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PORTUGUÊS 

 
As crianças fazem as leis 

 
1 A MENINA me havia advertido: para 
entender a sua escola eu teria de me esquecer 
de tudo o que eu sabia sobre as outras 
escolas... Lembrei-me da pedagogia de 
Ricardo Reis: "... tendo as crianças por nossas 
mestras...". E ali estava eu, um velho, 
aprendendo de uma criança! 
2 Quis aprender um pouco mais. 
Perguntei: "Vocês não têm problemas de 
disciplina? Não há, entre vocês, os valentões 
que há em todas as escolas, que agridem, 
ofendem, ameaçam e amedrontam?" 
"Ah", ela me respondeu. "Temos sim. Mas 
para esses casos temos o tribunal..." 
"Tribunal?", perguntei curioso. Mais uma coisa 
que eu nunca vira em escolas! Ela então me 
explicou: "As leis de nossa escola foram 
estabelecidas por nós mesmos, alunos. Temos 
então de zelar para que essas leis sejam 
cumpridas. A responsabilidade com o 
cumprimento das leis é nossa e não dos 
professores e do diretor. Somos nós, e não 
eles, que temos de tomar as providências para 
que a vida da escola não seja perturbada.        
Quando um aluno se torna um problema ele é 
levado a um tribunal - tribunal mesmo, com 
juiz, advogado de defesa, advogado de 
acusação - e é julgado. E a comunidade de 
alunos toma a decisão cabível". 
3 Voltei à Escola da Ponte um ano 
depois e fui informado de que o tribunal 
deixara de existir. A razão? Um aluno terrível 
fora levado a julgamento. O juiz - não me 
lembro se menina ou menino - nomeou o 
advogado de acusação, e o réu nomeou seu 
próprio advogado. No dia marcado, reunidos 
os alunos, o advogado de acusação proferiu a 
sua peça, tudo de mau que aquele menino 
havia feito. O diretor, que apenas assistia à 
sessão, relatou-me sua impressão: "O réu 
estava perdido. A peça acusatória era 
arrasadora..." 
4 Chegou a vez do advogado da defesa 
que ficou mudo e não conseguiu falar. A 
presidência do tribunal nomeou então um 
advogado "ad hoc", uma menina que teve de 

improvisar. E essa foi sua linha de 
argumentação: 
5 "Vocês são todos religiosos, vão ao 
catecismo e aprendem as coisas da igreja. 
Vocês aprenderam que quando alguém está 
em dificuldades é preciso ajudá-lo. Todos 
vocês sabiam que o nosso colega estava em 
dificuldades. Precisava ser ajudado. Eu 
gostaria de saber o que foi que vocês, que 
aqui estão assentados como júri para proferir 
a sentença, fizeram para ajudar nosso 
colega..."  
6 Seguiu-se um silêncio profundo. 
Ninguém disse nada. 
7 A menina continuou: "Então vocês, 
que nada fizeram para ajudar esse colega, 
agora comparecem a esse julgamento com 
pedras na mão, prontos a apedrejá-lo?" 
8 Com essa pergunta, o tribunal se 
dissolveu porque perceberam que todos, 
inclusive o juiz e o advogado de acusação, 
eram culpados. Como é que estão resolvendo 
agora o problema da indisciplina e da 
violência? 
9 Criaram um novo sistema, inspirado 
numa história da escritora Sophia Mello de 
Breyner Andressen que conta de uma fada - 
acho que o seu nome era Oriana - que vivia 
para ajudar crianças em dificuldades. Como 
funciona? É simples. Quando um aluno 
começa a apresentar comportamento 
agressivo forma-se um pequeno grupo de 
"fadas Orianas" para impedir que a agressão e 
a violência aconteçam. Pelo que me foi 
relatado, as fadas Orianas têm tido resultados 
muito bons. Quem sabe coisa parecida 
poderia funcionar com os "bullies" que 
infernizam a vida dos mais fracos nas escolas... 

RUBENS ALVES  
Extraído de: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2009201106.htm 

 

1. Observando-se as características 
linguísticas do texto, podemos afirmar 
corretamente que:  
a) É notável a predominância da linguagem 
erudita.    
b) A função da linguagem mais enfatizada no 
texto é a fática. 
c) Os trechos em discurso direto buscam dar 
maior clareza e expressividade ao texto.   
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d) O rebuscamento linguístico no texto 
atrapalha o entendimento da mensagem. 
 
2. A linha de argumentação utilizada pela 
menina escolhida para defender o garoto, só 
não teve como consequência direta: 
a) A não condenação do réu. 
b) O arrependimento do réu. 
c) A reflexão do júri e dos demais envolvidos 
no julgamento. 
d) A dissolvição do tribunal.  
 
3. Observe a passagem “A presidência do 
tribunal nomeou então um advogado "ad 
hoc", uma menina que teve de improvisar.” 
(4º parágrafo).  
Assinale a opção CORRETA sobre o termo 
destacado: 
a) Ad hoc é uma expressão latina empregada 
em contexto jurídico cuja tradução literal é 
"para isto" ou "para esta finalidade". 
b) Ad hoc é uma expressão anglo-saxônica  
empregada em contexto jurídico cuja 
tradução literal é "pendente de aprovação". 
c) Ad hoc é uma expressão grega empregada 
em contexto jurídico cuja tradução literal é 
"de obrigação". 
d) Ad hoc é uma expressão latina empregada 
em contexto jurídico cuja tradução literal é 
"sob julgamento". 
 
4. No trecho “(...) Um aluno terrível fora 
levado a julgamento...” (3º parágrafo).  
A palavra destacada foi acentuada pela 
mesma razão que deveria ser acentuado o 
vocábulo: 
a) Funil.  
b) Trofeu. 
c) Reu. 
d) Lavavel.  
 
5. Na passagem: “Com essa pergunta, o 
tribunal se dissolveu porque perceberam que 
todos, inclusive o juiz e o advogado de 
acusação, eram culpados... (8º parágrafo).”  
A CORRETA função sintática do termo 
destacado está na opção: 
a) Índice de indeterminação do sujeito. 
b) Objeto direto reflexivo.  
c) Sujeito.  
d) Partícula apassivadora. 
 

6. Em: “Todos vocês sabiam que o nosso 
colega estava em dificuldades.” (5º 
parágrafo).  
A CORRETA classificação da oração destacada 
em negrito está na opção: 
a) Subordinada adverbial causal. 
b) Subordinada adjetiva restritiva. 
c) Subordinada substantiva objetiva direta. 
d) Subordinada adverbial proporcional. 
 
7. A opção em que a colocação do pronome 
pessoal oblíquo átono foi feita de acordo com 
o padrão culto da língua é: 
a) Me causava preocupação observar os 
desvios de conduta do corpo discente da 
escola. 
b) Apesar de agridirem-se o diretor nada fez 
para coibir tal comportamento. 
c) Nem os jurados nem os advogados falou-
nos o que precisávamos ouvir sobre o réu. 
d) Não se vá desta forma repentina, sua 
ausência como aluno é um vazio 
incomparável. 
 
8. Na passagem: “(...) O diretor, que apenas 
assistia à sessão, relatou-me sua impressão...” 
(3º parágrafo). 
 A opção em que observamos a mesma 
regência verbal da forma destacada acima é:     
a) O advogado de defesa não assistiu o 
cliente. 
b) Não assisti ao final do julgamento do 
discente. 
c) A menina assistiu o garoto a pedido do 
juiz.    
d) O promotor assistiu a vítima do crime. 
 
9. Em: “O juiz - não me lembro se menina ou 
menino - nomeou o advogado de acusação, e 
o réu nomeou seu próprio advogado.” (3º 
parágrafo)  
A forma verbal destacada classifica-se como: 
a) Verbo de ligação. 
b) Transitivo indireto. 
c) Intransitivo. 
d) Transitivo direto.   
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10.  Observe a passagem: “As leis de nossa 
escola foram estabelecidas por nós mesmos, 
alunos. Temos então de zelar para que essas 
leis sejam cumpridas.” (2º parágrafo).  
A figura de sintaxe presente no trecho acima 
é: 
a) Zeugma.  
b) Silepse de gênero. 
c) Antonomásia. 
d) Silepse de pessoa. 
 

MATEMÁTICA  

 

11. Dada a expressão  
√   

√   
 
√   

√   
   o seu 

resultado será: 
a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 1 
 
12. Em uma pequena fábrica de chocolate ao 
se produzir ovos de páscoa percebesse uma 
relação em que as despesas fixas são de R$ 
2.400,00 e R$ 3,60 por ovo produzido. Se x é o 
número de unidades, então a expressão custo 
é 2400 + 3,60x. Sabendo-se que cada ovo é 
vendido por R$ 10,00, assim a expressão da 
venda é 10x. Pode-se afirmar que a 
quantidade de ovos a ser produzida e vendida 
para que a fábrica tenha lucro é: 
a) Maior que 275 
b) Maior que 375 
c) Menor que 275 
d) Menor que 375 
 
13. Em uma cidade a multa para as empresas 
que poluírem o rio é de R$ 10.000,00; e após o 
vencimento fica acrescentado de juros de 5% 
ao dia. Sabendo-se que uma fábrica da cidade 
foi multada e pagou a multa com três dias de 
atraso, então se pode afirmar que o total pago 
foi: 
a) 1.500,00 
b) 11.500,00 
c) 10.500,00 
d) 13.500,00 
 
 

14. A quantidade de diagonais de um 
polígono convexo cuja soma dos ângulos 
internos mede 1440° é: 
a) 20 
b) 25 
c) 35 
d) 40 
 
15. Em uma sociedade, os dois sócios tiveram 
um lucro de R$ 9.000,00. Os capitais aplicados 
pelos sócios foram respectivamente R$ 
20.000,00 e R$ 25.000,00. O lucro de cada 
sócio foi: 
a) R$ 3.000,00 e R$ 6.000,00 
b) R$ 3.500,00 e R$ 5.500,00 
c) R$ 4.250,00 e R$ 4.750,00 
d) R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00 
 
16. Uma empresa confecciona capas 
quadradas para guardar CD. Sabendo-se que 
cada CD tem raio de 14 cm, qual deverá ser a 
menor medida da capa para que o CD caiba 
dentro? 
a) 14 cm 
b) 20 cm 
c) 28 cm 
d) 34 cm 
 

17. Seja a seguinte expressão 
       

       
 um 

número racional. Então o seu valor será: 

a)  
 
  

b)  
 
 

c)   
 

 

d) 2 

 
18. O preço da gasolina subiu muito e para 
encher um tanque de um carro hoje custa em 
média R$ 124,60, enquanto há três décadas 
custava apenas R$ 35,60. O percentual de 
aumento no preço da gasolina nesse período 
foi de: 
a) 350% 
b) 400% 
c) 350% 
d) 250% 
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19. João ao calcular a raiz quadrada de 50 
Obteve como resultado 7,0710678.... Sendo 
assim, João achou como resultado em sua 
calculadora um número: 
a) Inteiro. 
b) Irracional. 
c) Racional infinito. 
d) Racional finito. 
 
20. Sabe-se que um retângulo e quadrado 
têm as mesmas áreas. Se o lado do quadrado 
é de 16 cm, então os lados do retângulo 
podem ser:  
a) 22 e 28 
b) 30 e 9 
c) 32 e 8 
d) 15 e 26 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
21. Acerca dos direitos e garantias 
fundamentais previstos na Constituição da 
República Federativa do Brasil, julgue os itens 
a seguir: 
I. É assegurado a todos o direito de petição 
aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 
contra ilegalidade ou abuso de poder, desde 
que sejam pagas as taxas e custas 
correspondentes. 
II. É livre a manifestação do pensamento, 
sendo permitido o anonimato. 
III.  A qualquer tempo, é livre a locomoção no 
território nacional. 
IV.  O rol de direitos fundamentais, contidos 
no art. 5º da Constituição Federal é 
exemplificativo, uma vez que não exclui 
outros decorrentes do regime e dos princípios 
por ela adotados ou de tratados internacionais 
com a participação do país. 
 
É CORRETO o que se afirma em: 
a) I e IV, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) III e IV, apenas. 
d) IV, apenas. 
 
22. Julgue as seguintes preposições. 
I. O mandado de segurança coletivo pode ser 
impetrado por organização sindical e entidade 
de classe legalmente constituídas, sendo 

exigido, para ambas, o funcionamento há pelo 
menos um ano. 
II. Em sede de mandado de injunção, 
entendendo o STF que a falta de norma 
regulamentadora torna inviável o exercício 
dos direitos e liberdades constitucionais de 
determinado indivíduo, à corte cabe, apenas, 
declarar a mora do legislador e fixar prazo 
para a edição da norma faltante.  
III. Representa ofensa ao princípio da 
inafastabilidade da jurisdição a determinação 
de que o poder judiciário só pode admitir 
ações relativas a competições esportivas, após 
esgotadas as instâncias da justiça desportiva. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) Apenas I. 
d) Nenhuma das assertivas está correta. 
 
23. Não é competência dos Tribunais de Justiça 
dos Estados julgar a constitucionalidade de: 
a) Lei ou ato normativo municipal em face da 
Constituição Estadual, pela via abstrata de 
controle de constitucionalidade. 
b) Lei ou ato normativo municipal em face da 
Constituição Federal, pela via abstrata de 
controle de constitucionalidade. 
c) Lei ou ato normativo federal em face da 
Constituição Federal, pela via do controle 
incidental de constitucionalidade.  
d) Lei ou ato normativo estadual em face da 
Constituição Estadual, pela via do controle 
incidental e abstrato de constitucionalidade. 
 
24. Assinale a alternativa CORRETA. 
a) O Presidente da República, na vigência de 
seu mandato, não pode ser responsabilizado 
por atos estranhos ao exercício de suas 
funções. 
b) Substituirá o Presidente da República, no 
caso de vaga, e suceder-lhe-á, no de 
impedimento, o Vice-Presidente. 
c) O recebimento de denúncia ou queixa 
contra o Presidente da República, pela prática 
de crime comum, implicará a suspensão do 
exercício das funções presidenciais, pelo prazo 
de noventa dias. 
d) Admitida a acusação contra o Presidente da 
República por dois terços da Câmara dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento 
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perante o Senado Federal, nas infrações 
penais comuns, ou perante o Supremo 
Tribunal Federal, nos crimes de 
responsabilidade. 
 
25. As CPIs (comissões parlamentares de 
inquérito) são órgãos do poder legislativo cuja 
função é a investigação de fato determinado. 
No entanto, embora o constituinte tenha 
atribuído às CPIs poderes para que exerçam 
sua função, tais poderes não são absolutos, 
pois devem respeitar o postulado da reserva 
de jurisdição, o qual preceitua que 
determinados atos só podem emanar da 
autoridade judicial. Destarte, as comissões 
parlamentares de inquérito podem, por 
autoridade própria, determinar, mediante 
decisão fundamentada: 
a) A diligência de busca domiciliar. 
b) A quebra do sigilo de comunicações 
telefônicas. 
c) A quebra de sigilo bancário, fiscal e de 
dados.  
d) A ordem de prisão, em qualquer caso. 
 
26. Acerca do princípio da publicidade, marque  
alternativa INCORRETA. 
a) Nos termos do artigo 63 da Lei 8.666/93, a 
publicação integral dos atos administrativos é 
condição indispensável para sua validade. 
b) A intimidade, vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas não podem ser violadas 
pelo princípio da publicidade. 
c) A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. 
d) É recomendada a nomeação dos bens 
públicos com nomes de pessoas já falecidas, 
com o objetivo de evitar violações aos 
princípios da publicidade, moralidade e 
impessoalidade. 
 
27. Assinale a assertiva INCORRETA. 
a) A nomeação de cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau da autoridade 
nomeante, para o exercício de cargo em 
comissão ou de confiança, na Administração 

Pública direta e indireta, em qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, viola a Constituição 
Federal. 
b) Extinto o cargo ou declarada a sua 
desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo. 
c) De acordo com a lei 8.112/90 nenhum 
servidor público receberá vencimento inferior 
ao salário mínimo. 
d) Remuneração é o vencimento do cargo 
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei. 
 
28. Ocorre licitação fracassada quando, 
embora haja interessados, nenhum deles é 
selecionado, em decorrência de inabilitação 
ou desclassificação das propostas. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa CORRETA. 
a) A licitação fracassada é hipótese de 
licitação dispensável. 
b) Quando todos os licitantes forem 
inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar 
aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação. 
c) Em caso de fracasso da licitação, a lei 
autorizada a não realização de nova licitação, 
segundo critérios de oportunidade e 
conveniência da administração pública. 
d) Quando todos os licitantes forem 
inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração tem o dever 
de realizar nova licitação. 
 
29. Marque a alternativa INCORRETA. 
a) Desapropriação é o procedimento pelo 
qual o Estado retira a propriedade de alguém, 
fundado na necessidade, utilidade pública ou 
interesse social, mediante indenização prévia, 
paga em dinheiro, salvo as exceções 
constitucionais. 
b) Não são passíveis de desapropriação os 
direitos ligados à personalidade, como direitos 
autorais e direitos de imagem. 
c) A desapropriação de imóvel rural é feita 
mediante indenização em títulos da dívida 
agrária. 
d) Ocorre tredestinação quando o poder 
público dá ao bem, destinação diversa 
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daquela prevista no decreto desapropriatório. 
Nesses casos, cabe àquele que sofreu 
desapropriação, sempre, o direito de 
retrocessão. 
 
30.  “A Administração tem o dever de 
obedecer a critérios aceitáveis do ponto de 
vista racional, de modo que deve haver 
compatibilidade entre os meios empregados e 
os fins visados”. O enunciado supra, faz 
referência ao princípio da: 
a) Eficiência. 
b) Legalidade. 
c) Impessoalidade. 
d) Razoabilidade. 
 
31.  Compete aos Municípios instituir impostos 
sobre: 
a) Propriedade territorial rural e rendas e 
proventos de qualquer natureza.  
b) Propriedade predial e territorial urbana. 
c) Propriedade de veículos automotores. 
d) Transmissão causa mortis e doação de 
quaisquer bens ou direitos.  
 
32.  A relação jurídico-tributária é 
eminentemente obrigacional, tendo, no polo 
ativo (credor) um ente político (União, Estado, 
Distrito Federal ou Município) ou outra pessoa 
de direito público a quem tenha sido delegada 
a capacidade ativa e, no polo passivo, um 
particular obrigado ao cumprimento da 
obrigação. Sobre obrigação Tributária, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
a) Em direito tributário, tanto um crédito 
quanto os respectivos juros e multas são 
considerados obrigação tributária principal, 
pois o enquadramento de uma obrigação 
tributária como principal depende 
exclusivamente do seu conteúdo pecuniário. 
b) A obrigação tributária será principal ou 
acessória. Nessa linha, se uma determinada 
obrigação for considerada nula, nula também 
será a cláusula penal (multa), pois o acessório 
segue o destino do principal, e se não há o 
débito, não há a multa. 
c) A obrigação principal surge com a 
ocorrência do fato gerador enquanto a 
obrigação acessória decorre da legislação 
tributária.  
d) Multa é exatamente, o que o tributo, por 
definição de legal está impedido de ser: a 

sanção por ato ilícito. Entretanto, a obrigação 
de pagar a multa tributária tem natureza 
tributária. 
 
33.  Correlacione os itens abaixo, às suas 
respectivas características: 
(1) Imposto. 
(2) Taxas. 
(3) Tributo. 
(4) Contribuições Especiais. 
(5) Empréstimo Compulsório. 
 

Os municípios poderão instituí-las em 
razão do exercício do poder de polícia ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição. 

É toda prestação pecuniária compulsória 
instituída em lei cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

De acordo com a Constituição Federal 
terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do 
contribuinte. 

De competência exclusiva da união é o 
único tributo restituível. 

De competência exclusiva da união, 
comporta exceção. 
 
Com base nesta correlação, marque a 
alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) 2, 3 , 1, 5, 4. 
b) 2, 3 , 1, 4, 5. 
c) 1, 3 ,2, 5, 4. 
d) 2, 1 , 3, 4, 5. 
 
34.  De acordo com Sérgio Pinto Martins, o 
objeto direto do contrato de trabalho é a 
prestação de serviço subordinado e não 
eventual de empregado ao empregador, 
mediante pagamento de salário. Sobre o tema 
contrato individual de trabalho, marque a 
alternativa CORRETA. 
a) O trabalhador autônomo não é empregado 
justamente por não ser subordinado a 
ninguém, exercendo com autonomia suas 
atividades e assumindo os riscos de seu 
negócio. 
b) O empregado poderá ser pessoa física ou 
jurídica, devendo, no último caso haver um 
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contrato de prestação de serviços, empreitada 
etc. 
c) Em regra o empregado não participa dos 
prejuízos da empresa. Todavia, sendo-lhe 
assegurado à participação nos lucros, desde 
que preste serviços por conta própria, será 
permitido também sua participação nos 
prejuízos (alteridade). 
d) A exclusividade da prestação de serviços 
pelo empregado ao empregador é requisito 
essencial para configuração do contrato direto 
de trabalho. 
 
35.  Assinale a alternativa a qual a frase a 
seguir se refere: “determina que após a 
propositura da ação caberá ao juiz impulsioná-
la, de ofício, em busca da efetiva e célere 
prestação da tutela jurisdicional”.  
a) Princípio da imediatidade. 
b) Princípio da imparcialidade do juiz. 
c) Princípio inquisitivo. 
d) Princípio da celeridade ou economia 
processual. 
 
36. Considere as seguintes afirmações 
I. Tem "capacidade processual" aquele que 
puder agir sozinho em juízo, realizando atos 
processuais de forma autônoma, sem o apoio 
de assistente ou representante legal. Via de 
regra, aquele que exerce normalmente os atos 
da vida civil tem capacidade processual. 
Exceção a essa regra se encontra nos 
processos judiciais de emancipação. 
II. “Capacidade para ser parte” refere-se à 
possibilidade de a pessoa apresentar-se em 
juízo, em quaisquer dos polos da ação. Em 
regra, qualquer um que possua personalidade 
jurídica, possui capacidade de ser parte. No 
entanto, em alguns casos, a lei atribui 
"capacidade para ser parte" a determinados 
entes despersonalizados, como a massa falida 
e o condomínio. 
III. “Capacidade postulatória” é a aptidão para 
requerer perante os órgãos investidos da 
jurisdição. Trata-se de um tipo de capacidade 
privativo dos advogados. No entanto, há casos 
em que a lei reconhece "capacidade 
postulatória" para a própria parte, como se dá 
na ação de “habeas corpus”. 

 
 
 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
37.  Em relação aos processos de execução, 
assinale a assertiva CORRETA. 
a) A oposição de embargos do devedor 
somente pode ser feita mediante a 
apresentação de penhora, depósito ou 
caução.  
b) Os embargos à execução serão oferecidos 
no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data 
da juntada aos autos do mandado de 
intimação. 
c) Via de regra, os embargos do executado 
não terão efeito suspensivo. 
d) Não há previsão legal para aplicação de 
multa em caso de embargos manifestamente 
protelatórios.  
 
38.  Acerca do processo cautelar, assinale a 
opção CORRETA: 
a) O indeferimento da medida cautelar não 
obsta a que a parte intente a ação nem influi 
no julgamento desta, salvo se o juiz, no 
procedimento cautelar, acolher a alegação de 
decadência ou prescrição do direito do autor. 
b) Não intentada ação no prazo de 30 dias, 
contados da data da efetivação da medida 
cautelar, quando esta for concedida em 
procedimento preparatório, prescreve à parte 
o direito de intentar a ação principal. 
c) Salvo decisão judicial em contrário, a 
medida cautelar perderá a eficácia durante o 
período de suspensão do processo. 
d) Somente em caso de recurso, eventual 
medida cautelar será requerida diretamente 
ao Tribunal. 
 
39.  Marque “V” para as assertivas 
VERDADEIRAS e “F” para as FALSAS: 

Violado o direito, nasce para o titular a 
pretensão, a qual se extingue, pela 
decadência. 

Embora a prescrição seja renunciável, seus 
prazos não são passíveis de alteração pelas 
partes. 

Não corre prescrição para os cônjuges 
durante a sociedade conjugal e nem para os 
relativa e absolutamente incapazes. 
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Diferentemente dos prazos decadenciais, 
os quais são sempre legais, os prazos 
prescricionais são legais ou convencionais. 

A prescrição ocorre em dez anos, quando a 
lei não lhe haja fixado prazo menor. 

 
A alternativa que apresenta a ordem CORRETA 
de cima para baixo é: 
a) F, V, F, F, V. 
b) F, F, F, V, V. 
c) V, V, F, F, V. 
d) F, V, V, F, V. 
 
40. Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A obrigação “propter rem” é um tipo 
híbrido de obrigação que se situa entre o 
direitos das obrigações e o direito das coisas, 
uma vez que, embora vincule pessoas, adere a 
uma coisa, acompanhando-a. 
b) Crédito condominial tem preferência sobre 
o crédito hipotecário. Uma vez que aquele se 
trata de uma espécie de obrigação “propter 
rem”, cuja finalidade é manutenção do 
condomínio como um todo. 
c) As obrigações “proter rem” podem ser 
criadas por lei ou derivar da vontade das 
partes. 
d) Chama-se obrigação com eficácia real 
aquela que, devido ao registro público, possui 
eficácia erga omnes. 
 
 
 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


