caput do art. 2
o
desta Lei, à prostituição ou à
exploração sexual”.

•

C) Odete pode ser responsabilizada pelo crime de estupro de
vulnerável, previsto no Art. 217-A do CP, verbis: “Ter
conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com
menor de 14 (catorze) anos”.

•

D) Odete pode ser responsabilizada pelo crime de omissão de
socorro, previsto no Art. 135, do CP, verbis: “Deixar de
prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco
pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa
inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente
perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade
pública”.
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Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q402.
Miguel, com 27 anos de idade, pratica conjunção carnal com
Maria, jovem saudável com 16 anos de idade, na residência
desta, que consente com o ato. Na mesma data e também na
mesma residência, a irmã de Maria, de nome Marta, com 18
anos, permite que seu namorado Alexandre quebre todos os
porta-retratos que estão com as fotos de seu ex-namorado.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Miguel
pelo crime de estupro. Marta, após o fim da relação, ofereceu
queixa pela prática de dano por Alexandre.

Os réus contrataram o mesmo advogado, que deverá alegar
que não foram praticados crimes, pois, em relação às
condutas de Miguel e Alexandre, respectivamente, estamos
diante de
•

A) causa supralegal excludente da ilicitude e causa supralegal
de excludente da culpabilidade.

•

B) causa excludente da tipicidade, em ambos os casos.

•

C) causa excludente da tipicidade e causa supralegal de
excludente da ilicitude.

•

D) causa supralegal de excludente da ilicitude, em ambos os
casos.
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Q403.
José, mestre de obras, foi contratado para realizar a reforma
de um escritório no centro da cidade de Niterói. Durante a
reforma, José, sem analisar a planta do edifício, derruba uma
parede do escritório, com o intuito de unir duas salas
contíguas. Dois dias após a derrubada da parede, o prédio
desaba, e, no desabamento, morre uma pessoa que estava no
local na hora da queda. A perícia consegue apurar que a queda
foi provocada pela obra realizada por José, que não poderia
derrubar a parede, pois esta seria estrutural no edifício.

Diante dos fatos narrados, assinale a opção que indica a

responsabilidade penal de José.
•

A) Desabamento doloso em concurso formal com o crime de
homicídio doloso.

•

B) Desabamento doloso em concurso material com o crime
de homicídio culposo.

•

C) Desabamento culposo, circunstanciado pela causa de
aumento de pena em razão da morte culposa da vítima.

•

D) Desabamento culposo, circunstanciado pela causa de
aumento de pena em razão da morte dolosa da vítima.
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Q404.
No curso de uma assembleia de condomínio de prédio
residencial foram discutidos e tratados vários pontos. O
morador Rodrigo foi o designado para redigir a ata respectiva,
descrevendo tudo que foi discutido na reunião. Por
esquecimento, deixou de fazer constar ponto relevante
debatido, o que deixou Lúcio, um dos moradores, revoltado ao
receber cópia da ata. Indignado, Lúcio promove o devido
registro na delegacia própria, comprovando que Rodrigo, com
aquela conduta, havia lhe causado grave prejuízo financeiro.
Após oitiva dos moradores do prédio, em que todos
confirmaram que o tema mencionado por Lúcio, de fato, fora
discutido e não constava da ata, o Ministério Público ofereceu
denúncia em face de Rodrigo, imputando-lhe a prática do
crime de falsidade ideológica de documento público.

Considerando que todos os fatos acima destacados foram
integralmente comprovados no curso da ação, o(a)
advogado(a) de Rodrigo deverá alegar que
•

A) ele deve ser absolvido por respeito ao princípio da
correlação, já que a conduta por ele praticada melhor se
adequa ao crime de falsidade material, que não foi
descrito na denúncia.

•

B) sua conduta deve ser desclassificada para crime de
falsidade ideológica culposa.

•

C) a pena a ser aplicada, apesar da prática do crime de
falsidade ideológica, é de 01 a 03 anos de reclusão, já que
a ata de assembleia de condomínio é documento particular
e não público.

•

D) ele deve ser absolvido por atipicidade da conduta.
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Q405.
Catarina leva seu veículo para uma determinada entidade
autárquica com o objetivo de realizar a fiscalização anual.
Carlos, funcionário público que exerce suas funções no local,
apesar de não encontrar irregularidades no veículo,
verificando a inexperiência de Catarina, que tem apenas 19
anos de idade, exige R$ 5.000,00 para “liberar” o automóvel
sem pendências.

Catarina, de imediato, recusa-se a entregar o valor devido e
informa o ocorrido ao superior hierárquico de Carlos, que
aciona a polícia. Realizada a prisão em flagrante de Carlos, a
família é comunicada sobre o fato e procura um advogado
para que ele preste esclarecimentos sobre a responsabilidade
penal de Carlos.

Diante da situação narrada, o advogado da família de Carlos
deverá esclarecer que a conduta praticada por Carlos
configura, em tese, crime de
•

A) corrupção passiva consumada.

•

B) concussão consumada.

•

C) corrupção passiva tentada.

•

D) concussão tentada.
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Q406.
Baco, após subtrair um carro esportivo de determinada
concessionária de veículos, telefona para Minerva, sua amiga,
a quem conta a empreitada criminosa e pede ajuda. Baco
sabia que Minerva morava em uma grande casa e que poderia
esconder o carro facilmente lá. Assim, pergunta se Minerva
poderia ajudá-lo, escondendo o carro em sua residência.
Minerva, apaixonada por Baco, aceita prestar a ajuda. Nessa
situação, Minerva deve responder por
•

A) participação no crime de furto praticado por Baco.

•

B) receptação.

•

C) favorecimento pessoal.

•

D) favorecimento real.
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Q407.
João da Silva, José da Silva e Maria da Silva são os acionistas
controladores do Banco Silva’s e Família, cada um com 30% das ações
com direito a voto e exercendo respectivamente os cargos de Diretor-Presidente, Diretor Comercial e Diretora de Contabilidade. Em razão
das dificuldades financeiras que afetaram o Banco Silva’s e Família,
os diretores decidem por em curso as seguintes práticas: (1) adquirir
no mercado títulos do tesouro nacional já caducos (portanto sem
valor algum) e, utilizando-os como simulacro de lastro, emitir títulos
do banco para captar recursos financeiros junto aos investidores;
(2) forjar negócios com pessoas jurídicas inexistentes a fim de simular
ganhos; e, por fim, (3) fraudar o balanço da instituição simulando
lucros no exercício ao invés dos prejuízos efetivamente sofridos.

Os primeiros doze meses demonstraram resultados excelentes, com
grande aumento do capital, mas os vinte e quatro meses seguintes
são marcados por uma perda avassaladora de recursos, levando
o banco à beira da insolvência, com um passivo cerca de 50 vezes
maior que o ativo. Nesse momento, o Banco Silva’s e Família sofre

uma intervenção do Banco Central e todos os fatos narrados acima
vêm à tona.

Assinale a alternativa que indique o(s) crime(s) praticado(s) pelos
acionistas controladores.
•

A) Crimes de falsidade ideológica, falsidade documental e
estelionato qualificado.

•

B) Crime de gestão temerária de instituição financeira.

•

C) Crime de gestão fraudulenta de instituição financeira.

•

D) Crime de gestão temerária em concurso com crime de gestão
fraudulenta de instituição financeira.
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Q408.
No ano de 2014, Bruno, Bernardo e Bianca se uniram com a
intenção de praticar, reiteradamente, a contravenção penal de
jogo do bicho. Para tanto, reuniam-se toda quarta-feira e
decidiam em quais locais o jogo do bicho seria explorado.
Chegaram, efetivamente, em uma oportunidade, a explorar o
jogo do bicho em determinado estabelecimento.

Considerando apenas as informações narradas, Bruno,
Bernardo e Bianca responderão
•

A) pela contravenção penal do jogo do bicho, apenas.

•

B) pela contravenção penal do jogo do bicho e pelo crime de
associação criminosa.

•

C) pela contravenção penal do jogo do bicho e pelo crime de
organização criminosa.

•

D) pelo crime de associação criminosa, apenas.
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Q409.
Com dificuldades financeiras para comprar o novo celular
pretendido, Vanessa, sem qualquer envolvimento pretérito
com aparato policial ou judicial, aceita, a pedido de namorado
de sua prima, que havia conhecido
dois dias antes, transportar 500 g de cocaína de Alagoas para Sergipe.
Apesar
de aceitar a tarefa, Vanessa solicitou como recompensa R$
5.000,00, já que estava muito nervosa por nunca ter adotado
qualquer comportamento parecido.
Após a transferência do valor acordado, Vanessa esconde o
material entorpecente na mala de seu carro e inicia o
transporte da substância. Ainda no estado de Alagoas, 30
minutos depois, Vanessa é abordada por policiais e presa em
flagrante.
Após denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas com

causa de aumento do Art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06
(“caracterizado tráfico entre Estados da Federação ou entre
estes e o Distrito Federal”), durante a instrução, todos os fatos
são confirmados: Folha de Antecedentes Criminais sem outras
anotações, primeira vez no transporte de drogas,
transferência de valores, que o bem transportado era droga e
que a pretensão era entregar o material em Sergipe.

Intimado da sentença condenatória nos termos da denúncia, o
advogado de Vanessa, de acordo com as previsões da Lei nº
11.343/06 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
deverá pleitear
•

A) o reconhecimento da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado e reconhecimento da tentativa.

•

B) o afastamento da causa de aumento e o reconhecimento
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

•

C) o afastamento da causa de aumento, apenas.

•

D) o reconhecimento da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado, apenas.
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Q410.
Determinada autoridade policial recebeu informações de
vizinhos de Lucas dando conta de que ele possuía arma de
fogo calibre .38 em sua casa, razão pela qual resolveu indiciálo pela prática de crime de posse de arma de fogo de uso
permitido, infração de médio potencial ofensivo, punida com
pena de detenção de 01 a 03 anos e multa. No curso das
investigações, requereu ao Judiciário interceptação telefônica
da linha do aparelho celular de Lucas para melhor investigar a
prática do crime mencionado, tendo sido o pedido deferido.

De acordo com a situação narrada, a prova oriunda da
interceptação deve ser considerada
•

A) ilícita, pois somente o Ministério Público tem legitimidade
para representar pela medida.

•

B) válida, desde que tenha sido deferida por ordem do juiz
competente para ação principal.

•

C) ilícita, pois o crime investigado é punido com detenção.

•

D) ilícita, assim como as dela derivadas, ainda que estas
pudessem ser obtidas por fonte independente da primeira.
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Q411.
Relativamente à legislação sobre lavagem de capitais (Lei n. 9.613/98),
assinale a alternativa correta.
•

A) O crime de lavagem só ocorre quando os bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de um dos
crimes antecedentes completam todo o processo de lavagem
(ocultação, dissimulação e integração).

•

B) Não constitui lavagem de dinheiro, mas crime de descaminho,
a importação ou exportação de bens com valores não
correspondentes aos verdadeiros, feita com o propósito de
ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores
provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos
na Lei n. 9.613/98.

•

C) O processo e julgamento dos crimes previstos na Lei n.
9613/98 dependem do processo e julgamento dos crimes
antecedentes.

•

D) Pratica crime de lavagem de dinheiro quem utiliza, na atividade
econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe
serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes
previstos na Lei n. 9613/98.
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Q412.
Vinícius, primário e de bons antecedentes e regularmente
habilitado, dirigia seu veículo em rodovia na qual a velocidade
máxima permitida era de 80 km/h. No banco do carona estava
sua namorada Estefânia. Para testar a potência do automóvel,
ele passou a dirigir a 140 km/h, acabando por perder o
controle do carro, vindo a cair em um barranco. Devido ao
acidente, Estefânia sofreu lesão corporal e foi socorrida por
policiais rodoviários. No marcador do carro ficou registrada a
velocidade desenvolvida. Apesar do ferimento sofrido, a
vítima afirmou não querer ver o autor processado por tal
comportamento imprudente.

Apresentado o inquérito ao Ministério Público, foi oferecida
denúncia contra Vinícius pela prática do injusto do Art. 303 da
Lei nº 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), que prevê a
pena de 06 meses a 02 anos de detenção e a suspensão ou
proibição da permissão ou da habilitação para dirigir veículo
automotor.

Considerando o acima exposto, a defesa de Vinícius deverá
requerer
•

A) a extinção do processo por não ter o Ministério Público
legitimidade para oferecer denúncia, em razão da ausência
de representação da vítima.

•

B) a realização de audiência de composição civil.

•

C) a realização de audiência para proposta de transação
penal.

•

D) a suspensão condicional do processo, caso a denúncia seja
recebida.
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Q413.
Lúcio Flavio, advogado, ofereceu queixa-crime em face de
Rosa, imputando-lhe a prática dos delitos de injúria simples e
difamação. As partes não celebraram qualquer acordo e a

querelada negava os fatos, não aceitando qualquer benefício.
Após o regular processamento e a instrução probatória, em
alegações finais, Lúcio Flávio requer a condenação de Rosa
pela prática do crime de difamação, nada falando em sua
manifestação derradeira sobre o crime de injúria.

Diante da situação narrada, é correto afirmar que
•

A) deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao
crime de injúria, em razão da perempção.

•

B) deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao
crime de injúria, em razão do perdão do ofendido.

•

C) deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao
crime de injúria, em razão da renúncia ao direito de
queixa.

•

D) poderá Rosa ser condenada pela prática de ambos os
delitos, já que houve apresentação de alegações finais pela
defesa técnica do querelante.
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Q414.
A Lei n. 9.099/95 modificou a espécie de ação penal para os
crimes de lesão corporal leve e culposa. De acordo com o Art.
88 da referida lei, tais delitos passaram a ser de ação penal
pública condicionada à representação. Tratando-se de questão
relativa à Lei Processual Penal no Tempo, assinale a alternativa
que corretamente expõe a regra a ser aplicada para processos
em curso que não haviam transitado em julgado quando da
alteração legislativa.
•

A) Aplica-se a regra do Direito Penal de retroagir a lei, por ser
norma mais benigna.

•

B) Aplica-se a regra do Direito Processual de imediatidade,
em que a lei é aplicada no momento em que entra em
vigor, sem que se questione se mais gravosa ou não.

•

C) Aplica-se a regra do Direito Penal de irretroatividade da lei,
por ser norma mais gravosa.

•

D) Aplica-se a regra do Direito Processual de imediatidade,
em que a lei é aplicada no momento em que entra em
vigor, devendo-se questionar se a novatio legis é mais
gravosa ou não.
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Q415.
Silva foi vítima de um crime de ameaça por meio de uma
ligação telefônica realizada em 02 de janeiro de 2016.
Buscando identificar o autor, já que nenhum membro de sua
família tinha tal informação, requereu, de imediato, junto à
companhia telefônica, o número de origem da ligação, vindo a
descobrir, no dia 03 de julho de 2016, que a linha utilizada era
de propriedade do ex-namorado de sua filha, Carlos, razão
pela qual foi até a residência deste, onde houve a confissão da
prática do crime.

Quando ia ao Ministério Público, na companhia de Marta, sua
esposa, para oferecer representação, Silva sofreu um infarto e
veio a falecer. Marta, no dia seguinte, afirmou oralmente,
perante o Promotor de Justiça, que tinha interesse em
representar em face do autor do fato, assim como seu falecido
marido.
Diante do apelo de sua filha, Marta retorna ao Ministério
Público no dia 06 de julho de 2016 e diz que não mais tem
interesse na representação. Ainda assim, considerando que a
ação penal é pública condicionada, o Promotor de Justiça
ofereceu denúncia, no dia 07 de julho de 2016, em face de
Carlos, pela prática do crime de ameaça.

Considerando a situação narrada, o(a) advogado(a) de Carlos,
em resposta à acusação, deverá alegar que
•

A) ocorreu decadência, pois se passaram mais de 6 meses
desde a data dos fatos.

•

B) a representação não foi válida, pois não foi realizada pelo
ofendido.

•

C) ocorreu retratação válida do direito de representação.

•

D) a representação não foi válida, pois foi realizada
oralmente.
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Q416.
Lívia, insatisfeita com o fim do relacionamento amoroso com
Pedro, vai até a casa deste na companhia da amiga Carla e
ambas começam a quebrar todos os porta-retratos da
residência nos quais estavam expostas fotos da nova
namorada de Pedro. Quando descobre os fatos, Pedro procura
um advogado, que esclarece a natureza privada da ação
criminal pela prática do crime de dano.
Diante disso, Pedro opta por propor queixa-crime em face de
Carla pela prática do crime de dano (Art. 163, caput, do Código
Penal), já que nunca mantiveram boa relação e ele tinha
conhecimento de que ela era reincidente, mas, quanto a Lívia,
liga para ela e diz que nada fará, pedindo, apenas, que o fato
não se repita.
Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica preocupada quanto à
possibilidade de ele mudar de opinião, razão pela qual
contrata um advogado junto com Carla para consultoria
jurídica.

Considerando apenas as informações narradas, o advogado
deverá esclarecer que ocorreu
•

A) renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime
não deve ser recebida em relação a Carla.

•

B) renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime
deve ser recebida apenas em relação a Carla.

•

C) perempção em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Carla.

•

D) perdão do ofendido em relação a Lívia, de modo que a
queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Carla.
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Q417.
Relativamente às regras sobre ação civil fixadas no Código de
Processo Penal, assinale a alternativa correta.
•

A) São fatos que impedem a propositura da ação civil: o despacho de
arquivamento do inquérito ou das peças de informação, a decisão
que julgar extinta a punibilidade e a sentença absolutória que
decidir que o fato imputado não constitui crime.

•

B) Sobrevindo a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil
não poderá ser proposta em nenhuma hipótese.

•

C) Transitada em julgado a sentença penal condenatória, a
execução só poderá ser efetuada pelo valor fixado na mesma,
não se admitindo, neste caso, a liquidação para a apuração do
dano efetivamente sofrido.

•

D) Transitada em julgado a sentença penal condenatória, poderão
promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da
reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus
herdeiros.
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Q418.
O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Matheus,
não plenamente identificado, a partir de inquérito policial que
apurava a prática de crime de estupro. O endereço constante
do inquérito foi diligenciado para citação do réu, mas foi
informado que este estava em local incerto e não sabido.
Diante disso, foi publicado edital para sua citação.

Considerando apenas as informações narradas, assinale a
afirmativa correta.
•

A) É válido o edital que identifica o réu por suas
características, ainda que desconhecida sua qualificação
completa.

•

B) O réu que, citado por edital, não comparecer nem
constituir advogado poderá ter seu processo e o curso do
prazo prescricional suspensos por tempo indefinido.

•

C) Ainda que Matheus esteja preso na mesma unidade da
Federação em que foi oferecida a denúncia, a citação por
edital será válida.

•

D) Não existe citação por hora certa no âmbito do Processo
Penal brasileiro.
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Q419.

Na cidade de Angra dos Reis, Sérgio encontra um documento
adulterado (logo, falso), que, originariamente, fora expedido
por órgão estadual. Valendo-se de tal documento, comparece
a uma agência da Caixa Econômica Federal localizada na
cidade do Rio de Janeiro e apresenta o documento falso ao
gerente do estabelecimento.
Desconfiando da veracidade da documentação, o gerente do
estabelecimento bancário chama a Polícia, e Sérgio é preso
em flagrante, sendo denunciado pela prática do crime de uso
de documento falso (Art. 304 do Código Penal) perante uma
das Varas Criminais da Justiça Estadual da cidade do Rio de
Janeiro.

Considerando as informações narradas, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o advogado de
Sérgio deverá
•

A) alegar a incompetência, pois a Justiça Federal será
competente, devendo ser considerada a cidade de Angra
dos Reis para definir o critério territorial.

•

B) alegar a incompetência, pois a Justiça Federal será
competente, devendo ser considerada a cidade do Rio de
Janeiro para definir o critério territorial.

•

C) alegar a incompetência, pois, apesar de a Justiça Estadual
ser competente, deverá ser considerada a cidade de Angra
dos Reis para definir o critério territorial.

•

D) reconhecer a competência do juízo perante o qual foi
apresentada a denúncia.
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Q420.
Guilherme foi denunciado pela prática de um crime de lesão
corporal seguida de morte. Após o recebimento da denúncia,
Guilherme é devidamente citado. Em conversa com sua defesa
técnica, Guilherme apresenta prova inequívoca de que agiu
em estado de necessidade.

Diante da situação narrada, o advogado de Guilherme, em
resposta à acusação, deverá requerer a
•

A) rejeição de denúncia, que fará coisa julgada material.

•

B) absolvição sumária do réu, que fará coisa julgada material.

•

C) absolvição imprópria do réu, que fará coisa julgada
material.

•

D) impronúncia do acusado, que não faz coisa julgada
material.
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Q421.
O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Cristiano,
Luiz e Leonel pela prática do crime de associação para o

tráfico. Na audiência designada para realização dos
interrogatórios, Cristiano, preso em outra unidade da
Federação, foi interrogado através de vídeoconferência. Luiz
foi interrogado na presença física do magistrado e respondeu
às perguntas realizadas. Já Leonel optou por permanecer em
silêncio.

Sobre o interrogatório, considerando as informações narradas,
assinale a afirmativa correta.
•

A) O interrogatório judicial, notadamente após o advento da
Lei nº 10.792/2003, deve ser interpretado apenas como
meio de prova e não também como ato de defesa dos
acusados.

•

B) Luiz, ainda que não impute crime a terceiro, não poderá
mentir sobre os fatos a ele imputados, apesar de poder
permanecer em silêncio.

•

C) A defesa técnica de Cristiano não poderá, em hipótese
alguma, formular perguntas para o corréu Luiz.

•

D) O interrogatório por vídeoconferência de Cristiano pode
ser considerado válido se fundamentado, pelo magistrado,
no risco concreto de fuga durante o deslocamento.
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Q422.
José foi absolvido em 1ª instância após ser denunciado pela
prática de um crime de extorsão em face de Marina. O
Ministério Público interpôs recurso de apelação, sendo a
sentença de primeiro grau reformada pelo Tribunal de Justiça
de Santa Catarina para condenar o réu à pena de 05 anos,
sendo certo que o acórdão transitou em julgado. Sete anos
depois da condenação, já tendo cumprido integralmente a
pena, José vem a falecer. Posteriormente, Caio, filho de José,
encontrou um vídeo no qual foi gravada uma conversa de José
e Marina, onde esta admite que mentiu ao dizer que foi vítima
do crime pelo qual José foi condenado, mas que a atitude foi
tomada por ciúmes. Caio, então, procura o advogado da
família.

Diante da situação narrada, é correto afirmar que Caio,
através de seu advogado,
•

A) não poderá apresentar revisão criminal, pois a pena de
José já havia sido extinta pelo cumprimento.

•

B) não poderá apresentar revisão criminal, pois o acusado,
que é quem teria legitimidade, já é falecido.

•

C) poderá apresentar revisão criminal, sendo competente
para julgamento o Superior Tribunal de Justiça.

•

D) poderá apresentar revisão criminal, sendo competente
para julgamento o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
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Q423.
Durante instrução probatória em que se imputava a João a
prática de um crime de peculato, foram intimados para depor,
em audiência de instrução e julgamento, os policiais civis que
participaram das investigações, a ex-esposa de João, que tinha
conhecimento dos fatos, e o padre para o qual João contava o
que considerava seus pecados, inclusive sobre os desvios de
dinheiro público.
Preocupados, todos os intimados para depoimento foram à
audiência, acompanhados de seus advogados, demonstrando
interesse em não prestar declarações.

Considerando apenas as informações narradas, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Apenas o advogado da ex-esposa de João poderá requerer
que sua cliente seja eximida do dever de depor, devendo
os demais prestar declarações.

•

B) Todos os advogados poderão requerer que seus clientes
sejam eximidos do dever de depor.

•

C) Apenas o advogado do padre poderá buscar que ele não
preste declarações, já que proibido, por ofício, de depor,
devendo os demais prestar declarações.

•

D) Apenas os advogados da ex-esposa de João e do padre
poderão requerer que seus clientes não sejam ouvidos na
condição de testemunhas.
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Q424.
Em uma briga de bar, Joaquim feriu Pedro com uma faca, causando-lhe sérias lesões no ombro direito. O promotor de justiça ofereceu
denúncia contra Joaquim, imputando-lhe a prática do crime de
lesão corporal grave contra Pedro, e arrolou duas testemunhas que
presenciaram o fato. A defesa, por sua vez, arrolou outras duas
testemunhas que também presenciaram o fato.

Na audiência de instrução, as testemunhas de defesa afirmaram
que Pedro tinha apontado uma arma de fogo para Joaquim, que,
por sua vez, agrediu Pedro com a faca apenas para desarmá-lo. Já as
testemunhas de acusação disseram que não viram nenhuma arma
de fogo em poder de Pedro.

Nas alegações orais, o Ministério Público pediu a condenação do réu,
sustentando que a legítima defesa não havia ficado provada. A Defesa
pediu a absolvição do réu, alegando que o mesmo agira em legítima
defesa. No momento de prolatar a sentença, o juiz constatou que
remanescia fundada dúvida sobre se Joaquim agrediu Pedro em situação
de legítima defesa.

Considerando tal narrativa, assinale a afirmativa correta.
•

A) O ônus de provar a situação de legítima defesa era da defesa.
Assim, como o juiz não se convenceu completamente da
ocorrência de legítima defesa, deve condenar o réu.

•

B) O ônus de provar a situação de legítima defesa era da acusação.
Assim, como o juiz não se convenceu completamente da ocorrência

de legítima defesa, deve condenar o réu.
•

C) O ônus de provar a situação de legítima defesa era da defesa.
No caso, como o juiz ficou em dúvida sobre a ocorrência de
legítima defesa, deve absolver o réu.

•

D) Permanecendo qualquer dúvida no espírito do juiz, ele está
impedido de proferir a sentença. A lei obriga o juiz a esgotar
todas as diligências que estiverem a seu alcance para dirimir
dúvidas, sob pena de nulidade da sentença que vier a ser
prolatada.
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Q425.
Wilson está sendo regularmente processado pela prática do
crime de furto. Durante a instrução criminal, entretanto, as
testemunhas foram uníssonas ao afirmar que, para a
subtração, Wilson utilizou-se de grave ameaça, exercida por
meio de uma faca.

A partir do caso narrado, assinale a opção correta.
•

A) A hipótese é de emendatio libelli e o juiz deve absolver o
réu relativamente ao crime que lhe foi imputado.

•

B) Não haverá necessidade de aditamento da inicial
acusatória, haja vista o fato de que as alegações finais orais
acontecem após a oitiva das testemunhas e, com isso,
respeitam-se os princípios do contraditório e da ampla
defesa.

•

C) A hipótese é de mutatio libelli e, nos termos da lei, o
Ministério Público deverá fazer o respectivo aditamento.

•

D) Caso o magistrado entenda que deve ocorrer o aditamento
da inicial acusatória, se o promotor de justiça e, recusar-se
a fazê-lo, o juiz estará obrigado a absolver o réu da
imputação que lhe foi originalmente atribuída.
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Q426.
No dia 10 de maio de 2015, Maria, 25 anos, foi vítima de um
crime de estupro simples, mas, traumatizada, não mostrou
interesse em dar início a qualquer investigação penal ou ação
penal em relação aos fatos. Os pais de Maria, porém,
requerem a instauração de inquérito policial para apurar
autoria, entendendo que, após identificar o agente, Maria
poderá decidir melhor sobre o interesse na persecução penal.
Foi proferido despacho indeferindo o requerimento de
abertura de inquérito.

Considerando a situação narrada, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Do despacho que indefere o requerimento de abertura de
inquérito policial não cabe qualquer recurso,
administrativo ou judicial.

•

B) Em que pese o interesse de Maria ser relevante para o
início da ação penal, a instauração de inquérito policial
independe de sua representação.

•

C) Caso Maria manifeste interesse na instauração de
inquérito policial após o indeferimento, ainda dentro do
prazo decadencial, o procedimento poderá ter início,
independentemente do surgimento de novas provas.

•

D) Apesar de os pais de Maria não poderem requerer a
instauração de inquérito policial, o Ministério Público pode
requisitar o início do procedimento na hipótese, tendo em
vista a natureza pública da ação.
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Q427.
José Augusto foi preso em flagrante delito pela suposta prática
do crime de receptação (Art. 180 do Código Penal – pena: 01 a
04 anos de reclusão e multa). Em que pese seja tecnicamente
primário e de bons antecedentes e seja civilmente
identificado, possui, em sua Folha de Antecedentes Criminais,
duas anotações pela prática de crimes patrimoniais, sem que
essas ações tenham resultados definitivos.

Neste caso, de acordo com as previsões expressas do Código
de Processo Penal, assinale a afirmativa correta.
•

A) Estão preenchidos os requisitos para decretação da prisão
preventiva, pois as ações penais em curso demonstram a
existência de risco para a ordem pública.

•

B) A autoridade policial não poderá arbitrar fiança neste caso,
ficando tal medida de responsabilidade do magistrado.

•

C) Antes de decidir pela liberdade provisória ou conversão em
preventiva, poderá a prisão em flagrante do acusado
perdurar pelo prazo de 10 dias úteis, ou seja, até o
oferecimento da denúncia.

•

D) O juiz não poderá converter a prisão em flagrante em
preventiva, mas poderá aplicar as demais medidas
cautelares.
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Q428.
A prisão temporária pode ser definida como uma medida
cautelar restritiva, decretada por tempo determinado,
destinada a possibilitar as investigações de certos crimes
considerados pelo legislador como graves, antes da
propositura da ação penal.

Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.
•

A) Assim como a prisão preventiva, pode ser decretada de
ofício pelo juiz, após requerimento do Ministério Público
ou representação da autoridade policial.

•

B) Sendo o crime investigado hediondo, o prazo poderá ser
fixado em, no máximo, 15 dias, prorrogáveis uma vez pelo
mesmo período.

•

C) Findo o prazo da temporária sem prorrogação, o preso
deve ser imediatamente solto.

•

D) O preso, em razão de prisão temporária, poderá ficar
detido no mesmo local em que se encontram os presos
provisórios ou os condenados definitivos.
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Q429.
Em relação à Lei Maria da Penha, assinale a afirmativa correta.
•

A) Constatada a prática de violência doméstica e familiar
contra a mulher, a autoridade policial poderá aplicar, de
imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente,
medidas protetivas de urgência, dentre as quais o
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com
a ofendida.

•

B) Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra
a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a
autoridade policial adotar, de imediato, procedimentos
especiais em relação ao agressor, dentre os quais podemos
citar a suspensão da posse ou restrição do porte de armas,
com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei
n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, sem prejuízo
daqueles previstos no Código de Processo Penal.

•

C) Somente o advogado da ofendida deverá ser notificado,
através do Diário Oficial, dos atos processuais relativos ao
agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à
saída da prisão.

•

D) Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução
criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada
pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público
ou mediante representação da autoridade policial.
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Q430.
Marlon, Wellington e Vitor foram denunciados pela prática de
um crime de lesão corporal dolosa gravíssima em concurso de
agentes. Após o recebimento da denúncia, o oficial de justiça
compareceu ao endereço indicado no processo como sendo
de residência de Marlon, mas não o encontrou, tendo em vista
que estava preso, naquela mesma unidade da Federação, por
decisão oriunda de outro processo. Marlon, então, foi citado
por edital. Wellington, por sua vez, estava em local incerto e
não sabido, sendo também citado por edital.
Em relação a Vitor, o oficial de justiça foi à sua residência em
quatro oportunidades, constatando que ele, de fato, residia no
local, mas que estava se ocultando para não ser citado. Após
certificar-se de tal fato, foi realizada a citação de Vitor com
hora certa.

Considerando a hipótese narrada, o(a) advogado(a) dos
acusados deverá alegar ter sido inválida a citação de
•

A) Marlon, apenas.

•

B) Marlon e Vitor, apenas.

•

C) Vitor, apenas.

•

D) Marlon, Wellington e Vitor.
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Q431.
Ao proferir sentença, o magistrado, reputando irrelevantes os
argumentos desenvolvidos pela defesa, deixa de apreciá-los,
vindo a condenar o acusado.

Com base no caso acima, assinale a alternativa correta.
•

A) Como é causa de nulidade da sentença, a falta de
fundamentação deve ser arguida inicialmente por meio
de embargos de declaração, que, se não forem
opostos, gerarão a preclusão da alegação, pois a
nulidade decorrente da falta de fundamentação do
decreto condenatório importa em nulidade relativa.

•

B) Como é causa de nulidade absoluta da sentença, a falta
de fundamentação não precisa ser arguida por meio de
embargos de declaração, devendo necessariamente,
no entanto, ser sustentada no recurso de apelação
para poder ser conhecida pelo Tribunal.

•

C) Como é causa de nulidade absoluta da sentença, a falta
de fundamentação não precisa ser arguida nem por
meio de embargos de declaração, nem no recurso de
apelação, podendo ser conhecida de ofício pelo
Tribunal.

•

D) Como reputou irrelevantes as alegações feitas pela
defesa, o magistrado não precisava tê-las apreciado na
sentença proferida, não havendo qualquer nulidade
processual, pois não há nulidade sem prejuízo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Processual Penal / Procedimentos / Procedimento comum sumário
Fonte: EXAME III - 2010.3 / OAB / 2010 / FGV

Q432.
Em relação aos procedimentos previstos atualmente no
Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.
•

A) No rito ordinário, oferecida a denúncia, se o juiz não a
rejeitar liminarmente, recebê-la-á e designará dia e
hora para a realização do interrogatório, ocasião em
que o acusado deverá estar assistido por defensor.

•

B) No rito sumário, oferecida a denúncia, se o juiz não a
rejeitar liminarmente, recebê-la-á e designará dia e
hora para a realização do interrogatório, ocasião em
que o acusado deverá estar assistido por defensor.

•

C) No rito ordinário, oferecida a denúncia, se o juiz não a
rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação
do acusado para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 15 (quinze) dias.

•

D) No rito sumário, oferecida a denúncia, se o juiz não a
rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação
do acusado para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Processual Penal / Procedimentos / Tribunal do júri
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q433.
Victória e Bernadete entram em luta corporal em razão da
disputa por um namorado, vindo Victória a desferir uma
facada no pé da rival, que sofreu lesões graves. Bernadete
compareceu em sede policial, narrou o ocorrido e disse ter
intenção de ver a agente responsabilizada criminalmente.
Em razão dos fatos, Victória é denunciada e pronunciada pela
prática do crime de tentativa de homicídio. Em sessão plenária
do Tribunal do Júri, os jurados entendem, no momento de
responder aos quesitos, que Victória foi autora da facada, mas
que não houve dolo de matar.

Diante da desclassificação, será competente para julgamento
do crime residual, bem como da avaliação do cabimento dos
institutos despenalizadores,
•

A) o Juiz Presidente do Tribunal do Júri.

•

B) o corpo de jurados, que decidiu pela desclassificação.

•

C) o Juiz Criminal da Comarca, a partir de livre distribuição.

•

D) o Juiz em atuação perante o Juizado Especial Criminal da
Comarca em que ocorreram os fatos.
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Q434.
Marcelo foi denunciado pela prática de um crime de furto.
Entendendo que não haveria justa causa, antes mesmo de
citar o acusado, o magistrado não recebeu a denúncia. Diante
disso, o Ministério Público interpôs o recurso adequado.
Analisando a hipótese, é correto afirmar que
•

A) o recurso apresentado pelo Ministério Público foi de
apelação.

•

B) apesar de ainda não ter sido citado, Marcelo deve ser
intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, sob
pena de nulidade.

•

C) mantida a decisão do magistrado pelo Tribunal, não
poderá o Ministério Público oferecer nova denúncia pelo
mesmo fato, ainda que surjam provas novas.

•

D) antes da rejeição da denúncia, deveria o magistrado ter
citado o réu para apresentar resposta à acusação.
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Q435.

Pablo e Leonardo foram condenados, em primeira instância,
pela prática do crime de furto qualificado, à pena de 02 anos e
06 meses de reclusão e 12 dias-multa, por fatos que teriam
ocorrido quando Pablo tinha 18 anos e Leonardo, 21 anos. A
pena-base foi aumentada, não sendo reconhecidas atenuantes
ou agravantes nem causas de aumento ou diminuição.
Intimados da sentença, o promotor e o advogado de Leonardo
não tiveram interesse em apresentar recurso, mas o advogado
de Pablo apresentou recurso de apelação.
Por ocasião do julgamento do recurso, entenderam os
desembargadores por reconhecer que o crime restou tentado,
bem como que deveria ser aplicada a atenuante da
menoridade relativa a Pablo.

Com base nas informações expostas, os efeitos da decisão do
Tribunal
•

A) não poderão ser estendidos a Leonardo, tendo em vista
que houve trânsito em julgado da sua condenação.

•

B) poderão ser integralmente estendidos a Leonardo,
aplicando-se a atenuante e a causa de diminuição de pena
da tentativa.

•

C) poderão ser parcialmente estendidos a Leonardo,
aplicando-se a causa de diminuição de pena da tentativa,
mas não a atenuante.

•

D) não poderão ser estendidos a Leonardo, pois, ainda que
sem trânsito em julgado, em recurso exclusivo de Pablo
não poderia haver reformatio in mellius para o corréu.
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Q436.
Em razão de uma determinada conduta de um juiz de direito
de 1ª instância, que atuava em uma Vara Criminal da Comarca
de Curitiba, o advogado Frederico ingressou com um habeas
corpus junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, figurando como
autoridade coatora o magistrado. A ordem de habeas corpus
foi denegada pelo Tribunal.

Dessa decisão, desconsiderando a hipótese de habeas corpus,
caberá ao advogado interpor a seguinte medida:
•

A) recurso em sentido estrito, que permite o exercício do
juízo de retratação.

•

B) recurso ordinário constitucional perante o STJ.

•

C) recurso ordinário constitucional perante o STF.

•

D) recurso especial perante o STJ.
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Q437.

João foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado
previsto no Art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Em
primeira instância, João foi absolvido.
Em sede de recurso de apelação apresentado pelo Ministério
Público, houve provimento parcial do recurso, sendo o agente
condenado de maneira unânime. Apesar da unanimidade na
condenação, o reconhecimento da qualificadora restou
afastado por maioria de votos. Ademais, um dos
desembargadores ainda votou pelo reconhecimento do
privilégio do Art. 155, § 2º, do CP, mas restou isolado e
vencido.
Insatisfeito com a condenação pelo furto simples, o Ministério
Público apresenta embargos infringentes em busca do
reconhecimento da qualificadora.
Considerando apenas as informações narradas, é correto
afirmar que o advogado de João, sob o ponto de vista técnico,
deverá defender
•

A) o não conhecimento dos embargos infringentes
apresentados pelo Ministério Público e apresentar recurso
de embargos infringentes em busca da absolvição de João.

•

B) o conhecimento e não provimento dos embargos
infringentes apresentados pelo Ministério Público e
apresentar embargos infringentes em busca do
reconhecimento do privilégio.

•

C) o não conhecimento dos embargos infringentes
apresentados pelo Ministério Público e apresentar
embargos infringentes em busca do reconhecimento do
privilégio.

•

D) o conhecimento e não provimento dos embargos do
Ministério Público e não poderá apresentar recurso de
embargos infringentes.
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Q438.
Melinda Cunha foi denunciada pela prática do crime de
bigamia. Ocorre que existe ação em curso no juízo cível onde
se discute a validade do primeiro casamento celebrado pela
denunciada. Entendendo o magistrado penal que a existência
da infração penal depende da solução da controvérsia no juízo
cível e que esta é séria e fundada, estaremos diante de
•

A) prejudicial obrigatória, o que levará à suspensão do
processo criminal e do prazo prescricional.

•

B) prejudicial facultativa, podendo o magistrado suspender o
processo por, no máximo, 06 meses.

•

C) prejudicial obrigatória, o que levará à suspensão do
processo criminal, mas não do curso do prazo
prescricional.

•

D) prejudicial facultativa, podendo o magistrado suspender o
processo por, no máximo, 01 ano.
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Q439.
Segundo a Lei dos Juizados Especiais, assinale a alternativa
que apresenta o procedimento correto.
•

A) Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para
responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não,
a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão
ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa,
interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passandose imediatamente aos debates orais e à prolação da
sentença.

•

B) Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa caberá
recurso em sentido estrito, que deverá ser interposto no
prazo de cinco dias.

•

C) Os embargos de declaração são cabíveis quando, em
sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição,
omissão ou dúvida, que deverão ser opostos em dois dias.

•

D) Se a complexidade do caso não permitir a formulação da
denúncia oral em audiência, o Ministério Público poderá
requerer ao juiz dilação do prazo para apresentar denúncia
escrita nas próximas 72 horas.
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Fonte: EXAME VI - 2011.3 - REAPLICAçãO DUQUE DE CAXIAS / OAB / 2011 / FGV

Q440.
A Justiça Brasileira recebeu Carta Rogatória encaminhada pelo
Ministério das Relações Exteriores a pedido da Embaixada da
Romênia, com o fim de verificar a possível ocorrência de
crime de lavagem de dinheiro do empresário brasileiro Z. A
quem compete a execução da Carta Rogatória?
•

A) Aos Juízes Federais.

•

B) Ao Superior Tribunal de Justiça.

•

C) Aos Juízes Estaduais.

•

D) Ao Supremo Tribunal Federal.
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Q441.
Helena, condenada a pena privativa de liberdade, sofre, no
curso da execução da referida pena, superveniência de doença
mental. Nesse caso, o juiz da execução, verificando que a
enfermidade mental tem caráter permanente, deverá
•

A) aplicar o Art. 41, do CP, que assim dispõe, verbis: “ O
condenado a quem sobrevém doença mental deve ser
recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico
ou, à falta, a outro estabelecimento adequado.”

•

B) aplicar o Art. 97, do CP, que assim dispõe, verbis: “ Se o
agente for inimputável, o juiz determinará sua internação
(Art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for
punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a
tratamento ambulatorial.”

•

C) aplicar o Art. 183 da LEP (Lei n. 7.210/84), que assim
dispõe, verbis: “ Quando, no curso da execução da pena
privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou
perturbação da saúde mental, o Juiz, de Ofício, a

requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública
ou da autoridade administrativa, poderá determinar a
substituição da pena por medida de segurança.”
•

D) aplicar o Art. 108 da LEP (Lei n. 7.210/84), que assim
dispõe, verbis: “ O condenado a quem sobrevier doença
mental será internado em Hospital de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico”.
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Fonte: EXAME XX - 2016.2 / OAB / 2016 / FGV

Q442.
Após ter sofrido um acidente do trabalho reconhecido pela
empresa, que emitiu a competente CAT, um empregado
afastou-se do serviço e passou a receber auxílio-doença
acidentário.

Sobre a situação descrita, em relação ao período no qual o
empregado recebeu benefício previdenciário, assinale a
afirmativa correta.
•

A) A situação retrata caso de suspensão contratual e a
empresa ficará desobrigada de depositar o FGTS na conta
vinculada do trabalhador.

•

B) Ocorrerá interrupção contratual e a empresa continua
com a obrigação de depositar o FGTS para o empregado
junto à CEF.

•

C) Ter-se-á suspensão contratual e a empresa continuará
obrigada a depositar o FGTS na conta vinculada do
trabalhador.

•

D) Haverá interrupção contratual e a empresa estará
dispensada de depositar o FGTS na conta vinculada do
trabalhador.
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Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q443.
Um grupo de trabalhadores que atua voluntariamente na área
de informática se reúne, e seus integrantes, desejosos de não
se manterem na condição de empregados, resolvem criar uma
cooperativa de serviço, na qual existe participação e ganho de
todos, sendo conjunta a deliberação dos destinos da
cooperativa.

Sobre a situação narrada, de acordo com a Lei de Regência,
assinale a afirmativa correta.
•

A) A cooperativa não poderá participar de licitações públicas.

•

B) A quantidade mínima de sócios, para ser constituída a
cooperativa, é de 7 (sete).

•

C) O cooperativado que trabalhar entre 22h00min e 5h00min
não receberá retirada noturna superior, porque não é
empregado.

•

D) O cooperativado é contribuinte facultativo da Previdência
Social.
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Fonte: EXAME X - 2013.1 / OAB / 2013 / FGV

Q444.
Os direitos constitucionais relacionados a seguir já foram
regulamentados por Lei, à exceção de um. Assinale-o.
•

A) Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.

•

B) Participação nos lucros ou resultados.

•

C) Adicional por atividade penosa.

•

D) Licença-paternidade.
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Fonte: EXAME V - 2011.2 / OAB / 2011 / FGV

Q445.
Maria da Silva foi contratada para trabalhar como cozinheira
na residência de Márcio dos Santos, percebendo um salário
mínimo. Passados dois anos, Márcio ficou desempregado e
decidiu iniciar um negócio próprio de venda de doces e
salgados. Para atingir seu objetivo, aproveitou-se dos serviços
de Maria, oferecendo-lhe um acréscimo de R$ 100,00 na
remuneração. Assim, além de preparar as refeições da família
de Márcio, a empregada Maria também dedicava parte de seu
tempo preparando os doces e salgados que seriam vendidos
por ele posteriormente. Durante três anos, Márcio
desenvolveu essa atividade comercial com base em sua
residência. Contudo, em virtude de uma proposta de
emprego, Márcio encerrou a venda de quitutes e retirou o
acréscimo de R$ 100,00 da remuneração de Maria.
Inconformada, Maria reclamou ao longo de seis meses com o
seu empregador, a fim de ver restabelecida a gratificação.
Entretanto, depois de tanta insistência, Márcio decidiu
dispensá-la sem justa causa. Dois meses depois, Maria ajuizou
ação trabalhista, pleiteando o pagamento de aviso prévio, 13º
salário, férias e terço constitucional, FGTS e indenização de
40%, além de seis meses de diferença salarial, tudo com base
na sua remuneração total (salário mínimo acrescido de R$
100,00).

Com base na situação acima descrita, assinale a alternativa
correta.
•

A) Maria não faz jus à permanência do acréscimo
remuneratório, uma vez que, por se tratar de saláriocondição vinculado à confecção de doces e salgados,
seu empregador poderia suprimi-lo quando a situação
especial deixasse de existir.

•

B) Maria faz jus ao pagamento de FGTS, mas sem
indenização de 40%, uma vez que voltou a ser
empregada doméstica.

•

C) Maria faz jus à permanência do acréscimo
remuneratório, uma vez que, por se tratar de parcela
de natureza salarial, não poderia ser reduzida
unilateralmente pelo empregador.

•

D) Maria não faz jus ao pagamento de FGTS e indenização
de 40%, uma vez que era empregada doméstica.
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Fonte: EXAME VIII - 2012.2 / OAB / 2012 / FGV

Q446.
Segundo expressa previsão em nossa ordem jurídica, assinale
a afirmativa que indica o trabalhador que possui igualdade de
direitos com os que têm vínculo empregatício permanente.
•

A) Trabalhador doméstico.

•

B) Trabalhador voluntário.

•

C) Trabalhador avulso.

•

D) Trabalhador eventual.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: EXAME XVII - 2015.2 / OAB / 2015 / FGV

Q447.
Verônica foi contratada, a título de experiência, por 30 dias.
Após 22 dias de vigência do contrato, o empregador resolveu
romper antecipadamente o contrato, que não possuía cláusula
assecuratória do direito recíproco de rescisão.

Sobre o caso, de acordo com a Lei de Regência, assinale a
opção correta.
•

A) O contrato é irregular, pois o contrato de experiência deve
ser feito por 90 dias.

•

B) Verônica terá direito à remuneração, e por metade, a que
teria direito até o termo do contrato.

•

C) Verônica, como houve ruptura antecipada, terá direito ao
aviso prévio e à sua integração ao contrato de trabalho.

•

D) O contrato se transformou em contrato por prazo
indeterminado, porque ultrapassou metade da sua
vigência.
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Fonte: EXAME XIV - 2014.2 / OAB / 2014 / FGV

Q448.
Em 2012, Maria Júlia foi contratada como estagiária de direito
em uma empresa pública federal, que explora atividade
bancária. Sua tarefa consistia em permanecer parte do tempo
em um caixa para receber o pagamento de contas de água, luz
e telefone e, na outra parte, no auxílio de pessoas com
dificuldade no uso dos caixas eletrônicos.

Com base na hipótese, assinale a opção correta.

•

A) Trata-se de estágio desvirtuado que, assim, gerará como
consequência o reconhecimento do vínculo empregatício
com a empresa, com anotação da CTPS e pagamento de
todos os direitos devidos.

•

B) Diante da situação, o Juiz do Trabalho poderá determinar
que o administrador responsável pelo desvirtuamento do
estágio pague diretamente uma indenização a Maria Júlia,
haja vista o princípio constitucional da moralidade.

•

C) Não há desvirtuamento de estágio porque, tratando-se a
concedente de uma instituição bancária, a atividade de
recebimento de contas e auxílio a clientes está inserida na
atividade do estagiário.

•

D) Não é possível o reconhecimento do vínculo empregatício,
haja vista a natureza jurídica daquele que concedeu o
estágio, que exige a prévia aprovação em concurso
público.
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Fonte: EXAME II - 2010.2 / OAB / 2010 / FGV

Q449.
No contexto da teoria das nulidades do contrato de trabalho, assinale
a alternativa correta.
•

A) Configurado o trabalho ilícito, é devido ao empregado somente o
pagamento da contraprestação salarial pactuada.

•

B) Os trabalhos noturno, perigoso e insalubre do menor de 18
(dezoito) anos de idade são modalidades de trabalho proibido
ou irregular.

•

C) O trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos de idade, que não
seja aprendiz, é modalidade de trabalho ilícito, não gerando
qualquer efeito.

•

D) A falta de anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social
do empregado invalida o contrato de trabalho.
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Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q450.
Um empresário explora o ramo de farmácias e drogarias,
possuindo 18 filiais divididas por dois estados da Federação.
Cada filial tem 5 empregados, todos com CTPS assinada.
O empresário, desejando saber se precisa manter controle
escrito dos horários de entrada e saída dos empregados,
procura você para, como advogado, orientá-lo.

Diante da situação retratada e com base na CLT, assinale a
afirmativa correta.
•

A) Sendo o empregador das professoras um banco, elas são
bancárias e estão vinculadas à convenção coletiva dessa
categoria profissional.

•

B) O professor integra categoria conexa, cabendo às
professoras definir a que sindicatos pretendem se filiar.

•

C) Uma vez que a atividade desenvolvida pelas professoras
não é bancária, caberá à Justiça do Trabalho definir as
regras que deverão permear os seus contratos.

•

D) As professoras não são bancárias, porque integram
categoria diferenciada.
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Fonte: EXAME VI - 2011.3 - REAPLICAçãO DUQUE DE CAXIAS / OAB / 2011 / FGV

Q451.
Com relação ao contrato de emprego, assinale a alternativa
correta.
•

A) Quando da contratação por prazo determinado,
somente é possível nova contratação entre as mesmas
partes num prazo nunca inferior a três meses.

•

B) São as formas autorizadas por lei para a celebração de
qualquer contrato de trabalho por prazo determinado:
transitoriedade do serviço do empregado,
transitoriedade da atividade do empregador e
quantidade extraordinária de serviço que justifique
essa modalidade de contratação.

•

C) Em nenhuma hipótese o contrato por prazo
determinado poderá suceder, dentro de seis meses, a
outro contrato por prazo determinado.

•

D) O contrato de emprego por prazo indeterminado é
aquele em que as partes, ao celebrá-lo, não estipulam
a sua duração nem prefixam o seu termo extintivo,
podendo versar sobre qualquer obrigação de prestar
qualquer tipo de serviço, manual ou intelectual.
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Q452.
A idade mínima para que alguém seja contratado como
empregada doméstica, aprendiz e no trabalho em subsolo é
de, respectivamente,
•

A) 16 anos, 14 anos e 25 anos.

•

B) 21 anos, 16 anos e 18 anos.

•

C) 14 anos, 16 anos e 30 anos.

•

D) 18 anos, 14 anos e 21 anos.
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Fonte: EXAME XV - 2014.3 / OAB / 2014 / FGV

Q453.
Marlene trabalhou em uma residência como cozinheira de 5
de maio de 2013 a 6 de julho de 2014.

Assinale a opção que contempla o direito inerente à categoria
profissional de Marlene, no período indicado, podendo ser
exigido seu cumprimento de imediato pelo empregador.
•

A) Adicional noturno.

•

B) Horas extras.

•

C) FGTS obrigatório.

•

D) Seguro-desemprego obrigatório.
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Fonte: EXAME XI - 2013.2 / OAB / 2013 / FGV

Q454.
A empresa Gomes Sardinha Móveis Ltda. é procurada por um
jovem portador de deficiência, que tem 30 anos, e deseja ser
contratado como aprendiz de marceneiro. A empresa tem
dúvida sobre a possibilidade legal dessa contratação.

A partir do caso relatado, assinale a afirmativa correta.
•

A) Não se aplica a idade máxima ao aprendiz portador de
deficiência, de modo que a contratação é possível.

•

B) A idade máxima do aprendiz é de 24 anos, não havendo
exceção, pelo que não é possível a contratação.

•

C) Havendo autorização da Superintendência Regional do
Trabalho, o jovem poderá ser contratado como aprendiz,
haja vista sua situação especial.

•

D) Não existe idade máxima para a contratação de
aprendizes, daí porque, em qualquer hipótese, a admissão
é possível.
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Fonte: EXAME IX - 2012.3 / OAB / 2012 / FGV

Q455.
Assinale a alternativa em que há, incontroversamente,
responsabilidade solidária no âmbito trabalhista.
•

A) No contrato de empreitada, em relação ao dono da obra,
quanto aos créditos dos empregados do empreiteiro.

•

B) No contrato de terceirização lícita, em relação ao tomador
dos serviços, quanto aos créditos dos empregados da
prestadora dos serviços.

•

C) Das partes vencidas nos dissídios coletivos, pelo valor das
custas.

•

D) No contrato temporário, em relação ao tomador ou
cliente, caso a empresa de trabalho temporário tenha a
recuperação judicial deferida.
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Q456.
Um cientista é contratado como empregado para trabalhar no
setor de pesquisa de uma empresa, visando desenvolver
atividade inventiva. Após três anos, com uso de equipamentos
e insumos da empresa, o trabalhador inventa um novo
maquinário, cuja patente é requerida e, em breve, introduzida
no processo de produção, com previsão de alto lucro.

Na hipótese, caso nada tenha sido disposto a respeito,
assinale a afirmativa correta.
•

A) A invenção pertence exclusivamente ao empregado, mas
os lucros deverão ser divididos.

•

B) A invenção pertence exclusivamente ao empregador,
dada a atividade para a qual foi contratado o empregado.

•

C) A invenção pertence ao empregado e ao empregador, que
dividirão os lucros.

•

D) A invenção pertence ao empregador, mas é dado ao
empregado pedir indenização por dano material, a ser
arbitrado pela justiça.
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Q457.
Reinaldo trabalha em uma empresa cujo regulamento interno
prevê que o empregador pagará a conta de telefone celular do
empregado, até o limite de R$ 150,00 mensais.
Posteriormente, havendo crise no setor em que a empresa
atua, o regulamento interno foi expressamente alterado para
constar que, dali em diante, a empresa arcará com a conta dos
celulares dos empregados até o limite de R$ 50,00 mensais.

De acordo com o entendimento consolidado do TST, assinale a
afirmativa correta.
•

A) O regulamento interno é ato unilateral de vontade do
empregador, que poderá modificá-lo a qualquer momento,
daí por que não há direito adquirido e a nova condição
alcança Reinaldo.

•

B) A alteração somente é válida para aqueles que foram
admitidos anteriormente à mudança e não prevalece para
os que forem contratados após a mudança.

•

C) A alteração é válida, mas só alcança aqueles admitidos
posteriormente à mudança, não podendo então alcançar a
situação de Reinaldo.

•

D) A alteração feita pela empresa é ilegal, pois, uma vez
concedida a benesse, ela não pode ser retirada em
momento algum e para nenhum empregado, atual ou
futuro.
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Q458.
Joana é empregada da sociedade empresária XYZ Ltda., que
possui diversas filiais em sua cidade. Como trabalha na filial a
100 m de sua residência, não optou pelo vale-transporte. Dois
anos depois, por ato unilateral do empregador, foi transferida
para uma filial localizada a 30 km de sua residência. Para
chegar ao local de trabalho necessita utilizar duas linhas de
ônibus que têm custos distintos.

Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
•

A) Como Joana não optou por receber o vale-transporte,
deverá custear suas despesas de transporte ou utilizar
meio alternativo.

•

B) A empresa deverá custear apenas uma tarifa modal de
transporte, de acordo com a lei do vale-transporte.

•

C) Como o local de residência de Joana é o problema, porque
não é servido por transporte público regular, a empresa
está obrigada a pagar apenas a tarifa modal.

•

D) Se Joana é transferida por determinação do empregador
para local mais distante, tem direito de receber o
acréscimo que terá na despesa com transporte.
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Q459.
Lucas trabalhava em uma empresa estatal, cuja norma interna
regulamentar previa a necessidade de sindicância
administrativa para apuração de falta e aplicação de
suspensão. Após quatro anos de contrato sem qualquer
intercorrência, em determinada semana, Lucas faltou sem
qualquer comunicação ou justificativa por dois dias
consecutivos. Diante disso, logo após o seu retorno ao
trabalho, seu superior hierárquico aplicou a pena de
suspensão por três dias.

Na qualidade de advogado de Lucas, que tem interesse em
manter o emprego, você deverá requerer
•

A) a rescisão indireta do contrato por punição excessiva.

•

B) a nulidade da punição, pois não foi observada a norma
regulamentar da empresa.

•

C) a conversão da suspensão em advertência.

•

D) a ausência de nexo de causalidade e o decurso de tempo
entre a punição e a falta.
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Q460.
João trabalha na área de vendas em uma empresa de cigarros.

Recebe do empregador, em razão do seu cargo, moradia e
pagamento da conta de luz do apartamento, além de ter
veículo cedido com combustível. Tal se dá em razão da
necessidade do trabalho, dado que João trabalha em local
distante de grande centro, sendo responsável pela distribuição
e venda dos produtos na região. Além disso, João recebe uma
quota mensal de 10 pacotes de cigarro por mês,
independentemente de sua remuneração, não sendo
necessário prestar contas do que faz com os cigarros.

A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta.
•

A) Os valores relativos à habitação, à energia elétrica e ao
veículo integram a remuneração de João, por serem
salário-utilidade, mas não o cigarro, por ser nocivo à
saúde.

•

B) Os valores de habitação e veículo integram a remuneração
de João. A energia elétrica e o combustível, não, pois já
incorporados, respectivamente, na habitação e no veículo.
O valor do cigarro não é integrado, face à nocividade à
saúde.

•

C) Nenhum dos valores da utilidade integram a remuneração
de João.

•

D) Tratando-se de salário in natura, todos os valores integram
a remuneração de João, pois são dados com a ideia de
contraprestação aos serviços.
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Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Proteção ao salário (irredutibilidade)
Fonte: EXAME XXIII 2017 / OAB / 2017 / FGV

Q461.
Um grupo econômico é formado pelas sociedades empresárias
X, Y e Z. Com a crise econômica que assolou o país, todas as
empresas do grupo procuraram formas de reduzir o custo de
mão de obra. Para evitar dispensas, a sociedade empresária X
acertou a redução de 10% dos salários dos seus empregados
por convenção coletiva; Y acertou a mesma redução em
acordo coletivo; e Z fez a mesma redução, por acordo
individual escrito com os empregados.

Diante da situação retratada e da norma de regência, assinale
a afirmativa correta.
•

A) As empresas estão erradas, porque o salário é irredutível,
conforme previsto na Constituição da República.

•

B) Não se pode acertar redução de salário por acordo coletivo
nem por acordo individual, razão pela qual as empresas Y e
Z estão erradas.

•

C) A empresa Z não acertou a redução salarial na forma da lei,
tornando-a inválida.

•

D) As reduções salariais em todas as empresas do grupo
foram negociadas e, em razão disso, são válidas.
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Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Equiparação salarial
Fonte: EXAME XII - 2013.3 / OAB / 2013 / FGV

Q462.
Calçados Mundial S.A. contratou duas empresas distintas para
a prestação de serviços de limpeza e conservação nas suas
instalações. Maria é empregada de uma das terceirizadas,
exerce a função de auxiliar de limpeza e ganha salário de R$
1.150,00. Celso é empregado da outra terceirizada, exerce a
mesma função que Maria, trabalha no mesmo local, e ganha
R$ 1.020,00 mensais.

A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
•

A) Celso poderá requerer o mesmo salário que Maria, pois na
hipótese pode-se falar em empregador único.

•

B) Impossível a equiparação salarial, mas se outro direito for
violado, a empresa tomadora dos serviços terá
responsabilidade solidária.

•

C) Viável a equiparação desde que Maria e Celso trabalhem
no mínimo dois anos nas instalações do tomador dos
serviços.

•

D) Não será possível a equiparação salarial entre Maria e
Celso porque os respectivos empregadores são diferentes.
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Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Descontos no salário
Fonte: EXAME XXIII 2017 / OAB / 2017 / FGV

Q463.
Um empregado recebeu o contracheque de determinado mês
com descontos, a título de contribuição confederativa e de
contribuição sindical. Por não ser sindicalizado, reclama junto
ao empregador contra ambas as subtrações e este encaminha
o caso ao setor jurídico para análise.

Diante da situação retratada, de acordo com a CLT e o
entendimento consolidado do TST e do STF, assinale a
afirmativa correta.
•

A) O desconto de contribuição sindical não é válido, mas o da
contribuição confederativa está correto, posto que
obrigatório.

•

B) Os descontos são inválidos, porque o empregado não é
sindicalizado e, portanto, não pode ser obrigado a
contribuir.

•

C) O desconto de contribuição sindical é válido, mas o da
contribuição confederativa, não, porque o empregado não
é sindicalizado.

•

D) As subtrações são válidas, porque o empregado, mesmo
não sendo sindicalizado, beneficia-se da convenção
coletiva.
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Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Composição do salário
Fonte: EXAME DA ORDEM XXVI / OAB / 2018 / FGV

Q464.
Jorge era caixa bancário e trabalhava para o Banco Múltiplo
S/A. Recebia salário fixo de R$ 4.000,00 mensais. Além disso,
recebia comissão de 3% sobre cada seguro de carro, vida e
previdência oferecido e aceito pelos clientes do Banco, o que
fazia concomitantemente com suas atividades de caixa,
computando-se o desempenho para suas metas e da agência.
Os produtos em referência não eram do banco, mas, sim, da
Seguradora Múltiplo S/A, empresa do mesmo grupo
econômico do empregador de Jorge.

Diante disso, observando o entendimento jurisprudencial
consolidado do TST, bem como as disposições da CLT, assinale
a afirmativa correta.
•

A) Os valores recebidos a título de comissão não devem
integrar a remuneração de Jorge, por se tratar de
liberalidade.

•

B) Os valores recebidos a título de comissão não devem
integrar a remuneração de Jorge, porque relacionados a
produtos de terceiros.

•

C) Os valores recebidos a título de comissão devem integrar a
remuneração de Jorge.

•

D) Os valores recebidos a título de comissão não devem
integrar a remuneração de Jorge, uma vez que ocorreram
dentro do horário normal de trabalho, para o qual Jorge já
é remunerado pelo banco.
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Direito do Trabalho / Jornada de trabalho / Jornada diária, semanal e turnos de revezamento
Fonte: EXAME XVI - 2015.1 / OAB / 2015 / FGV

Q465.
Paulo é operador de máquinas de uma montadora de
automóveis. Seu horário de trabalho é das 7:00 às 16:00,
dispondo de uma hora de intervalo. O aparelho para registro
do ponto eletrônico fica situado ao lado da máquina operada
por Paulo e os controles são marcados no início e no fim da
efetiva jornada de trabalho. Paulo diariamente chega ao
trabalho às 6:15, horário em que sai da condução que o deixa
na porta da empresa. Porém, tem que caminhar por cerca de
trinta minutos até o local de início efetivo do trabalho.

Insatisfeito, Paulo decidiu mover uma reclamação trabalhista
em face de seu empregador.

Considerando o caso acima, assinale a afirmativa correta.
•

A) Paulo não tem direito às horas extras, pois não havia
excesso de jornada.

•

B) Tendo havido extrapolação de 5 (cinco) minutos no tempo
de deslocamento entre o portão e o local de trabalho,
Paulo faz jus a 10 (dez) minutos extras no início e no fim da
jornada.

•

C) Paulo tem direito às horas extras (minutos) no início e no
fim da jornada, dada a distância entre o portão da empresa
e o local de trabalho, que supera 10 (dez) minutos de
deslocamento.

•

D) Paulo tem direito às horas extras registradas em seu cartão
de ponto.
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Direito do Trabalho / Jornada de trabalho / Intervalo interjornada
Fonte: EXAME VI - 2011.3 - REAPLICAçãO DUQUE DE CAXIAS / OAB / 2011 / FGV

Q466.
Assinale a alternativa que contém categorias ou profissões
que, de acordo com a lei, possuem intervalo interjornada

diferenciado.
•

A) Professores, médicos e rodoviários.

•

B) Ferroviários, jornalistas e operadores
cinematográficos.

•

C) Advogados, mineiros de subsolo e securitários.

•

D) Bancários, comerciários e domésticos.
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Direito do Trabalho / Jornada de trabalho / Intervalo intrajornada
Fonte: EXAME IX - 2012.3 / OAB / 2012 / FGV

Q467.
Maria foi contratada pela empresa Bolos S.A. para exercer a
função de copeira, cumprindo jornada de trabalho de segunda
à sexta-feira das 13:00 h às 17:00 h, sem intervalo alimentar.
Decorridos dois anos do início do pacto contratual, foi a
empregada dispensada, recebendo as parcelas da ruptura.
Contudo, inconformada porque jamais lhe foi permitido
usufruir de intervalo para descanso e alimentação, Maria
ajuíza reclamação trabalhista postulando o pagamento do
período correspondente ao intervalo alimentar não
concedido.

Diante da hipótese relatada, assinale a afirmativa correta.
•

A) A ex-empregada faz jus ao pagamento de uma hora
extraordinária diária, haja vista a supressão do intervalo
intrajornada, na forma do Art. 71, § 4º, da CLT.

•

B) A ex-empregada faz jus ao pagamento de apenas 15
minutos diários a título de horas extraordinárias, haja vista
a supressão do intervalo intrajornada, na forma do Art.
71,§ 4º, da CLT.

•

C) A ex-empregada não faz jus ao pagamento de horas
extraordinárias, porquanto diante da carga horária
cumprida, não lhe era assegurada a fruição de intervalo
intrajornada.

•

D) A ex-empregada faz jus ao pagamento de indenização
correspondente ao valor de uma hora extraordinária
diária, haja vista a supressão do intervalo intrajornada.
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Direito do Trabalho / Jornada de trabalho / Trabalho noturno
Fonte: EXAME V - 2011.2 / OAB / 2011 / FGV

Q468.
João da Silva, empregado da empresa Alfa Ltda., exerce suas
atribuições funcionais em dois turnos de trabalho alternados
de oito horas cada, que compreendem o horário diurno e o
noturno. Considerando que a atividade de seu empregador
não se desenvolve de forma ininterrupta e que não existe
norma coletiva disciplinando a jornada de trabalho, assinale a
alternativa correta.
•

A) João não tem direito ao pagamento de horas extras e à
redução da hora noturna.

•

B) João tem direito ao pagamento de horas extras, mas
não tem direito à redução da hora noturna.

•

C) João não tem direito ao pagamento de horas extras,
mas tem direito à redução da hora noturna.

•

D) João tem direito ao pagamento de horas extras e à
redução da hora noturna.
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Direito do Trabalho / Jornada de trabalho / Jornadas especiais
Fonte: EXAME XII - 2013.3 / OAB / 2013 / FGV

Q469.
Paulo foi contratado pela empresa XPTO Ltda. para trabalhar
como vigilante com jornada de trabalho pelo sistema de escala
12 x 36 (doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso),
estipulada em norma coletiva. Há um ano trabalhando, dois
feriados nacionais recaíram em dias de sua escala.

Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.
•

A) Paulo tem direito a receber em dobro os dias de feriado
trabalhados.

•

B) Paulo não deverá receber os dias de feriado trabalhados,
pois os mesmos foram compensados no sistema de escala.

•

C) Paulo deverá receber os dias trabalhados de forma
simples, não se considerando trabalho extraordinário
normal em decorrência do sistema de escala.

•

D) Paulo não deverá receber os dias de feriado, pois são
equivalentes ao descanso semanal remunerado.
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Direito do Trabalho / Jornada de trabalho / Trabalho extraordinário
Fonte: EXAME III - 2010.3 / OAB / 2010 / FGV

Q470.
Uma Fundação Municipal de Direito Público decidiu
implementar uma reestruturação administrativa, a fim de
produzir melhores resultados, com proveito para a sociedade
como um todo, prestigiando a sua função social e o princípio
da eficiência. Para tanto, desenvolveu um Plano de Incentivo
à Demissão Voluntária (PIDV), por meio do qual o empregado
que aderisse receberia as verbas resilitórias, acrescidas de um
bônus de 80% sobre o seu valor. Ao ler atentamente os
termos do PIDV, o empregado Josué de Souza constatou a
existência de uma cláusula em que se previa a expressa e
geral quitação das obrigações oriundas do contrato de
trabalho, nada mais havendo a reclamar depois de efetuado o
ajuste. Após refletir cuidadosamente sobre a questão, Josué
resolveu aderir ao PIDV. Ocorre que, tão logo recebeu as
verbas resilitórias e o bônus de 80%, Josué ajuizou uma ação
trabalhista em face da Fundação, pleiteando o pagamento de
horas extraordinárias e os reflexos delas decorrentes, sob o
argumento de que essas parcelas não foram englobadas
expressamente pelo PIDV. Em defesa, o antigo empregador
reconheceu a existência de trabalho extraordinário, mas
afirmou que as querelas oriundas do contrato de emprego já
haviam sido definitivamente solucionadas pelo PIDV.

Diante dessa situação concreta, é correto afirmar que o
pedido de pagamento de horas extraordinárias e reflexos

deve ser julgado
•

A) procedente, uma vez que o PIDV efetua a quitação
exclusivamente das parcelas e valores dele constantes.

•

B) improcedente, haja vista a cláusula de quitação geral
prevista no PIDV.

•

C) improcedente, haja vista a natureza jurídica de
renúncia do PIDV.

•

D) procedente, uma vez que Josué de Souza possui prazo
de cinco anos após o término do contrato para pleitear
tudo o que entender cabível.
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Direito do Trabalho / Jornada de trabalho / Sistema de compensação de horas
Fonte: EXAME II - 2010.2 / OAB / 2010 / FGV

Q471.
A respeito do regime de compensação de jornada do banco de horas,
assinale a alternativa correta.
•

A) Pode ser instituído mediante acordo, verbal ou por escrito,
entre empresa e empregado, facultando-se a participação dos
sindicatos representantes das categorias.

•

B) Não admite compensação de jornada que ultrapassar o limite
máximo de 10 horas diárias.

•

C) Pode ser compensado após a rescisão do contrato de trabalho,
se houver crédito em favor do trabalhador, respeitado o limite
de validade do acordo.

•

D) O excesso de jornada a ser compensada não pode exceder,
no prazo legal máximo de um semestre, a soma das jornadas
semanais previstas para o período.
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Direito do Trabalho / Aviso-prévio
Fonte: EXAME XX - 2016.2 / OAB / 2016 / FGV

Q472.
Ramiro e João trabalharam para a sociedade empresária Braço
Forte Ltda. Ramiro foi dispensado e cumpriu o aviso prévio
trabalhando. João pediu demissão e a sociedade empresária o
dispensou do cumprimento do aviso prévio.

Sobre o prazo de pagamento das verbas rescisórias, a partir do
caso descrito, assinale a afirmativa correta.
•

A) No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas no
primeiro dia útil seguinte ao término do contrato; e, no
caso de João, até dez dias após a dispensa do cumprimento
do aviso prévio.

•

B) No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas até dez
dias após o término do contrato; e, no caso de João, até
dez dias após a projeção do aviso prévio.

•

C) No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas no
primeiro dia útil seguinte ao término do contrato; e, no
caso de João, até dez dias após a projeção do aviso prévio,
mesmo dispensado de seu cumprimento.

•

D) Em ambos os casos, as verbas rescisórias deverão ser
pagas no primeiro dia útil seguinte ao término dos
respectivos contratos.
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Direito do Trabalho / Extinção do contrato de trabalho / Resilição (ato voluntário imotivado) / Pedido de demissão
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q473.
O empregado Júlio foi vítima de um assalto, fora do local de
trabalho, sem qualquer relação com a prestação das suas
atividades, sendo baleado e vindo a falecer logo após. O
empregado deixou viúva e quatro filhos, sendo dois menores
impúberes e dois maiores e capazes.
Dos direitos abaixo listados, indique aquele que não é devido
pela empresa e, de acordo com a lei de regência, a quem a
empresa deve pagar os valores devidos ao falecido.
•

A) A indenização de 40% sobre o FGTS não é devida e os
valores devidos ao falecido serão pagos aos dependentes
habilitados perante a Previdência Social.

•

B) As férias proporcionais não são devidas e os valores
devidos ao falecido serão pagos aos herdeiros.

•

C) O aviso prévio não é devido e os valores devidos ao
falecido serão pagos aos herdeiros.

•

D) O 13º salário proporcional não é devido e os valores
devidos ao falecido serão pagos aos dependentes
habilitados perante a Previdência Social.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito do Trabalho / Extinção do contrato de trabalho / Resilição (ato voluntário imotivado) / Dispensa sem justa causa
Fonte: EXAME II - 2010.2 / OAB / 2010 / FGV

Q474.
Paulo, empregado de uma empresa siderúrgica, sofreu acidente do
trabalho, entrando em gozo de auxílio-doença acidentário, a partir
do décimo sexto dia de seu afastamento. Durante este período de
percepção do benefício previdenciário, ele foi dispensado sem justa
causa por seu empregador.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
•

A) Paulo tem direito a ser reintegrado, com fundamento na
garantia provisória de emprego assegurada ao empregado
acidentado.

•

B) Paulo tem direito a ser readmitido, com fundamento na garantia
provisória de emprego assegurada ao empregado acidentado.

•

C) Paulo tem direito a ser readmitido, em razão da interrupção do
contrato de trabalho que se operou a partir do décimo sexto
dia de afastamento.

•

D) Paulo tem direito a ser reintegrado, em razão da suspensão do
contrato de trabalho que se operou a partir do décimo sexto
dia de afastamento.
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Direito do Trabalho / Extinção do contrato de trabalho / Resolução (ato voluntário motivado) / Justa causa
Fonte: EXAME XVII - 2015.2 / OAB / 2015 / FGV

Q475.

Josué e Marcos são funcionários da sociedade empresária
Empreendimento Seguro Ltda., especializada em consultoria
em segurança do trabalho e prevenção de acidentes. No
ambiente de trabalho de ambos, também ficam outros 10
funcionários, havendo placas de proibição de fumar, o que era
frisado na contratação de cada empregado. O superior
hierárquico de todos esses funcionários dividiu as atribuições
de cada um, cabendo a Marcos a elaboração da estatística de
acidentes ocorridos nos últimos dois anos, tarefa a ser
executada em quatro dias. Ao final do prazo, ao entrar na sala,
o chefe viu Josué fumando um cigarro. Em seguida, ao
questionar Marcos sobre a tarefa, teve como resposta que ele
não a tinha executado porque não gostava de fazer
estatísticas.

Diante do caso, assinale a afirmativa correta.
•

A) Josué e Marcos são passíveis de ser dispensados por justa
causa, respectivamente por atos de indisciplina e
insubordinação.

•

B) Ambos praticaram ato de indisciplina.

•

C) Ambos praticaram ato de insubordinação.

•

D) A conduta de ambos não encontra tipificação legal passível
de dispensa por justa causa.
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Direito do Trabalho / Extinção do contrato de trabalho / Resolução (ato voluntário motivado) / Rescisão indireta
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q476.
Plínio é empregado da empresa Vigilância e Segurança Ltda., a
qual não lhe paga salário há dois meses e não lhe fornece vale
transporte há cinco meses. Plínio não tem mais condições de ir
ao trabalho e não consegue prover seu sustento e de sua
família.

Na qualidade de advogado(a) de Plínio, de acordo com a CLT,
assinale a opção que melhor atende aos interesses do seu
cliente.
•

A) Propor uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta
em razão do descumprimento do contrato por não
concessão do vale transporte, podendo permanecer, ou
não, no serviço até decisão do processo.

•

B) Propor uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta
em razão do descumprimento do contrato por mora
salarial.

•

C) Propor uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta
em razão do descumprimento do contrato por não
concessão do vale transporte, mas deverá continuar
trabalhando até a data da sentença.

•

D) Propor uma ação trabalhista pedindo as parcelas
decorrentes da ruptura contratual por pedido de
demissão, além do vale transporte e salários atrasados e
indenização por dano moral, mas seu cliente deve pedir
demissão.
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Direito do Trabalho / Extinção do contrato de trabalho / Resolução (ato voluntário motivado) / Culpa recíproca
Fonte: EXAME X - 2013.1 / OAB / 2013 / FGV

Q477.
Em determinada reclamação trabalhista o juiz, à luz das provas
produzidas, considera que a natureza jurídica da extinção
contratual foi culpa recíproca (de ambas as partes).

Para a hipótese, as alternativas a seguir apresentam direitos
deferidos ao trabalhador, à exceção de uma. Assinale-a.
•

A) Metade do aviso prévio.

•

B) Metade do 13º salário proporcional.

•

C) Seguro desemprego.

•

D) Indenização de 20% sobre o FGTS.
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Direito do Trabalho / Extinção do contrato de trabalho / Formas atípicas de extinção (ato involuntário)
Fonte: EXAME IX - 2012.3 / OAB / 2012 / FGV

Q478.
De acordo com o entendimento consolidado da
jurisprudência, a mudança de regime jurídico do empregado
celetista para estatutário
•

A) não gera alteração no contrato de trabalho, que
permanece intacto.

•

B) gera a suspensão do contrato de trabalho pelo período de
três anos, prazo necessário para que o servidor público
adquira estabilidade.

•

C) gera extinção do contrato de trabalho, iniciando-se o prazo
prescricional da alteração.

•

D) não gera alteração no contrato de trabalho, mesmo
porque o empregado não é obrigado a aceitar a alteração
de regime jurídico.
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Direito do Trabalho / Extinção do contrato de trabalho / Pagamento de verbas rescisórias
Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q479.
Plácido, empregado de um restaurante, sem qualquer motivo,
passou a agredir verbalmente seu superior, até que,
violentamente, quebrou uma mesa e uma cadeira que
estavam próximas. Contornada a situação, Plácido foi
dispensado e a empresa descontou no seu TRCT os valores do
prejuízo com os móveis, que correspondiam a 60% do salário
do trabalhador.

Sobre o episódio apresentado, assinale a opção correta.
•

A) A empresa pode descontar o valor mesmo sem previsão
contratual para tanto, pois a atitude de Plácido, ao praticar
o dano, foi dolosa.

•

B) O desconto na remuneração do empregado relativo ao
dano causado é vedado em qualquer hipótese.

•

C) A empresa só poderia descontar o valor do dano causado
por Plácido se houvesse previsão contratual nesse sentido.

•

D) Não estando a parcela relacionada a um desconto
tipificado em lei, não pode haver o desconto nas verbas

devidas a Plácido.
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Direito do Trabalho / Estabilidade e FGTS / FGTS
Fonte: EXAME XX - 2016.2 / OAB / 2016 / FGV

Q480.
Lúcia trabalha na sede de uma estatal brasileira que fica em
Brasília. Seu contrato vigora há 12 anos e, em razão de sua
capacidade e experiência, Lúcia foi designada para trabalhar
na nova filial do empregador que está sendo instalada na
cidade do México, o que foi imediatamente aceito.

Em relação à situação retratada e ao FGTS, à luz do
entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Lúcia terá direito ao depósito do FGTS enquanto estiver
trabalhando no México, que deverá continuar sendo
depositado na sua conta vinculada no Brasil.

•

B) Usando-se a teoria atomista, chega-se à conclusão que
Lúcia terá direito à metade do FGTS, que será depositado
na sua conta vinculada.

•

C) Uma vez que na legislação do México não há previsão de
FGTS, Lúcia não terá esse direito assegurado.

•

D) Para que Lúcia tenha direito ao FGTS, deverá assinar
documento próprio para tal fim, devidamente traduzido.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito do Trabalho / Estabilidade e FGTS / Garantia no emprego e estabilidade: diferenciação
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q481.
Sílvio é empregado da sociedade empresária Onda Azul Ltda.
e, em determinado dia, no horário de almoço, ao se dirigir a
um restaurante para fazer sua refeição, foi atropelado por um
veículo, sofrendo lesões que o afastaram do serviço por 30
dias, inclusive com recebimento de benefício previdenciário.

Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta.
•

A) O fato não caracteriza acidente do trabalho, porque não
aconteceu na empresa nem em deslocamento a serviço.

•

B) O fato caracteriza acidente do trabalho, e, ao retornar,
Sílvio tem garantia no emprego de 12 meses.

•

C) A Lei é omissa a respeito, daí porque caberá ao juiz, no
caso concreto, dizer se o evento foi acidente de trabalho.

•

D) A empresa será obrigada a ressarcir o empregado, porque
tem o dever de fornecer alimentação.
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Direito do Trabalho / Estabilidade e FGTS / Hipóteses de estabilidade provisória
Fonte: EXAME XV - 2014.3 / OAB / 2014 / FGV

Q482.

Rogéria, balconista na empresa Bolsas e Acessórios Divinos
Ltda., candidatou-se em uma chapa para a direção do
sindicato dos comerciários do seu Município, sendo eleita
posteriormente. Contudo, o sindicato não comunicou o
registro da candidatura, eleição e posse da empregada ao
empregador. Durante o mandato de Rogéria, o empregador a
dispensou sem justa causa e com cumprimento do aviso
prévio. Rogéria, então, enviou um e-mail para o empregador,
dando-lhe ciência dos fatos, mediante prova documental.
Apesar das provas, a empresa não aceitou suas razões e
ratificou o desejo de romper o contrato de trabalho.

Sobre o caso narrado, de acordo com a jurisprudência do TST,
assinale a afirmativa correta.
•

A) Rogéria tem garantia no emprego, já que a comunicação,
apesar de fora do prazo legal, foi feita na vigência do
contrato.

•

B) O sindicato não observou o prazo legal para comunicação,
motivo pelo qual a dispensa não pode ser considerada
ilícita nem discriminatória, prevalecendo a ruptura.

•

C) A jurisprudência é omissa, razão pela qual faculta-se ao
empregador aceitar ou não a comunicação.

•

D) É irrelevante que a comunicação da eleição tenha sido
feita, já que a responsabilidade do empregador é objetiva.
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Direito do Trabalho / Normas de proteção ao trabalho / Licença-maternidade
Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q483.
Jefferson, empregado da sociedade empresária Editora Século
XIX, resolve adotar, sozinho, uma criança de 5 anos de idade.

Diante da hipótese, de acordo com a legislação em vigor,
assinale a afirmativa correta.
•

A) Jefferson não terá direito à licença-maternidade, por falta
de dispositivo legal.

•

B) Jefferson receberá salário-maternidade, mas não terá
direito à licença-maternidade, porque a regra aplica-se
apenas às mulheres.

•

C) Jefferson terá direito à licença-maternidade, pois este
direito aplica-se à pessoa que adotar, independentemente
do gênero.

•

D) Jefferson terá direito à licença-maternidade de 60 dias.
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Direito do Trabalho / Normas de proteção ao trabalho / Lei 9.029/95 - Não discriminação
Fonte: EXAME XII - 2013.3 / OAB / 2013 / FGV

Q484.
Godofredo ajuizou reclamação trabalhista, dizendo-se vítima
de discriminação, já que a empresa para a qual trabalhava o
dispensou no mês em que ele completou 60 anos de idade, o
que acontecia rigorosamente com todos os empregados que
alcançavam esta idade. Alega que essa é uma odiosa e
inconstitucional política não escrita da empresa.

Caso comprovada a alegação de Godofredo sobre a dispensa
discriminatória e à luz da Lei n. 9.029/95, é correto afirmar
que
•

A) como portador de garantia no emprego, Godofredo deve
requerer sua reintegração, único direito que lhe é
assegurado.

•

B) o empregado pode optar entre o retorno e a percepção em
dobro do período de afastamento.

•

C) uma vez que Godofredo não tem estabilidade, somente
poderá pleitear indenização.

•

D) a dispensa em razão da idade não pode ser considerada
discriminatória nem ilegal, já que é uma circunstância que
atinge a todos.
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Direito do Trabalho / Normas de medicina e segurança do trabalho / Comissão interna de prevenção de acidentes
Fonte: EXAME VI - 2011.3 - REAPLICAçãO DUQUE DE CAXIAS / OAB / 2011 / FGV

Q485.
Consideram-se acidentes do trabalho
•

A) os acidentes típicos, a doença profissional, a doença do
trabalho e as hipóteses definidas em lei a ele
equiparadas.

•

B) a doença degenerativa, a inerente a grupo etário e a
doença endêmica.

•

C) para fins de responsabilidade civil do empregador,
somente os acidentes típicos e a doença profissional.

•

D) apenas os acidentes típicos, a doença ocupacional e os
acidentes in itinere.
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Direito do Trabalho / Normas de medicina e segurança do trabalho / Atividades insalubres e perigosas
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q486.
Solange é comissária de bordo em uma grande empresa de
transporte aéreo e ajuizou reclamação trabalhista postulando
adicional de periculosidade, alegando que permanecia em
área de risco durante o abastecimento das aeronaves porque
ele era feito com a tripulação a bordo.
Iracema, vizinha de Solange, trabalha em uma unidade fabril
recebendo adicional de insalubridade, mas, após cinco anos,
sua atividade foi retirada da lista de atividades insalubres, por
ato da autoridade competente.

Sobre as duas situações, segundo a norma de regência e o
entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e
Iracema perderá o direito ao adicional de insalubridade.

•

B) Solange tem direito ao adicional de periculosidade e
Iracema manterá o adicional de insalubridade por ter
direito adquirido.

•

C) Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e
Iracema manterá o direito ao adicional de insalubridade.

•

D) Solange tem direito ao adicional de periculosidade e
Iracema perderá o direito ao adicional de insalubridade.
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Direito do Trabalho / Direito coletivo do trabalho / Conceito
Fonte: EXAME II - 2010.2 / OAB / 2010 / FGV

Q487.
Com relação ao Direito Coletivo do Trabalho, assinale a alternativa
correta.
•

A) Acordo coletivo do trabalho é o acordo de caráter normativo
pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias
econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho
aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às
relações individuais de trabalho.

•

B) Na greve em serviços ou atividades essenciais, ficam as
entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso,
obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos
usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas)
horas da paralisação.

•

C) As centrais sindicais, por força de lei, podem celebrar acordos e
convenções coletivos de trabalho.

•

D) O recolhimento da contribuição sindical obrigatória (“imposto
sindical”) somente é exigido dos empregados sindicalizados,
em face do princípio da liberdade sindical.
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Direito do Trabalho / Direito coletivo do trabalho / Convenção e acordo coletivo de trabalho / Conceitos básicos
Fonte: EXAME XXIV / OAB / 2017 / FGV

Q488.
Uma instituição bancária construiu uma escola para que os
filhos dos seus empregados pudessem estudar. A escola tem a
infraestrutura necessária, e o banco contratou as professoras
que irão dar as aulas nos primeiros anos do Ensino
Fundamental. Não existe controvérsia entre empregador e
empregadas acerca do enquadramento sindical.

Diante dessa situação, assinale a afirmativa correta.
•

A) O controle de ponto deverá ser mantido, porque a
empresa possui mais de 10 empregados.

•

B) A análise deverá ser feita por cada estado da Federação,
sendo obrigatório o ponto se houver mais de 10
empregados no espaço geográfico do estado.

•

C) O empresário não precisará manter controle escrito,
porque tem menos de 10 empregados por
estabelecimento.

•

D) A Lei é omissa a respeito, daí porque, a título de cautela, é
recomendável que seja marcado o controle, podendo
haver a pré-assinalação da pausa alimentar.
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Direito do Trabalho / Terceirização
Fonte: EXAME IV - 2011.1 / OAB / 2011 / FGV

Q489.
Paulo, empregado da empresa Alegria Ltda., trabalha para a
empresa Boa Sorte Ltda., em decorrência de contrato de
prestação de serviços celebrado entre as respectivas
empresas. As atribuições por ele exercidas inserem-se na
atividade-meio da tomadora, a qual efetua o controle de sua
jornada de trabalho e dirige a prestação pessoal dos serviços,
emitindo ordens diretas ao trabalhador no desempenho de
suas tarefas.

Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa
correta.
•

A) A terceirização é ilícita, acarretando a nulidade do
vínculo de emprego com a empresa prestadora e o
reconhecimento do vínculo de emprego diretamente
com a empresa tomadora.

•

B) A terceirização é ilícita, acarretando a responsabilidade
subsidiária da empresa tomadora pelas obrigações
trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora.

•

C) A terceirização é lícita, acarretando a responsabilidade
subsidiária da empresa tomadora pelas obrigações
trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora.

•

D) A terceirização é lícita, não acarretando a
responsabilidade subsidiária da empresa tomadora
pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela
empresa prestadora.
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Direito do Trabalho / Férias / Duração
Fonte: EXAME XVIII - 2015.3 / OAB / 2015 / FGV

Q490.
Jorge, Luiz e Pedro trabalham na mesma empresa. Na época
designada para o gozo das férias, eles foram informados pelo
empregador que Jorge não teria direito às férias porque havia
faltado, injustificadamente, 34 dias ao longo do período
aquisitivo; que Luiz teria que fracionar as férias em três
períodos de 10 dias e que Pedro deveria converter 2/3 das
férias em abono pecuniário, podendo gozar de apenas 1/3
destas, em razão da necessidade de serviço do setor de
ambos.

Diante disso, assinale a afirmativa correta.
•

A) A informação do empregador foi correta nos três casos.

•

B) Apenas no caso de Jorge o empregador está correto.

•

C) O empregador agiu corretamente nos casos de Jorge e de
Luiz, mas não no de Pedro.

•

D) O empregador está errado nas três hipóteses.
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Direito do Trabalho / Férias / Aquisição do direito
Fonte: EXAME II - 2010.2 / OAB / 2010 / FGV

Q491.

Com relação ao regime de férias, é correto afirmar que:
•

A) as férias devem ser pagas ao empregado com adicional de 1/3
até 30 dias antes do início do seu gozo.

•

B) salvo para as gestantes e os menores de 18 anos, as férias
podem ser gozadas em dois períodos.

•

C) o empregado que pede demissão antes de completado seu
primeiro período aquisitivo faz jus a férias proporcionais.

•

D) as férias podem ser convertidas integralmente em abono
pecuniário, por opção do empregado.
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Direito do Trabalho / Prescrição e decadência
Fonte: EXAME XX - 2016.2 / OAB / 2016 / FGV

Q492.
João pretende se aposentar e, para tal fim, dirigiu-se ao órgão
previdenciário. Lá ficou sabendo que o seu tempo de
contribuição ainda não era suficiente para a aposentadoria,
necessitando computar, ainda, 18 meses de contribuição.
Ocorre que João, 25 anos antes, trabalhou por dois anos como
empregado para uma empresa, mas não teve a CTPS assinada.

De acordo com a CLT, sobre uma eventual reclamação
trabalhista, na qual João viesse a postular a declaração de
vínculo empregatício para conquistar a aposentadoria,
assinale a afirmativa correta.
•

A) Se a empresa arguir a prescrição a seu favor, ela será
conhecida pelo juiz, já que ultrapassado o prazo de 2 anos
para ajuizamento da ação.

•

B) Não há o instituto da prescrição na seara trabalhista
porque prevalece o princípio da proteção ao empregado.

•

C) O prazo, na hipótese, seria de 5 anos e já foi ultrapassado,
de modo que a pretensão estaria fulminada pela
prescrição total.

•

D) Não haverá prescrição, pois a demanda tem por objeto
anotações para fins de prova junto à Previdência Social.
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Direito do Trabalho / Dano moral nas relações de trabalho
Fonte: EXAME XIV - 2014.2 / OAB / 2014 / FGV

Q493.
Joana trabalha numa empresa que se dedica a dar assessoria
àqueles que desejam emagrecer. Em razão de problemas
familiares, Joana foi acometida por um distúrbio alimentar e
engordou 30 quilos. Em razão disso, a empresa afirmou que
agora ela não mais apresentava o perfil desejado para o
atendimento aos clientes, já que deveria ser o primeiro
exemplo para eles, de modo que a dispensou sem justa causa.

De acordo com a situação retratada e diante do comando
legal, assinale a opção correta:
•

A) O empregador tem o direito potestativo de dispensar a
empregada sem justa causa, contanto que pague a
indenização prevista em Lei.

•

B) A situação retrata dispensa discriminatória, ensejando,
então, obrigatoriamente, a reintegração da obreira.

•

C) A situação retrata dispensa discriminatória, podendo a
empregada optar entre o retorno ou a indenização em
dobro do período de afastamento.

•

D) A situação retrata dispensa discriminatória, ensejando,
então, obrigatoriamente, a indenização do período de
estabilidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito do Trabalho / Jurisprudência do TST
Fonte: EXAME XX - 2016.2 - REAPLICAçãO SALVADOR / OAB / 2016 / FGV

Q494.
Lívia trabalha em uma empresa de jornalismo, cumprindo
jornada de 23h00min às 5h00min, recebendo regularmente o
adicional noturno. Após 12 meses nessa jornada, o
empregador resolveu transferi-la para o horário de 10h00min
às 16h00min.

Diante do caso e do entendimento consolidado do TST,
assinale a afirmativa correta.
•

A) Lívia tem direito adquirido ao adicional noturno porque
nele permaneceu 12 meses, de modo que o seu
pagamento não pode ser suprimido.

•

B) A supressão do adicional noturno exigiria, no caso, o
pagamento de uma indenização de 1 mês de adicional
noturno.

•

C) O adicional noturno poderá ser suprimido porque Lívia não
mais se ativa em horário noturno.

•

D) O adicional noturno deva ser pago pela metade, segundo
determinação do TST.
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Direito Processual do Trabalho / Teoria geral, princípios e fontes do direito processual do trabalho
Fonte: EXAME IX - 2012.3 / OAB / 2012 / FGV

Q495.
Um dos princípios norteadores do Processo do Trabalho é o da
celeridade, dada a natureza salarial do crédito trabalhista.
Entretanto, por força de Lei, algumas causas especiais
possuem preferência na tramitação. Das situações listadas a
seguir, assinale aquela que terá preferência em todas as fases
processuais.
•

A) a que será executada contra a União, Estados ou
Municípios.

•

B) a que será executada perante o juízo da falência.

•

C) a que será executada em face de empregador doméstico

•

D) a que será executada em face de empresa pública.
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Direito Processual do Trabalho / Justiça do trabalho - Organização e competência / Varas do trabalho
Fonte: EXAME XIV - 2014.2 / OAB / 2014 / FGV

Q496.
Geraldo requereu na sua petição inicial, e teve deferida, a
concessão de tutela antecipada para sua imediata
reintegração, haja vista ser dirigente sindical. O exempregador, cientificado, impetrou Mandado de Segurança,
no qual obteve liminar revogando a tutela antecipada
concedida. Logo depois, a reclamação trabalhista de Geraldo
foi instruída na Vara do Trabalho e encaminhada para
sentença, que julgou procedente o pedido, tendo o juiz
concedido novamente a tutela antecipada, agora na sentença.

Diante do quadro retratado, de acordo com o entendimento
sumulado pelo TST, assinale a opção correta.
•

A) O juiz poderia conceder a tutela na sentença, e, nesse
caso, o Mandado de Segurança perde o objeto.

•

B) O Juiz não poderia conceder novamente a tutela
antecipada, haja vista que ela havia sido revogada pelo
Tribunal.

•

C) Se a tutela antecipada foi revogada, somente havendo
autorização do TRT ela poderia ser revigorada, de modo
que o juiz subverteu a ordem processual vigente, cabendo
reclamação correicional.

•

D) Poderá a parte ré impetrar novo mandado de segurança,
agora contra a tutela antecipada concedida na sentença.
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Direito Processual do Trabalho / Justiça do trabalho - Organização e competência / Tribunais Regionais do Trabalho
Fonte: EXAME VIII - 2012.2 / OAB / 2012 / FGV

Q497.
Se for instalado conflito de competência positivo entre dois
juízes do Trabalho do Estado de Pernambuco, qual será o
órgão competente para julgá■lo?
•

A) O TST.

•

B) O STJ.

•

C) O TRT de Pernambuco.

•

D) O STF.
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Direito Processual do Trabalho / Justiça do trabalho - Organização e competência / Tribunal Superior do Trabalho
Fonte: EXAME III - 2010.3 / OAB / 2010 / FGV

Q498.
Determinada turma do Tribunal Superior do Trabalho não
conheceu de recurso de revista interposto pela empresa Alfa
Empreendimentos Ltda. em razão de a decisão recorrida
(proferida por Tribunal Regional do Trabalho em sede de
recurso ordinário, em dissídio individual) estar em perfeita
consonância com enunciado de súmula de direito material
daquela Corte Superior. Transcorrido in albis o prazo recursal,
essa decisão transitou em julgado.

Na condição de advogado contratado pela respectiva
empresa, para ajuizamento de ação rescisória, é correto
afirmar que a decisão rescindenda será a proferida pelo

•

A) Tribunal Regional do Trabalho, em recurso ordinário,
tendo competência originária para o seu julgamento o
próprio Tribunal Regional do Trabalho.

•

B) Tribunal Superior do Trabalho, que não conheceu do
recurso de revista, tendo competência originária uma
das turmas do próprio Tribunal Superior do Trabalho.

•

C) Tribunal Regional do Trabalho, em recurso ordinário,
tendo competência originária para o seu julgamento a
Seção Especializada em Dissídios Individuais do
Tribunal Superior do Trabalho.

•

D) Tribunal Superior do Trabalho, que não conheceu do
recurso de revista, tendo competência originária a
Seção Especializada em Dissídios Individuais do próprio
Tribunal Superior do Trabalho.
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Direito Processual do Trabalho / Justiça do trabalho - Organização e competência / Jurisdição e competência
Fonte: EXAME XXI 2016.3 / OAB / 2016 / FGV

Q499.
De acordo com o entendimento consolidado do STF e do TST,
assinale a opção que apresenta situação em que a Justiça do
Trabalho possui competência para executar as contribuições
devidas ao INSS.
•

A) Reclamação na qual se postulou, com sucesso, o
reconhecimento de vínculo empregatício.

•

B) Ação trabalhista na qual se deferiu o pagamento de
diferença por equiparação salarial.

•

C) Demanda na qual o empregado teve a CTPS assinada mas
não teve o INSS recolhido durante todo o contrato.

•

D) Reclamação trabalhista na qual foi reconhecido o
pagamento de salário à margem dos contracheques.
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Q500.
Em reclamação trabalhista, na qual você figurava como
advogado da ré, seu processo era o primeiro da pauta de
audiências, designado para as 9h00min. Entretanto, já
passados 25 minutos do horário da sua audiência, o juiz ainda
não havia comparecido e você e seu cliente tinham audiência
em outra Vara às 9h40min.

Nesse caso, de acordo com previsão expressa na CLT, assinale
a opção que apresenta o procedimento a ser adotado.
•

A) O advogado e o cliente poderão se retirar, devendo o
ocorrido constar do livro de registro de audiências.

•

B) O advogado e o cliente deverão aguardar até que se
completem 30 minutos para, então, se retirar e consignar
o ocorrido em livro próprio.

•

C) O advogado e o cliente deverão tentar inverter a pauta de
audiências, comunicando ao secretário de audiências que
estarão em outra Vara para posterior retorno e realização
da assentada.

•

D) O advogado e o cliente deverão se retirar e depois juntar
cópia da ata da audiência da outra Vara com a justificativa
pela ausência.
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Q501.
Em execução fiscal, que tramita perante a Justiça do Trabalho,
o juiz, após realizar tentativas de execução sem sucesso,
deixou o feito arquivado por 1 ano. Cinco anos depois, e após
intimada a Fazenda Pública, que nada requereu, o juiz
decretou de ofício a prescrição intercorrente.

Sobre a atitude judicial, e considerando a legislação em vigor,
assinale a afirmativa correta.
•

A) O juiz equivocou-se, pois na seara trabalhista a prescrição
não pode ser decretada de ofício.

•

B) Correto o juiz, pois não se trata de reclamação trabalhista
e, assim, a prescrição pode ser decretada de ofício.

•

C) Não há dispositivo legal a respeito, daí porque, em razão
do princípio da proteção, não deveria haver decretação de
ofício da prescrição.

•

D) Uma vez que não existe prescrição para o crédito fiscal,
agiu erroneamente o magistrado ao decretar a prescrição
intercorrente.
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Q502.
Um determinado empregado é vigilante e, por meio do seu
empregador, sempre prestou serviços terceirizados a uma
instituição bancária privada. Após ser dispensado, o ex-empregado ajuizou ação contra o seu antigo empregador e a
instituição bancária, reclamando horas extras, diferença por
acúmulo de funções e indenização por dano moral.

Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta.
•

A) Caso haja sucesso na demanda, a instituição bancária não
poderá ser condenada em qualquer nível porque não foi o
empregador.

•

B) A instituição bancária poderá ser condenada de forma
solidária pelos créditos porventura deferidos porque
terceirizou atividade-fim.

•

C) O banco poderia ser condenado de forma mista, ou seja,
pagaria todos os direitos devidos exceto dano moral.

•

D) A instituição bancária será condenada de forma subsidiária
por todos os créditos porventura deferidos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Prazos processuais

Fonte: EXAME XX - 2016.2 / OAB / 2016 / FGV

Q503.
Mário ajuizou reclamação trabalhista em face de seu ex-empregador. No dia da audiência, não compareceu, razão pela
qual o processo foi arquivado. Em nova ação proposta em
idênticos termos, o juiz extinguiu o feito sem resolução do
mérito, pois a ré não foi localizada. Imediatamente, Mário
ajuizou a demanda pela terceira vez. Na audiência, com todos
presentes, o advogado da sociedade empresária aduziu que o
juiz deveria extinguir o processo sem resolução do mérito em
razão da perempção, pois não decorreu o prazo de seis meses
entre o segundo e o terceiro processo.

Sobre a hipótese apresentada, na qualidade de advogado de
Mário, assinale a afirmativa correta.
•

A) Deverá ser requerido que o juiz apenas suspenda o
processo.

•

B) Deverá desistir da ação para evitar a condenação em
custas.

•

C) Deverá aduzir que o prazo de seis meses é contado da
primeira ação.

•

D) Deverá aduzir que não houve perempção e requerer o
prosseguimento do feito.
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Q504.
O juiz, em sede de reclamação trabalhista, após ouvir os
depoimentos pessoais das partes, deu início à oitiva de
testemunha da parte ré, já que o autor não produziu a prova
testemunhal. Como as três testemunhas da empresa
permaneceram na sala de audiência durante toda a audiência,
o juiz ouviu cada uma delas sem que as outras se retirassem.

De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o
procedimento a ser adotado pelo advogado da parte autora.
•

A) Deverá ser requerida a invalidação dos depoimentos.

•

B) Não há nada a ser requerido, pois o procedimento foi
normal visando à celeridade e à economia processual.

•

C) Deverá ser requerido o adiamento da audiência para a
produção de prova testemunhal pelo autor.

•

D) Deverá ser requerida a oitiva das testemunhas como
informantes.
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Q505.
Jorge trabalhou em uma sociedade empresária francesa, no
Brasil. Entendendo que o valor das horas extras não lhe havia
sido pago corretamente, ajuizou ação trabalhista. Como

impugnara os controles de horário, necessitou apresentar
prova testemunhal, porém, sua única testemunha, apesar de
trabalhar a seu lado, não fala português. Diante disso, Jorge
requereu ao juiz a nomeação de um intérprete.

Nesse caso, nada mais estando em discussão no processo,
assinale a opção que indica a quem caberá o custeio dos
honorários do intérprete.
•

A) A Jorge, que é a parte interessada no depoimento da
testemunha.

•

B) À União, porque Jorge é autor da ação.

•

C) Ao réu, já que era empregador de Jorge e da testemunha,
que era de nacionalidade igual à da sociedade empresária.

•

D) O depoimento ocorrerá fora do processo, por tradutor
juramentado, custeado pela parte requerente, que depois
deverá juntá-lo ao processo.
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Q506.
Em audiência trabalhista sob o rito sumaríssimo, o advogado
da ré aduziu que suas testemunhas estavam ausentes. Sem
apresentar qualquer justificativa ou comprovante de
comunicação às testemunhas, requereu o adiamento do feito.
Diante disso, estando presentes as testemunhas do autor, o
juiz indagou do advogado do autor se ele concordava ou não
com o adiamento, requerendo justificativa.

Sobre o caso relatado, na qualidade de advogado do autor,
assinale a afirmativa correta.
•

A) Deve concordar com o adiamento, já que ausentes as
testemunhas, essas poderão ser intimadas para
comparecimento na próxima audiência.

•

B) Deve se opor ao adiamento, requerendo o prosseguimento
do feito, pois, não havendo comprovação do convite às
testemunhas, a audiência não poderá ser adiada para
intimação das mesmas.

•

C) Deve se opor ao adiamento imediato, requerendo a oitiva
de suas testemunhas e protestar por depoimentos
pessoais para, na próxima audiência, serem ouvidas as
testemunhas da ré.

•

D) Deve concordar com o adiamento, pois a lei não exige
justificativa ou comprovação de convite às testemunhas.
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Q507.
Na Justiça do Trabalho, segundo o entendimento sumulado
pelo TST, é correto afirmar-se que o jus postulandi
•

A) não se aplica à ação rescisória, à ação cautelar, ao
mandado de segurança e aos recursos de competência do

TST.
•

B) não tem mais aplicação na Justiça do Trabalho desde o
advento da emenda constitucional 45.

•

C) aplica-se em todas as causas cujo valor seja inferior a 20
salários mínimos, porque, a partir deste patamar, o
advogado é indispensável.

•

D) aplica-se irrestritamente na seara trabalhista, em todas as
esferas, instâncias e ações, sendo uma de suas
características marcantes.
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Q508.
Marcos ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a sociedade empresária Cardinal Roupas Ltda.,
afirmando ter sofrido acidente do trabalho (doença
profissional). Em razão disso, requereu indenização por danos
material e moral. Foi determinada a realização de perícia, que
concluiu pela ausência de nexo causal entre o problema
sofrido e as condições ambientais. Na audiência de instrução,
foram ouvidas cinco testemunhas e colhidos os depoimentos
pessoais. Com base na prova oral, o juiz se convenceu de que
havia o nexo causal e os demais requisitos para a
responsabilidade civil, pelo que deferiu o pedido.

Diante da situação retratada, e em relação aos honorários
periciais, assinale a afirmativa correta.
•

A) O trabalhador sucumbiu no objeto da perícia feita pelo
expert, de modo que pagará os honorários.

•

B) Uma vez que a perícia não identificou o nexo causal, mas o
juiz, sim, os honorários serão rateados entre as partes.

•

C) A empresa pagará os honorários, pois foi sucumbente na
pretensão objeto da perícia.

•

D) Não havendo disposição a respeito, ficará a critério do juiz,
com liberdade, determinar quem pagará os honorários.
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Q509.
Paulo é juridicamente pobre, razão pela qual teve a gratuidade
de justiça deferida em sede de reclamação trabalhista ajuizada
em face de seu empregador, na qual pleiteava adicional de
periculosidade. No curso do processo, o perito constatou que
o local de trabalho não era perigoso, uma vez que Paulo não
trabalhava em condição que ensejasse o pagamento do
adicional de periculosidade.

Diante disso, assinale a opção que indica a quem cabe custear
os honorários periciais.
•

A) Paulo deverá realizar o pagamento, pois honorários
periciais não se incluem na gratuidade de justiça, que

alcança apenas as custas.
•

B) A sociedade empresária deverá pagar a perícia, já que
Paulo não tem condições de fazê-lo.

•

C) A União será a responsável pelo pagamento dos
honorários periciais.

•

D) O perito deverá se habilitar como credor de Paulo até que
esse tenha condição de custear a perícia.
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Q510.
Carlos tinha 17 anos quando começou a trabalhar na
sociedade empresária ABCD Ltda. No dia seguinte ao
completar 18 anos foi dispensado. A sociedade empresária
pagou as verbas rescisórias, mas não pagou as horas extras
trabalhadas ao longo de todo o contrato de trabalho.

Para o caso apresentado, na qualidade de advogado de Carlos,
assinale a afirmativa correta.
•

A) A ação deverá ser ajuizada no prazo de dois anos contados
da dispensa.

•

B) Sendo Carlos menor na época da contratação e durante
quase todo o pacto laboral, não corre prescrição bienal,
iniciando-se a quinquenal a partir da data da dispensa.

•

C) A ação deverá ser proposta no prazo de cinco anos após a
dispensa, já que Carlos era menor quando da contratação,
não correndo prescrição.

•

D) Não há prazo prescricional para ajuizamento da ação, pois
não corre prescrição para o empregado menor e Carlos
trabalhou sempre nessa condição.
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Q511.
Em sede de reclamação trabalhista, o autor forneceu o
endereço da ré na inicial, para o qual foi expedida notificação
citatória.
Decorridos cinco dias da expedição da citação, não tendo
havido qualquer comunicado ao juízo, houve a realização da
audiência, à qual apenas compareceu o autor e seu advogado,
o qual requereu a aplicação da revelia e confissão da
sociedade empresária-ré.
O juiz indagou ao advogado do autor o fundamento para o
requerimento, já que não havia nenhuma referência à citação
no processo, além da expedição da notificação.

Diante disso, na qualidade de advogado do autor, à luz do
texto legal da CLT, assinale a opção correta.

•

A) Presume-se recebida a notificação 48h após ser postada,
sendo o não recebimento ônus de prova do destinatário.

•

B) A mera ausência do réu, independentemente de citado ou
não, enseja revelia e confissão.

•

C) Descabe o requerimento de revelia e confissão se não há
confirmação no processo do recebimento da notificação
citatória.

•

D) O recebimento da notificação é presunção absoluta; logo,
são cabíveis de plano a revelia e a confissão.
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Q512.
No dia 23.05.2003, Paulo apresentou reclamação verbal perante
o distribuidor do fórum trabalhista, o qual, após livre distribuição,
o encaminhou para a 132ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.
Entretanto, Paulo mudou de ideia e não compareceu à secretaria da
Vara para reduzi-la a termo. No dia 24.12.2003, Paulo retornou ao
distribuidor da Justiça do Trabalho e, decidido, apresentou novamente
a sua reclamação verbal, cuja livre distribuição o encaminhou para
a 150ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Desta vez, o trabalhador
se dirigiu à secretaria da Vara, reduziu a reclamação a termo e saiu
de lá ciente de que a audiência inaugural seria no dia 01.02.2004.
Contudo, ao chegar o dia da audiência, Paulo mudou de ideia mais
uma vez e não compareceu, gerando o arquivamento dos autos.

Diante desta situação concreta, é correto afirmar que:
•

A) Paulo não poderá ajuizar uma nova reclamação verbal, uma vez
que a CLT proíbe o ajuizamento sucessivo de três reclamações
desta modalidade.

•

B) Paulo poderá ajuizar uma nova reclamação verbal, uma vez que
somente a segunda foi reduzida a termo, gerando apenas um
arquivamento dos autos por ausência do autor na audiência
inaugural.

•

C) Paulo não poderá ajuizar uma nova reclamação verbal, uma
vez que deu ensejo à perempção prevista no CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo do trabalho.

•

D) Paulo poderá ajuizar nova reclamação trabalhista, mas apenas
na forma escrita e assistido obrigatoriamente por advogado.
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Q513.
Em ação trabalhista, a parte ré recebeu a notificação da
sentença em um sábado. Assinale a opção que, de acordo com
a CLT, indica o dia a partir do qual se iniciará a contagem do
prazo recursal.
•

A) O início do prazo será na segunda-feira e a contagem do
prazo deverá ser iniciada na terça-feira, se forem dias
úteis.

•

B) O início do prazo será na segunda-feira e a contagem do
prazo também deverá ser iniciada na própria segundafeira, se dia útil.

•

C) O início do prazo será no sábado, mas a contagem do
prazo será iniciada na terça-feira, se dia útil.

•

D) O início do prazo será no sábado, mas a contagem do
prazo será iniciada na segunda-feira, se dia útil.
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Q514.
Uma sociedade empresária ajuizou ação de consignação em
pagamento em face do seu ex-empregado, com o objetivo de
realizar o depósito das verbas resilitórias devidas ao
trabalhador e obter quitação judicial da obrigação. No dia
designado para a audiência una, a empresa não compareceu
nem se justificou, estando presente o ex-empregado.

Indique, de acordo com a CLT, o instituto jurídico que ocorrerá
em relação ao processo.
•

A) Revelia.

•

B) Remarcação da audiência.

•

C) Arquivamento.

•

D) Confissão ficta.
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Q515.
Um empregado ajuizou reclamação trabalhista postulando o
pagamento de vale transporte, jamais concedido durante o
contrato de trabalho, bem como o FGTS não depositado
durante o pacto laboral.
Em contestação, a sociedade empresária advogou que, em
relação ao vale transporte, o empregado não satisfazia os
requisitos indispensáveis para a concessão; no tocante ao
FGTS, disse que os depósitos estavam regulares.

Em relação à distribuição do ônus da prova, diante desse
panorama processual e do entendimento consolidado pelo
TST, assinale a afirmativa correta.
•

A) O ônus da prova, em relação ao vale transporte, caberá ao
reclamante e, no tocante ao FGTS, à reclamada

•

B) O ônus da prova para ambos os pedidos, diante das
alegações, será do reclamante.

•

C) O ônus da prova, em relação ao vale transporte, caberá ao
reclamado e, no tocante ao FGTS, ao reclamante.

•

D) O ônus da prova para ambos os pedidos, diante das
alegações, será da sociedade empresária.
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Q516.
Paulo ajuizou ação em face de sua ex-empregadora, a
empresa Peças ABC Ltda. Na audiência, o Juiz propôs a
conciliação, que foi aceita pelas partes, nada tendo sido
discutido sobre custas.

Sobre o caso, assinale a opção que indica a hipótese correta
para a fixação das custas.
•

A) O valor das custas ficará sempre a cargo da empresa, razão
pela qual não haverá dispensa das mesmas, pois não há
gratuidade de justiça para pessoa jurídica.

•

B) O valor das custas, não tendo sido convencionado pelas
partes, caberá em partes iguais ao autor e à ré, podendo o
autor ser dispensado de sua parte pelo Juiz.

•

C) O valor das custas ficará a cargo do autor, pois este está
recebendo o valor acordado.

•

D) Tendo em vista o acordo, não há que se falar em custas.
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Q517.
Rodolfo Alencar ajuizou reclamação trabalhista em desfavor
da sociedade empresária Sabonete Silvestre Ltda. Em síntese,
ele afirma que cumpria longa jornada de trabalho, mas que
não recebia as horas extras integralmente. A defesa nega o
fato e advoga que toda a sobrejornada foi escorreitamente
paga, nada mais sendo devido ao reclamante no particular.
Na audiência designada, cada parte conduziu duas
testemunhas, que começaram a ser ouvidas pelo juiz,
começando pelas do autor. Após o magistrado fazer as
perguntas que desejava, abriu oportunidade para que os
advogados fizessem indagações, e o patrono do autor passou
a fazer suas perguntas diretamente à testemunha, contra o
que se opôs o juiz, afirmando que as perguntas deveriam ser
feitas a ele, que, em seguida, perguntaria à testemunha.

Diante do incidente instalado e de acordo com o regramento
da CLT, assinale a afirmativa correta.
•

A) Correto o advogado, pois, de acordo com o CPC, o
advogado fará perguntas diretamente à testemunha.

•

B) A CLT não tem dispositivo próprio, daí porque poderia ser
admitido tanto o sistema direto quanto o indireto.

•

C) A CLT determina que o sistema seja híbrido, intercalando
perguntas feitas diretamente pelo advogado, com
indagações realizadas pelo juiz.

•

D) Correto o magistrado, pois a CLT determina que o sistema
seja indireto ou presidencial.
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Q518.

Em outubro de 2013, Gilberto ajuizou ação contra a empresa
CSC Computadores Ltda., na qual ainda trabalha, postulando o
pagamento de vale-transporte de 2 meses e o ticket refeição
de 3 meses. O juiz julgou procedente o pedido e, para tanto,
valeu-se da Lei nº 7.418/85 (Lei do Vale-transporte) e da
análise da norma coletiva da categoria do autor, que, na
cláusula 8ª, garante o benefício da alimentação.
A sentença foi prolatada de forma líquida, no valor total de R$
657,00, mesmo valor de alçada arbitrado na audiência.

Diante do que prevê a Lei, assinale a afirmativa correta.
•

A) Desta sentença não caberá recurso, tendo em vista a
matéria discutida, bem como por se tratar de causa de
alçada exclusiva da Vara.

•

B) Caberá recurso de apelação, já que a Constituição Federal
garante o duplo grau de jurisdição.

•

C) Caberá recurso ordinário, no prazo de 8 dias, por qualquer
dos litigantes.

•

D) Por envolver análise de Lei Federal, a sentença deve ser
submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
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Q519.
O juiz, em ação trabalhista proposta por Carlos em face da
sociedade empresária ABCD Ltda., julgou procedente, em
parte, o rol de pedidos. Nenhuma das partes apresentou
qualquer recurso. O pedido versava exclusivamente sobre
horas extras e reflexos, estando nos autos todos os controles
de horário, recibos salariais, o termo de recissão de contrato
de trabalho (TRCT) e demais documentos inerentes ao
contrato de trabalho em referência. Todos os documentos
eram incontroversos.

Com base no caso apresentado, como advogado(a) de Carlos,
assinale a opção que indica a modalidade a ser adotada para
promover a liquidação de sentença.
•

A) Por cálculos.

•

B) Por arbitramento.

•

C) Por artigos.

•

D) Por execução por quantia certa.
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Q520.
Nos processos trabalhistas submetidos ao rito sumaríssimo, é
correto afirmar que
•

A) não cabe a produção de prova pericial.

•

B) a citação por edital somente será permitida se
efetivamente for comprovado pelo autor que o réu se

encontra em local incerto ou desconhecido.
•

C) o recurso ordinário terá parecer circunstanciado escrito
do Ministério Público do Trabalho nos casos em que o
desembargador relator entender estritamente
necessário, diante da existência de interesse público a
ser tutelado.

•

D) se submetem ao rito sumaríssimo as causas cujo valor
não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na
data do ajuizamento da ação.
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Q521.
A sociedade empresária Beta S.A. teve a falência decretada
durante a tramitação de uma reclamação trabalhista, fato
devidamente informado ao juízo. Depois de julgado
procedente em parte o pedido de diferenças de horas extras e
de parcelas recisórias, nenhuma das partes recorreu da
sentença, que transitou em julgado dessa forma. Teve, então,
início a execução, com a apresentação dos cálculos pelo autor
e posterior homologação pelo juiz.

Diante da situação, assinale a afirmativa correta.
•

A) Há equívoco, pois, a partir da decretação da falência, a
ação trabalhista passa a ser da competência do juízo
falimentar, que deve proferir a sentença.

•

B) O pagamento do valor homologado deverá ser feito no
juízo da falência, que é universal.

•

C) A execução será feita diretamente na Justiça do Trabalho,
porque o título executivo foi criado pelo Juiz do Trabalho.

•

D) Essa é a única hipótese de competência concorrente, ou
seja, poderá ser executado tanto na Justiça do Trabalho
quanto na Justiça comum.
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Q522.
Julgado dissídio coletivo entre uma categoria profissional e a
patronal, em que foram concedidas algumas vantagens
econômicas à categoria dos empregados, estas não foram
cumpridas de imediato pela empresa Alfa Ltda.. Diante disso,
o sindicato profissional decidiu ajuizar ação de cumprimento
em face da empresa.

Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
•

A) Deverá aguardar o trânsito em julgado da decisão, para
ajuizar a referida ação.

•

B) Poderá ajuizar a ação, pois o trânsito em julgado da
sentença normativa é dispensável.

•

C) Não juntada a certidão de trânsito em julgado da sentença
normativa, o feito será extinto sem resolução de mérito.

•

D) Incabível a ação de cumprimento, no caso.
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Q523.
Tício, gerente de operações da empresa Metalúrgica
Comercial, foi eleito dirigente sindical do Sindicato dos
Metalúrgicos. Seis meses depois, juntamente com Mévio,
empregado representante da CIPA (Comissão Interna para
Prevenção de Acidentes) da empresa por parte dos
empregados, arquitetaram um plano para descobrir
determinado segredo industrial do seu empregador e repassálo ao concorrente mediante pagamento de numerário
considerável. Contudo, o plano foi descoberto antes da
venda, e a empresa, agora, pretende dispensar ambos por
falta grave.

Você foi contratado como consultor jurídico para indicar a
forma de fazê-lo.

O que deve ser feito?
•

A) Ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave
em face de Tício e Mévio, no prazo decadencial de 30
dias, caso tenha havido suspensão deles para apuração
dos fatos.

•

B) Simples dispensa por falta grave para ambos os
empregados, pois o inquérito para apuração de falta
grave serve apenas para a dispensa do empregado
estável decenal.

•

C) Ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave
em face de Tício, no prazo decadencial de 30 dias, caso
tenha havido suspensão dele para apuração dos fatos;
e simples dispensa por justa causa em relação a Mévio,
independentemente de inquérito.

•

D) Ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave
em face de Tício, no prazo decadencial de 30 dias,
contados do conluio entre os empregados; e simples
dispensa por justa causa em relação a Mévio,
independentemente de inquérito.
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Q524.
Segundo a legislação e a jurisprudência sobre a ação rescisória no
Processo do Trabalho, assinale a afirmativa correta.
•

A) A decisão que extingue o processo sem resolução de mérito,
uma vez transitada em julgado, é passível de corte rescisório.

•

B) É ajuizada independente de depósito prévio, em razão da
previsão específica do Processo do Trabalho.

•

C) Quando for de competência originária de Tribunal Regional do
Trabalho, admitirá o recurso de revista para o Tribunal Superior
do Trabalho.

•

D) A sentença de mérito proferida por prevaricação, concussão ou
corrupção do juiz, uma vez transitada em julgado, é passível de
corte rescisório.
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Q525.
Rômulo impetrou mandado de segurança contra ato praticado
por Juiz do Trabalho que teria violado um direito seu, líquido e
certo. Por descuido, Rômulo deixou de juntar os documentos
pertinentes, indispensáveis. Verificando o equívoco, o Relator
deverá, de acordo com a jurisprudência consolidada do TST,
•

A) conceder prazo improrrogável de 10 dias para o
impetrante sanar o vício, sob pena de indeferimento da
petição inicial.

•

B) prosseguir normalmente no trâmite processual, pois a
matéria não pode ser conhecida de ofício.

•

C) indeferir a petição inicial de plano e extinguir o processo
sem resolução do mérito.

•

D) solicitar à autoridade coatora que, juntamente com as
informações que serão prestadas, envie cópia dos
documentos faltantes.
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Q526.
Relativamente à execução trabalhista, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Pode ser por título judicial ou extrajudicial. São títulos
extrajudiciais os termos de ajuste de conduta firmados
perante o Ministério Público do Trabalho, os termos de
conciliação firmado perante as Comissões de Conciliação
Prévia e os cheques sem fundo passados pelo
empregador ao empregado.

•

B) Pode ser por título judicial ou extrajudicial. São títulos
judiciais unicamente as decisões passadas em julgado
com efeito suspensivo e são títulos extrajudiciais os
termos de ajuste de conduta firmados perante o
Ministério Público do Trabalho e os termos de
conciliação firmado perante as Comissões de Conciliação
Prévia.

•

C) Dependem de prévia liquidação, pelo que só podem ser
executados a sentença e o acordo não cumpridos.

•

D) Pode ser por título judicial, caso do acordo descumprido,
e por título extrajudicial, caso do termo de ajuste de
conduta firmado perante o Ministério Público do
Trabalho.
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Q527.

Em relação aos embargos de terceiro na execução por carta
precatória, é correto afirmar que
•

A) devem ser oferecidos no juízo deprecante, exceto
quando se tratar de vício ou irregularidade de penhora,
avaliação ou alienação dos bens, praticados pelo juízo
deprecado.

•

B) devem ser oferecidos no juízo deprecado, que possui
competência por delegação para a execução em outra
localidade.

•

C) devem ser oferecidos no juízo deprecante, pois a carta
precatória se presta apenas para que se pratiquem
atos em outra localidade, mantida a competência para
atos decisórios no juízo principal da execução.

•

D) podem ser oferecidos no juízo deprecante ou
deprecado, sendo do juízo deprecante a competência
para julgamento, exceto quando se tratar de vício ou
irregularidade de penhora, avaliação ou alienação dos
bens, praticados pelo juízo deprecado.
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Q528.
A requerimento do credor e após não localizar bens da pessoa
jurídica ex-empregadora, o juiz desconsiderou a personalidade
jurídica numa reclamação trabalhista, incluiu um dos sócios no
polo passivo e o citou para pagamento. Este sócio, então,
depositou a quantia exequenda, mas pretende questionar o
valor da execução.

Assinale a alternativa que indica a maneira pela qual ele
materializará seu inconformismo.
•

A) Ação Rescisória.

•

B) Embargos de Terceiro.

•

C) Impugnação de Credor.

•

D) Embargos à Execução.
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Q529.
Com relação aos recursos no direito processual do trabalho, é
correto afirmar que
•

A) cabe a interposição de recurso de revista em face de
acórdão regional proferido em agravo de instrumento.

•

B) o recurso adesivo é compatível com o processo do
trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses
de interposição de recurso ordinário, de agravo de
petição, de revista e de embargos, sendo necessário que
a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do
recurso interposto pela parte contrária.

•

C) são incabíveis embargos de declaração opostos em face
de decisão de admissibilidade do recurso de revista, não
interrompendo sua interposição qualquer prazo recursal.

•

D) na Justiça do Trabalho todas as decisões interlocutórias
são irrecorríveis de imediato.
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Q530.
Lavrado auto de infração contra uma empresa por alegada
violação às normas da CLT, o valor da multa importa em R$
5.000,00. Pretendendo recorrer administrativamente da
multa, a empresa
•

A) deverá recolher o valor da multa, que ficará retida até
o julgamento do recurso administrativo.

•

B) não precisará recolher qualquer multa para ter
apreciado o seu recurso administrativo.

•

C) para ser isenta do depósito da multa, deverá valer-se
de ação própria requerendo judicialmente a isenção
até o julgamento do recurso administrativo.

•

D) não precisará depositar a multa, pois isso somente será
obrigatório se desejar ajuizar ação anulatória perante a
Justiça do Trabalho.
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Q531.
Pedro ajuizou ação em face de seu empregador objetivando a
satisfação dos pedidos de horas extraordinárias, suas integrações
e consectárias. O seu pedido foi julgado improcedente. Recorre
ordinariamente, pretendendo a substituição da decisão por outra de
diverso teor, tempestivamente.

Na análise da primeira admissibilidade recursal há um equívoco, e
se nega seguimento ao recurso por intempestivo. Desta decisão,
tempestivamente, se interpõe o recurso de agravo por instrumento,
que tem seu conhecimento negado pelo Tribunal Regional, por
ausência do depósito recursal referente à metade do valor do recurso
principal que se pretendia destrancar, nos termos do artigo 899, § 7º
da Consolidação das Leis do Trabalho.

Quanto à conduta do Desembargador Relator, é corretor afirmar que:
•

A) ela está correta, uma vez que o referido artigo afirma que nos
casos de interposição do recurso de agravo por instrumento
é necessária a comprovação do depósito recursal de 50% do
valor do depósito referente ao recurso que se pretende dar
seguimento.

•

B) ela está correta, uma vez que o preparo é requisito de
admissibilidade recursal e, por isso, não pode estar ausente,
sob pena de não conhecimento do recurso.

•

C) ela está equivocada, pois em que pese haver a necessidade
do preparo para a interposição do recurso de agravo por
instrumento, no problema acima, o pedido foi julgado
improcedente sendo recorrente o autor, portanto, dispensável
o preparo no que se refere a depósito recursal.

•

D) ela está equivocada, pois o recurso de agravo por instrumento,
na esfera laboral é o único, juntamente com os embargos
por declaração, que não necessita de preparo para a sua
interposição.
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Q532.
Contra ato de Juiz do Trabalho que determinou a antecipação
de honorários periciais do seu cliente, mesmo não tendo ele
condições financeiras para arcar com esse custo, você, na
defesa dos interesses do cliente, impetrou mandado de
segurança contra o ato judicial, mas, por unanimidade, não
teve a segurança concedida.
•

A) Interpor Recurso Ordinário para o TST.

•

B) Interpor Agravo de Instrumento para o STF.

•

C) Interpor Agravo Interno para o próprio TRT.

•

D) Nada mais pode ser feito, porque se trata de decisão
irrecorrível.
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Q533.
No bojo de uma execução trabalhista, a sociedade empresária
executada apresentou uma exceção de pré-executividade,
alegando não ter sido citada para a fase de conhecimento. Em
razão disso, requereu a nulidade de todo o processo, desde a
citação inicial. O juiz conferiu vista à parte contrária para
manifestação e, em seguida, determinou a conclusão dos
autos. Após analisar as razões da parte e as provas produzidas,
convenceu-se de que a alegação da sociedade empresária era
correta e, assim, anulou todo o feito desde o início.

Diante desse quadro, assinale a afirmativa correta.
•

A) Contra essa decisão caberá agravo de petição.

•

B) Trata-se de decisão interlocutória e, portanto, não passível
de recurso imediato.

•

C) Caberá a interposição de recurso ordinário.

•

D) Caberá a interposição de agravo de instrumento.
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Q534.
Em ação que tramitou sob o procedimento sumaríssimo, o juiz
decidiu determinado pedido de forma contrária ao disposto
em orientação jurisprudencial do TST. Em sede de recurso
ordinário, com o mesmo fundamento, o TRT manteve a
decisão de primeiro grau. Diante disso, a parte entendeu por

bem interpor recurso de revista.

A partir do caso apresentado, assinale a opção correta.
•

A) O recurso de revista não deverá ser admitido, pois o
fundamento da decisão não é contrário à Constituição
Federal ou à Súmula do TST.

•

B) É cabível o recurso, pois a decisão é contrária ao
entendimento do TST.

•

C) O recurso de revista é incabível no procedimento
sumaríssimo. Logo, não deverá ser admitido.

•

D) Deverá ser admitido o recurso de revista, em razão do
princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório.
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Q535.
Feito o pregão em reclamação trabalhista, as partes sentam à
mesa de audiência com seus respectivos advogados e
informam ao juiz que conciliaram. Analisando os termos da
petição inicial, o juiz entende que a proposta de acordo é
lesiva ao trabalhador, e informa que em razão disso não irá
homologá-la.

Sobre o caso apresentado, de acordo com a CLT e o
entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa
correta.
•

A) Agiu incorretamente o juiz, pois se as partes desejam o
acordo e estão assistidas, essa vontade precisa ser
respeitada.

•

B) A negativa de homologação do acordo por parte de um juiz
obriga aos demais magistrados, inclusive os substitutos,
em razão do princípio da unidade.

•

C) O juiz cometeu uma impropriedade, pois necessitaria, de
acordo com a CLT, da presença do Ministério Público do
Trabalho para negar a homologação ao acordo.

•

D) Correta a atitude judicial porque a homologação de um
acordo é faculdade do magistrado.
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Q536.
Sobre o manejo do recurso adesivo na Justiça do Trabalho,
assinale a afirmativa correta.
•

A) É cabível e a matéria nele veiculada não precisa estar
relacionada ao recurso principal.

•

B) É incabível na Justiça do Trabalho porque não há previsão
dele na CLT.

•

C) É cabível, pressupondo sucumbência recíproca e, caso
interposto pela empresa, ela fica isenta de preparo.

•

D) É cabível, mas a matéria nele veiculada precisa estar
relacionada ao recurso principal.
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