
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADVOGADO 

PORTUGUÊS 

01) Em: “Vencemos o jogo, mesmo estando com menos 

jogadores”, temos: 

a) Oração subordinada adverbial causal. 

b) Oração subordinada adverbial concessiva. 

c) Oração subordinada adverbial condicional. 

d) Oração subordinada adverbial temporal. 

e) Oração subordinada adverbial consecutiva. 

 

02) Em: “Fico triste sempre que falo de minha mãe”, 

temos: 

a) Oração subordinada adverbial causal. 

b) Oração subordinada adverbial concessiva. 

c) Oração subordinada adverbial condicional. 

d) Oração subordinada adverbial temporal. 

e) Oração subordinada adverbial consecutiva. 

 

03) Em: “É importante saber a verdade”, temos: 

a) Oração subordinada substantiva predicativa. 

b) Oração subordinada substantiva predicativa reduzida 

de infinitivo. 

c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

d) Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de 

infinitivo. 

e) Oração subordinada adverbial reduzida de particípio. 

 

04) Em: “Olhávamos a mulata sambando na Sapucaí”, 

temos: 

a) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

b) Oração subordinada substantiva objetiva direta 

reduzida de gerúndio. 

c) Oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de 

gerúndio. 

d) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

e) Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de 

gerúndio. 

 

05) Em: “A lua apareceu prateada”, temos: 

a) Oração sem sujeito. 

b) Verbo de ligação. 

c) Predicado Nominal. 

d) Predicado Verbal. 

e) Predicado Verbo-nominal. 

 

06) Dadas as orações: 

I- Jamais o esquecerei. 

II- Espero te dizer a verdade sempre. 

III- Eu lhe dei a outra face. 

Quanto à colocação pronominal, a alternativa que 

apresenta correção é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) Apenas a II. 

e) Apenas a III.  

 

07) Dadas as orações: 

I- Outro dia me deram uma caixa de fósforos. 

II- Hoje, deram-me um pacote de velas. 

III- Amanhã me darão um tiro! 

Quanto à colocação pronominal, a alternativa que 

apresenta correção é: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) Apenas a III. 

e) Todas estão corretas. 

 

08) Em: “Mais fácil achar uma agulha no palheiro do que 

encontrar meu celular”, temos: 

a) 58 letras e 58 fonemas. 

b) 57 letras e 57 fonemas. 

c) 57 letras e 24 fonemas. 

d) 57 letras e 51 fonemas. 

e) 57 letras e 53 fonemas. 

 

09) Dadas as orações: 

I- Minha irmã foi até à farmácia. 

II- Não devo nada a justiça. 

III- Adoro legumes à Juliana. 

Quanto ao uso da crase, a alternativa correta é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) Apenas a II. 

d) II e III. 

e) Apenas a III. 

 

10) Em: “____ sete horas, fomos avisados que 

partiríamos ____ Amazônia. Saímos ____ pressas, ____ 

pé, ____ cavalo, andando. O importante era não atrasar 

____ viagem. 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

a) Às, à, às, a, a, a. 

b) As, a, às, à, a, a. 

c) Às, à, às, à, a, a. 

d) As, a, as, à, à, à. 

e) As, à, às, à, à, à. 

 
11) Dadas as orações: 
I- Foi anunciado que noivariam em seguida. 
II- Quero que você saia já daqui. 
III- Tenho medo de que o ladrão volte. 
A sequência correta das orações subordinadas 
substantivas é: 
a) Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta. 
b) Subjetiva, objetiva direta, completiva nominal. 
c) Predicativa, subjetiva, objetiva indireta. 
d) Predicativa, apositiva, completiva nominal. 
e) Objetiva direta, objetiva direta, objetiva indireta. 
 
12) A alternativa que apresenta uma oração subordinada 
substantiva objetiva indireta é: 
a) É necessário que acordemos cedo. 
b) Não sabia que você gostava de doces. 
c) O bom é que estou sem fome. 
d) Tenho receio de que vá embora sem mim. 
e) José necessita de que sejas atencioso com ele. 
 
13) Em: “ Rapazes, vamos logo”. Temos: 
a) Sujeito simples. 
b) Sujeito oculto. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Oração sem sujeito. 
e) Vocativo. 
 
14) Em: “Melissa, minha prima do interior, não sabe se 
vem à festa”, temos: 
a) Sujeito desinencial. 
b) Sujeito indeterminado. 
c) Aposto. 
d) Verbo de ligação. 
e) Adjunto adverbial. 
 
15) Em: “Queria voltar no tempo”, temos: 
a) Sujeito simples. 
b) Sujeito desinencial. 
c) Sujeito indeterminado. 



d) Verbo de ligação. 
e) Predicativo do sujeito. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) O credenciamento é uma forma de contratação 
utilizada pela Administração Pública, tratando-se de uma 
espécie de: 
a) Modalidade de licitação. 
b) Dispensa de licitação. 
c) Convênio. 
d) Inexigibilidade. 
e) Licitação dispensada. 
 
17) No município de Pindorama, o Prefeito Municipal 
editou decreto declarando o interesse público de imóvel 
particular, a fim de desapropriá-lo para a construção do 
teatro municipal. No entanto, após efetivada a 
desapropriação, no imóvel foi construída uma escola, 
atendendo ao interesse público de maneira diversa da 
inicialmente prevista. 
O cenário descrito configura hipótese de: 
a) Nulidade. 
b) Tredestinação lícita. 
c) Tredestinação ilícita. 
d) Transformação. 
e) Desvio de finalidade. 
 
18) Sobre o tema “carona” nas atas de registro de 
preços, assinale a alternativa que corresponde ao 
entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo: 
a) Admite-se a figura do “carona”, desde que o “órgão 
carona” tenha manifestado seu interesse previamente. 
b) Não se admite a figura do “carona” em nenhuma 
hipótese. 
c) Em regra, não se admite a figura do “carona”, 
excetuadas as hipóteses previstas em lei federal. 
d) Admite-se o “carona” em ata de registro de preço 
irrestritamente. 
e) Admite-se o “carona” quando o município se habilita 
em ata de registro de preço do Estado, não se admitindo 
o inverso. 
 
19) Segundo a jurisprudência atual do Supremo Tribunal 
Federal: 
a) O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos 
municipais e estaduais pode ser vinculado a índice 
federal de correção monetária, na medida em que o 
reajuste visa, tão somente, recompor o montante 
vencimental frente ao fenômeno inflacionário, não 
representando verdadeiro aumento à remuneração do 
servidor. 
b) O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos 
municipais e estaduais não pode ser vinculado a índice 
federal de correção monetária, pois importa em ofensa à 
autonomia desses entes federativos. 
c) O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos 
municipais e estaduais pode ser vinculado a índice 
federal de correção monetária, desde que previsto, 
respectivamente, na lei orgânica e na constituição 
estadual. 
d) O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos 
municipais e estaduais pode ser conferido por simples 
decreto do Chefe do Executivo, o qual deve remeter a 
índice federal de correção monetária específico. 
e) O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos 
municipais e estaduais ocorre de forma automática, pois, 
por força do texto constitucional, está vinculado a índice 
federal de correção monetária. 
 

20) O Prefeito Municipal de Pindorama intenta construir 
um suntuoso estádio de futebol que, após construído, 
será mantido e administrado exclusivamente pelo ente 
municipal. Para a construção da obra, o alcaide intenta 
valer-se da chamada Parceria Público-Privada (PPP), 
regida pela Lei Federal nº 11.079/2014. 
Considerando os elementos do enunciado, assinale a 
alternativa correta: 
a) Tem cabimento o regime de PPP, desde que pela 
modalidade concessão patrocinada. 
b) Tem cabimento o regime de PPP, desde que o prazo 
de construção da obra seja inferior a cinco anos. 
c) Não tem cabimento o regime de PPP, na medida em 
que esse tipo de concessão somente pode ser utilizado 
em obras inseridas no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), o que não é o caso. 
d) Tem cabimento o regime de PPP, independentemente 
de qualquer outra condicionante. 
e) Não tem cabimento o regime de PPP, na medida em 
que é vedado o emprego desse tipo de concessão 
quando o objeto único constituir execução de obra 
pública. 
 
21) O Município de Pindorama intenta prorrogar dois 
contratos: o primeiro de fornecimento de bens e o 
segundo de prestação de serviço. 
Considerando a Lei Federal nº 8.666/1993 e a 
jurisprudência dos órgãos de controle (tribunais de 
contas), assinale a alternativa correta: 
a) Os dois contratos podem ser prorrogados, desde que 
o objeto do primeiro seja de gêneros alimentícios e o 
segundo contrato se refira a serviços especializados. 
b) Os dois contratos podem ser prorrogados, desde que 
o preço permaneça compatível com o mercado, 
comprovando-se mediante pesquisa de preço. 
c) Somente o contrato de prestação de serviço poderá 
ser prorrogado, desde que o mesmo seja de natureza 
continuada e que haja vantajosidade à Administração. 
d) Somente o contrato de fornecimento pode ser 
prorrogado, desde que sejam materiais indispensáveis à 
área da saúde, como remédios distribuídos à população, 
devendo haver, no entanto, vantajosidade à 
Administração. 
e) Os contratos administrativos não comportam 
prorrogação, salvo os que tenham como objeto a 
execução de obra pública. 
 
 
22) Assinale a alternativa que não corresponde ao 
regime jurídico conferido às microempresas e empresas 
de pequeno porte nas licitações públicas: 
a) Reserva de cota de até 25% na aquisição de bens de 
natureza divisível. 
b) Obrigatoriedade de que pelo menos 35% das 
contratações diretas realizadas pelo órgão sejam feitas 
com essa categoria de empresas. 
c) Garantia de “empate ficto”, isto é, reputam-se 
empatadas as propostas dessa categoria de empresas 
que sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais 
bem classificada, sendo que, na modalidade de pregão, 
esse percentual será de até 5%. 
d) Realização de licitações exclusivas à participação 
dessa categoria de empresas nos itens de contratação 
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
e) A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista 
dessa categoria de empresas somente será exigida para 
efeito de assinatura do contrato.  
 
23) Sobre a improbidade administrativa, considerando o 
teor da Lei Federal nº 8.429/1992 e a jurisprudência dos 
Tribunais Superiores, assinale a alternativa correta: 
a) Por conta do princípio da supremacia do interesse 
público, o enquadramento do ato irregular como ato de 



improbidade independe, em qualquer hipótese, da 
análise do dolo ou da culpa do agente público. 
b) Tendo em vista que a ação de improbidade visa 
assegurar a probidade dentro da atividade administrativa, 
somente poderão figurar no polo passivo da ação os 
agentes públicos que sejam ocupantes de cargos 
públicos na estrutura da Administração Pública. 
c) Somente tem legitimidade para propor a ação de 
improbidade o Ministério Público, sendo que a pessoa 
jurídica lesada só poderá atuar como assistente simples 
do parquet, se assim se habilitar. 
d) O sujeito particular submetido à lei que tutela 
probidade administrativa pode ser pessoa física ou 
jurídica. 
e) Nas ações de improbidade, o ressarcimento integral 
do dano deve ocorrer independentemente de sua 
comprovação efetiva, bastando a recomposição do dano 
hipotético. 
 
24) Acerca da responsabilidade civil, assinale a 
alternativa correta: 
a) Mesmo nos casos de responsabilidade objetiva é 
possível afastar a responsabilidade do Estado, como nos 
casos em que ocorre a comprovação da quebra do nexo 
de causalidade entre a conduta estatal e o dano 
experimentado pela vítima. 
b) No Brasil, é adotada a teoria do risco integral, o que 
significa que a responsabilidade civil do Estado subsiste 
mesmo quando houver quebra do nexo de causalidade. 
c) A regra no serviço público é a responsabilidade 
aquiliana objetiva; todavia, quando ocorre a concessão 
do serviço público à iniciativa privada, passa-se a atrair o 
regime jurídico de direito privado, que tem como regra a 
responsabilidade subjetiva no campo extracontratual. 
d) Por conta da responsabilidade objetiva, os danos 
causados aos particulares no âmbito do serviço público 
devem ser indenizados integralmente, mesmo quando 
houver concorrência de culpas, entre o particular e o ente 
estatal, na ocorrência do dano. 
e) Em alguns casos do serviço público, como na área 
nuclear, não há que se falar em responsabilidade 
objetiva, pois somente os serviços regidos pelo Código 
do Consumidor dispensam a comprovação de dolo ou 
culpa pela vítima. 
 
25)  Segundo o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, a cobrança de taxa de matrícula em 
universidades públicas: 
a) Viola a Constituição, na medida em que a mesma 
assegura a gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais. 
b) Não viola a Constituição, já que a gratuidade prevista 
no texto constitucional somente veda que sejam 
cobradas mensalidades dos cursos oferecidos pela 
instituição de ensino. 
c) É permitida, desde que seja assegurada a gratuidade 
a aqueles que sejam comprovadamente hipossuficientes. 
d) Viola a Constituição, pois a taxa é espécie tributária 
inadequada, já que não representa serviço público ou 
exercício de poder de polícia, devendo ser custeada por 
contribuição especial própria. 
e) Somente é permitida quando expressamente 
autorizada por lei. 
 
26) Segundo a posição que prevalece atualmente no 
Supremo Tribunal Federal, os tratados de direitos 
humanos que não forem incorporados internamente pelo 
rito previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição (aprovados 
em cada Casa do Congresso em dois turnos, por três 
quintos dos respectivos membros) estão posicionados: 
a) Abaixo da Constituição e da lei, mas acima dos atos 
normativos expedidos no usufruto do poder regulamentar 
do Chefe do Executivo. 

b) Abaixo da Constituição e da lei, salvo as leis 
complementares. 
c) Abaixo da Constituição, mas acima da lei. 
d) Mesmo nível das normas constitucionais. 
e) Abaixo da Constituição, mas no mesmo nível da lei. 
 
27) No âmbito da competência legislativa concorrente 
entre União, Estados e Distrito Federal, assinale a 
alternativa correta: 
a) Os Estados e o Distrito Federal somente podem 
suplementar a normas gerais editadas pela União, não 
sendo possível o exercício da competência plena na 
hipótese de omissão legislativa pelo ente federal. 
b) Todos os entes federativos possuem competência 
legislativa concorrente em matérias previamente 
estipuladas pela Constituição, cabendo a cada qual 
editar normas gerais, sendo que eventual conflito deve 
ser resolvido pelo critério da hierarquia entre os entes 
federados. 
c) A superveniência de lei federal revoga a lei geral 
estadual editada pelo Estado no exercício de sua 
competência plena 
d) A União deve se limitar a estabelecer normas gerais, 
podendo, todavia, adentrar no regramento específico de 
cada Estado, caso haja autorização da maioria das 
Assembléias Estaduais. 
e) Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender 
a suas peculiaridades. 
 
28) Sobre o controle de constitucionalidade, assinale a 
alternativa que corresponde à hipótese de controle 
abstrato-difuso de constitucionalidade: 
a) Arguição de Descumprimento Fundamental, cujo 
objeto seja lei municipal. 
b) Recurso extraordinário interposto contra decisão 
proferida em sede de Ação de Inconstitucionalidade 
Estadual, julgado pelo Tribunal de Justiça de Estado. 
c) Apelação em sede de mandado de segurança, em que 
se declara incidentalmente a inconstitucionalidade de 
preceito da Constituição Estadual. 
d) Habeas corpus, cuja competência seja do Supremo 
Tribunal Federal. 
e) Ação Declaratória de Constitucionalidade, cujo objeto 
seja lei municipal. 
 
29) Sócrates impetrou mandado de segurança contra o 
município de Pindorama, alegando possuir direito 
assegurado por lei municipal. Em primeiro grau, foi 
concedida a segurança, no entanto, após recurso do ente 
municipal, o Tribunal de Justiça Estadual reformou a 
decisão, afastando a aplicação da lei municipal, todavia, 
sem pronunciar sua inconstitucionalidade.  
Considerando o caso acima, marque a alternativa 
correta: 
a) No julgamento do recurso houve violação da regra de 
reserva de plenário, pois a não aplicação da lei municipal 
é uma forma velada de burlar o regramento contido na 
Constituição, a qual determina que a 
inconstitucionalidade de lei somente pode ser declarada 
pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 
membros do respectivo órgão especial. 
b) Quando a norma afastada for de ordem municipal, não 
há de se falar na regra de reserva de plenário; aplica-se, 
analogicamente, a sistemática da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, que somente autoriza o controle de 
constitucionalidade de lei estadual. 
c) No julgamento do recurso houve violação da regra de 
reserva de plenário, na medida em que sua aplicação é 
absoluta, devendo sempre ser observada; como 
consequência, em nenhuma hipótese poderá ocorrer a 
declaração de inconstitucionalidade de lei por órgão 
fracionário de tribunal. 



d) Não houve violação da regra de reserva de plenário, 
pois, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo 
Tribunal Federal, a não aplicação da lei não equivale à 
declaração de inconstitucionalidade . 
e) Não houve violação da regra de reserva de plenário, 
na medida em que essa regra não incide quando se 
tratar de controle de constitucionalidade difuso-concreto, 
mas apenas em sede de controle concentrado-abstrato 
de constitucionalidade. 
 
30) No município de Pindorama, foi editada lei municipal 
de iniciativa parlamentar, na qual foram estabelecidas 
regras mais restritivas ao nepotismo na estrutura da 
Administração Pública Municipal. Posteriormente, o 
Prefeito Municipal percebeu que a referida lei impediria 
algumas nomeações que foram prometidas em sua 
campanha política. Por conta disso, determinou o 
ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade 
junto ao Tribunal de Justiça, cujo fundamento principal 
seria, em síntese, a violação parlamentar da iniciativa 
exclusiva do Chefe do Executivo em propor projetos de 
lei que disponham sobre organização da Administração 
Pública. 
Considerando o caso acima descrito, assinale a 
alternativa correta: 
a) Para que haja a declaração de inconstitucionalidade 
da lei, fundada em sua iniciativa viciada, deverá haver a 
comprovação de que as regras de nepotismo instituídas 
pela lei municipal importam em aumento de despesa. 
b) A lei, de fato, é inconstitucional, pois afronta o pacto 
federativo, na medida em que somente a União poderia 
dispor sobre esse tema; entretanto, o Tribunal de Justiça 
não poderá declarar a inconstitucionalidade da lei 
municipal, pois a causa de pedir invocada na ação, vício 
de iniciativa, é errônea. 
c) A lei, de fato, é inconstitucional, pois afronta o pacto 
federativo, na medida em que somente a União poderia 
dispor sobre esse tema, sendo que o Tribunal de Justiça 
poderá declarar a inconstitucionalidade da lei, já que, no 
controle de constitucionalidade, a causa de pedir é 
aberta. 
d) A lei não poderá ser declarada inconstitucional, na 
medida em que a sanção prefeitoral convalidou qualquer 
tipo de vício de iniciativa congênita à lei. 
e) Nesse caso, não há de se falar em vício de iniciativa 
da lei municipal, pois leis que tratam dos casos de 
vedação a nepotismo não são de iniciativa exclusiva do 
Chefe do Poder Executivo. 
 
31) Sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(CPIs), assinale a alternativa correta: 
a) As CPIs possuem poderes típicos de autoridade 
judiciária, como o poder de determinar a interceptação 
telefônica, devendo, para tanto, observar os requisitos e 
condições prescritas na legislação processual penal. 
b) Tendo em vista que as CPIs não possuem 
legitimidade para julgar ou propor ação penal, as 
testemunhas que vierem a depor não podem deixar de 
responder às perguntas formuladas pela Comissão, 
mesmo quando houver a possibilidade de 
autoincriminação. 
c) Tendo em vista que as CPIs são dotadas de poderes 
típicos de autoridade judiciária, as referidas comissões 
podem decretar as quebras dos sigilos bancário, fiscal e 
de dados. 
d) O Congresso Nacional não possui poder de 
instauração de comissões desta natureza, apenas a 
Câmara dos Deputados e o Senado Federal são os 
órgãos legislativos que detêm, individualmente, essa 
prerrogativa. 
e) As CPIs podem expedir mandado de busca e 
apreensão, na hipótese em que forem constatados 

durante a apuração fortes indícios de ilícitos praticados 
por autoridades públicas. 
 
32) Sobre a iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do 
Executivo, assinale a alternativa correta: 
a) Não se admite a emenda parlamentar dos projetos de 
lei, cuja iniciativa exclusiva pertença ao Chefe do 
Executivo. 
b) É admitida a emenda parlamentar dos projetos de lei, 
cuja iniciativa exclusiva pertença ao Chefe do Executivo, 
desde que não implique em aumento de despesa. 
c) Em qualquer caso é admitida a emenda parlamentar 
dos projetos de lei, cuja iniciativa exclusiva pertença ao 
Chefe do Executivo, sem nenhum tipo de restrição. 
d) Somente será admitida a emenda parlamentar dos 
projetos de lei cuja iniciativa exclusiva pertença ao Chefe 
do Executivo, caso haja a aprovação pela maioria 
absoluta dos parlamentares. 
e) Somente será admitida emenda parlamentar em 
projeto de lei cuja iniciativa exclusiva pertença ao Chefe 
do Executivo, caso a lei a ser editada seja ordinária. 
 
33) Segundo a Constituição, a organização e o 
funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de 
órgãos públicos ou a extinção de funções ou cargos 
públicos, quando vagos, podem ser realizados pelo 
seguinte ato normativo do Presidente da República: 
a) Portaria. 
b) Resolução. 
c) Decreto legislativo. 
d) Decreto. 
e) Despacho fundamentado. 
 
34) Platão é devedor de Sócrates. Por sua vez, 
Aristóteles intenta assumir a dívida de seu mestre. Para 
tanto, notifica Sócrates, assinalando prazo para resposta. 
Todavia, findo esse prazo, Sócrates não se pronuncia a 
respeito. 
Diante da hipótese descrita, assinale a alternativa 
correta: 
a) Para a assunção da dívida, a princípio, seria 
necessário a anuência de Sócrates; não obstante, tendo 
em vista que o mesmo não se manifestou no prazo 
assinalado por Aristóteles, presume-se que houve a 
concordância do credor, ocorrendo, desse modo, a 
assunção da dívida pelo novo devedor. 
b) A assunção da dívida independe da concordância de 
Sócrates, bastando sua cientificação. 
c) Não ocorreu a assunção da dívida, pois Sócrates não 
anuiu com a transmissão da obrigação, sendo que seu 
silêncio deve ser interpretado como recusa. 
d) Não é possível que haja a assunção da dívida, pois 
essa hipótese de transmissão de obrigação foi abolida 
pelo atual Código Civil. 
e) Uma vez assumida a dívida, Aristóteles poderá opor 
as exceções pessoais que Platão detinha em relação a 
Sócrates. 
 
35) Protágoras firmou contrato de compra e venda de 
imóvel com Sócrates, sendo que Platão e Aristóteles 
assentiram figurarem como fiadores do negócio. 
Diante da hipótese descrita, assinale a alternativa 
correta: 
a) Protágoras poderá demandar diretamente os fiadores, 
independentemente de benefício de ordem, pois o 
contrato de fiança estipula, em regra, a solidariedade 
entre o devedor e os fiadores. 
b) Mesmo que o contrato de compra e venda seja 
declarado nulo, subsistirá a responsabilidade dos 
fiadores. 
c) Observado o benefício de ordem, Protágoras somente 
poderá demandar um dos fiadores, pois o contrato de 



fiança, em regra, não importa em solidariedade entre os 
fiadores. 
d) O benefício de ordem terá aplicabilidade, 
independentemente da indicação de bens do devedor 
pelos fiadores. 
e) Caso Sócrates seja declarado insolvente, os fiadores 
serão considerados imediatamente responsáveis pelo 
débito, independentemente do benefício de ordem. 
 
36) Assinale alternativa que não corresponde a uma das 
classificação relativas aos bens: 
a) Bens públicos. 
b) Bens fungíveis.  
c) Bens móveis. 
d) Bens valorados. 
e) Bens divisíveis. 
 
37) Assinale a opção que não é considerada direito real: 
a) Posse. 
b) Superfície. 
c) O direito do promitente comprador do imóvel. 
d) Usufruto. 
e) Hipoteca. 
 
38) Platão demandou Aristóteles em sede de ação 
judicial. Em primeira instância, foi dado ganho de causa 
ao autor, decisão essa que foi confirmada pelo Tribunal 
de Justiça, ocorrendo o trânsito em julgado. Ocorre, no 
entanto, que a decisão judicial em questão afronta 
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 
sede de controle concentrado de constitucionalidade. 
Considerando o caso posto, assinale a alternativa 
correta: 
a) Cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal, 
independentemente do trânsito em julgado da ação, pois 
a inconstitucionalidade obsta os efeitos da coisa julgada. 
b) Não cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal, 
pois já houve o trânsito em julgado da ação. 
c) Não cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal 
ante o trânsito em julgado da ação; nesses casos, 
somente haver-se-ia de falar em reclamação caso a 
decisão contrariar enunciado de Súmula Vinculante. 
d) Cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal, pois o 
cabimento desse instrumento não sofre nenhum tipo de 
restrição pelo ordenamento processual. 
e) Cabe reclamação ao Superior Tribunal de Justiça, pois 
esse é o órgão imediatamente superior aos tribunais de 
justiça. 
 
39) Sobre as condenações judiciais contra a Fazenda 
Pública, assinale a alternativa correta: 
a) A sentença cujo valor seja inferior ao valor da remessa 
necessária estabelecido no Novo Código de Processo 
Civil e que não tenha sido objeto de recurso pode ser 
objeto de cumprimento de sentença pelo rito ordinário, 
podendo, inclusive, haver penhora dos bens municipais, 
caso não adimplida a obrigação no prazo assinalado no 
despacho inicial. 
b) Todas as condenações contra a Fazenda Pública que 
importem em pagamento em pecúnia deverão ser 
processados e satisfeitos mediante expedição do 
competente precatório. 
c) Os honorários advocatícios, incluídos ou não na 
condenação, não podem ser destacados do montante 
principal, devendo haver o processamento conjunto, via 
precatório. 
d) A execução provisória de obrigação de fazer em face 
da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos 
precatórios. 
e) Mesmo quando a Fazenda Pública estiver dentro do 
prazo constitucional para o pagamento do precatório, 
deverá ocorrer a incidência de juros moratórios sobre o 
montante, sob pena de se prejudicar 

desproporcionalmente o credor, violando-se a isonomia e 
a boa-fé administrativa. 
 
40) Sobre o mandado de segurança, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) A controvérsia sobre matéria de direito impede 
concessão de mandado de segurança. 
b) Não se concederá mandado de segurança quando se 
tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com 
efeito suspensivo, independentemente de caução. 
c) Não se concederá mandado de segurança quando se 
tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito 
suspensivo. 
d) Não se concederá mandado de segurança quando se 
tratar de decisão judicial transitada em julgado. 
e) O pedido de reconsideração na via administrativa não 
interrompe o prazo para o mandado de segurança. 
 
 
 

 


