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Questão 1 

O Bacharel em Direito, após aprovação no Exame de 

Ordem, deve apresentar cópia do diploma. Caso ele 

não tenha sido expedido, segundo as normas do 

Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da 

OAB,  

a) ocorrerá a inscrição provisória como advogado. 

b) não poderá ocorrer a inscrição até expedido o 

diploma. 

c) pode apresentar certidão de conclusão com 

histórico escolar. 

d) deve obter permissão especial do Conselho 

Seccional. 

 

Questão 2 

Fernanda, estudante do 8º período de Direito, 

requereu inscrição junto à Seccional da OAB do estado 

onde reside. A inscrição foi indeferida, em razão de 

Fernanda ser serventuária do Tribunal de Justiça do 

estado. Fernanda recorreu da decisão, alegando que 

preenche todos os requisitos exigidos em lei para a 

inscrição de estagiário e que o exercício de cargo 

incompatível com a advocacia não impede a inscrição 

do estudante de Direito como estagiário. Merece ser 

revista a decisão que indeferiu a inscrição de 

estagiário de Fernanda? 

a) Sim, pois Fernanda exerce cargo incompatível com 

a advocacia e não com a realização de estágio. 

b) Não, pois as incompatibilidades previstas em lei 

para o exercício da advocacia também devem ser 

observadas quando do requerimento de inscrição de 

estagiário. 

c) Sim, pois o cargo de serventuário do Tribunal de 

Justiça ão é incompatível com a advocacia, menos 

ainda com a realização de estágio. 

d) Não, pois apenas estudantes do último período do 

curso de Direito podem requerer inscrição como 

estagiários. 

 

Questão 3 

Ângelo, comandante das Forças Especiais do Estado B, 

é curioso em relação às normas jurídicas, cuja 

aplicação acompanha na seara castrense, já tendo 

atuado em órgãos julgadores na sua esfera de 

atuação. Mantendo a sua atividade militar, obtém 

autorização especial para realizar curso de Direito, no 

turno da noite, em universidade pública, à qual teve 

acesso pelo processo seletivo regular de provas. 

Ângelo consegue obter avaliação favorável em todas 

as disciplinas até alcançar o período em que o estágio 

é permitido. Ele pleiteia sua inscrição no quadro de 

estagiários da OAB e que o mesmo seja realizado na 

Justiça Militar. Com base no caso narrado, nos termos 

do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa 

correta. 

a) O estágio é permitido, desde que ocorra perante a 

Justiça Militar especializada. 
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b) O estágio é permitido, mas, por tratar-se de função 

incompatível, é vedada a inscrição na OAB. 

c) O estágio poderá ocorrer, mediante autorização 

especial da Força Armada respectiva. 

d) O estágio possui uma categoria especial que limita 

a atuação em determinados processos. 

 

Questão 4 

Victor nasceu no Estado do Rio de Janeiro e formou-se 

em Direito no Estado de São Paulo. Posteriormente, 

passou a residir, e pretende atuar profissionalmente 

como advogado, em Fortaleza, Ceará. Porém, em 

razão de seus contatos no Rio de Janeiro, foi 

convidado a intervir também em feitos judiciais em 

favor de clientes nesse Estado, cabendo-lhe 

patrocinar seis causas no ano de 2015. 

Diante do exposto, assinale a opção correta.   

a) A inscrição principal de Victor deve ser realizada no 

Conselho Seccional de São Paulo, já que a inscrição 

principal do advogado é feita no Conselho Seccional 

em cujo território se localize seu curso jurídico. Além 

da principal, Victor terá a faculdade de promover sua 

inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais do 

Ceará e do Rio de Janeiro, onde pretende exercer a 

profissão.  

b) A inscrição principal de Victor deve ser realizada no 

Conselho Seccional do Rio de Janeiro, pois o Estatuto 

da OAB determina que esta seja promovida no 

Conselho Seccional em cujo território o advogado 

exercer intervenção judicial que exceda três causas 

por ano. Além da principal, Victor poderá promover 

sua inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais 

do Ceará e de São Paulo.   

c) A inscrição principal de Victor deve ser realizada no 

Conselho Seccional do Ceará. Isso porque a inscrição 

principal do advogado deve ser feita no Conselho 

Seccional em cujo território pretende estabelecer o 

seu domicílio profissional. A promoção de inscrição 

suplementar no Conselho Seccional do Rio de Janeiro 

será facultativa, pois as intervenções judiciais 

pontuais, como as causas em que Victor atuará, não 

configuram habitualidade no exercício da profissão.   

d) A inscrição principal de Victor deve ser realizada no 

Conselho Seccional do Ceará. Afinal, a inscrição 

principal do advogado deve ser feita no Conselho 

Seccional em cujo território ele pretende estabelecer 

o seu domicílio profissional. Além da principal, Victor 

deverá promover a inscrição suplementar no 

Conselho Seccional do Rio de Janeiro, já que esta é 

exigida diante de intervenção judicial que exceda 

cinco causas por ano.  

Questão 5 

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. Diante do exposto, assinale a 

opção correta.   
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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. 

 

Questão 6 

Terêncio, após intensa atividade advocatícia, é 

acometido por mal de origem psiquiátrica, mas 

diagnosticado como passível de cura após tratamento 

prolongado. Não podendo exercer os atos da vida 

civil, apresenta requerimento à OAB. No concernente 

ao tema, à luz das normas aplicáveis, é correto afirmar 

que é caso de 

a) cancelamento da inscrição como advogado. 

b) impedimento ao exercício profissional, mantida a 

inscrição na OAB. 

c) licença do exercício da atividade profissional. 

d) penalidade de exclusão por doença. 

 

Questão 7 

Alcides, advogado de longa data, resolve realizar 

concurso para o Ministério Público, vindo a ser 

aprovado em primeiro lugar. Após os trâmites legais, 

é designada data para a sua posse, circunstância que 

acarreta seu requerimento para suspender sua 

inscrição nos quadros da OAB, o que vem a ser 

indeferido. No caso em comento, em relação a 

Alcides, configura-se situação de 

a) cancelamento da inscrição por assunção de cargo 

incompatível. 

b) suspensão da inscrição até a aposentadoria do 

membro do Ministério Público. 

c) suspeição enquanto permanecer no cargo. 

d) incompatibilidade, podendo atuar, como advogado, 

em determinadas situações. 

 

Questão 8 

Considere que Salvador, advogado regularmente 

inscrito na OAB, tenha sido eleito deputado estadual e 

tomado posse. Considere, ainda, que, durante o 

mandato parlamentar, Salvador tenha sido 

constituído por Manoel e ingressado em juízo com 

uma ação trabalhista contra a empresa privada XYZ. 

Nessa situação, de acordo com o Estatuto da 

Advocacia e da OAB, o ato processual praticado por 

Salvador é considerado 

a) anulável, devendo o advogado ser punido pela 

OAB. 

b) plenamente válido. 

c) anulável, pois qualquer parlamentar está impedido 

de advogar. 
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d) nulo, visto que o advogado está no exercício de 

atividade incompatível com a advocacia. 

 

Questão 9 

Caio, professor vinculado à Universidade Federal, 

ministrando aulas no curso de Direito, resolve atuar, 

em causa própria, pleiteando benefícios tributários 

em face da União Federal. Nos termos do Estatuto, é 

correto afirmar que 

a) enquanto durar o exercício do magistério, a 

inscrição na OAB permanecerá suspensa. 

b) a situação caracteriza impedimento, uma vez que 

há vínculo da Universidade com a União Federal. 

c) o docente em cursos de Direito não pode exercer a 

advocacia, sendo circunstância de incompatibilidade. 

d) é situação peculiar que permite o exercício da 

advocacia mesmo contra entidade vinculada.  

 

Questão 10 10 

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. 

 

Questão 11 

Na Doutrina do Direito, Kant busca um conceito 

puramente racional e que possa explicar o direito 

independentemente da configuração específica de 

cada legislação. Mais precisamente, seria o direito 

entendido como expressão de uma razão pura prática, 

capaz de orientar a faculdade de agir de qualquer ser 

racional. 

Assinale a opção que contém, segundo Kant, essa lei 

universal do direito. 

a) Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto 

na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, 

sempre e simultaneamente como fim, e nunca como 

meio. 

b) Age exteriormente, de modo que o livre uso de teu 

arbítrio possa se conciliar com a liberdade de todos, 

segundo uma lei universal. 

c) Age como se a máxima de tua ação se devesse 

tornar, pela tua vontade, lei universal da natureza. 
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d) Age de forma que conserves sempre a tua 

liberdade, ainda que tenhas de resistir à liberdade 

alheia. 

 

Questão 12 

Ao explicar as características fundamentais da Escola 

da Exegese, o jusfilósofo italiano Norberto Bobbio 

afirma que tal Escola foi marcada por uma concepção 

rigidamente estatal de direito. Como consequência 

disso, temos o princípio da onipotência do legislador. 

Segundo Bobbio, a Escola da Exegese nos leva a 

concluir que 

a) a lei não deve ser interpretada segundo a razão e os 

critérios valorativos daquele que deve aplicá-la, mas, 

ao contrário, este deve submeter-se completamente à 

razão expressa na própria lei. 

b) o legislador é onipotente porque é representante 

democraticamente eleito pela população, e esse 

processo representativo deve basear-se sempre no 

direito consuetudinário, porque este expressa o 

verdadeiro espírito do povo. 

c) uma vez promulgada a lei pelo legislador, o estado 

competente para interpretá-la buscando aproximar a 

letra da lei dos valores sociais e das demandas 

populares legítimas. 

d) a única força jurídica legitimamente superior ao 

legislador é o direito natural; portanto, o legislador é 

tomar suas decisões, desde que não violem os 

princípios do direito natural. 

 

Questão 13 

O instituto da súmula vinculante aos poucos vai tendo 

suas características cristalizadas a partir da 

interpretação dos seus contornos constitucionais pela 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Considerando a importância assumida pelo instituto, 

determinada associação de classe procura seu 

advogado e solicita esclarecimentos a respeito dos 

legitimados a requerer a edição da súmula vinculante, 

dos seus efeitos e do órgão que pode editá-la. Com 

base no fragmento acima, assinale a opção que se 

apresenta em consonância com os delineamentos 

desse instituto. 

a) Pode ser editada pelos tribunais superiores quando 

houver reiteradas decisões, proferidas na sua esfera 

de competência, que recomendem a uniformização de 

entendimento junto aos órgãos jurisdicionais 

inferiores. 

b) Estão legitimados a propor a sua edição, 

exclusivamente, os legitimados para o ajuizamento da 

ação direta de inconstitucionalidade e da ação 

declaratória de constitucionalidade, estabelecidos no 

Art. 103 da Constituição Federal. 

c) Pode dizer respeito a qualquer situação jurídica 

constituída sob a égide das normas brasileiras, de 

natureza constitucional ou infraconstitucional, e ser 

especificamente direcionada à resolução de um caso 

concreto, nele exaurindo a sua eficácia. 

d) A vinculação sumular incide sobre a administração 

pública direta e indireta e os demais órgãos do Poder 
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Judiciário,não podendo, porém, atingir o Poder 

Legislativo. 

 

Questão 14 

André, jovem de 25 anos, é Vereador pelo Município 

M, do Estado E. Portanto, com domicílio eleitoral 

nesse Estado. Suas perspectivas políticas se alteram 

quando, ao liderar um grande movimento de combate 

à corrupção, o seu nome ganha notoriedade em 

âmbito nacional. A partir de então, passa a receber 

inúmeras propostas para concorrer a diversos cargos 

eletivos, advindas, inclusive, de outros Estados da 

Federação, a exemplo do Estado X. Nessas condições, 

seduzido pelas propostas, analisa algumas 

possibilidades. De acordo com a Constituição Federal, 

assinale a opção que indica o cargo eletivo ao qual 

André pode concorrer. 

a)Deputado Estadual pelo Estado X. 

b)Deputado Federal pelo Estado E. 

c)Senador da República pelo Estado E. 

d)Governador pelo Estado E. 

 

Questão 15 

Um Senador da República apresentou projeto de lei 

visando determinar à União que sejam adotadas as 

providências necessárias para que toda a população 

brasileira seja vacinada contra determinada doença 

causadora de pandemia transmitida por mosquito. O 

Senado Federal, no entanto, preocupado com o fato 

de que os servidores da saúde poderiam descumprir o 

que determinaria a futura lei, isso em razão de seus 

baixos salários, acabou por emendar o projeto de lei, 

determinando, igualmente, a majoração da 

remuneração dos servidores públicos federais da área 

de saúde pública. Aprovado em ambas as Casas do 

Congresso Nacional, o projeto foi encaminhado ao 

Presidente da República. Com base na hipótese 

apresentada, assinale a afirmativa correta. 

a) O Presidente da República não terá motivos para 

vetar o projeto de lei por vício de 

inconstitucionalidade formal, ainda que possa vetá-lo 

por entendê-lo contrário ao interesse público, 

devendo fazer isso no prazo de quinze dias úteis. 

b) O Presidente da República, ainda que tenha 

motivos para vetar o projeto de lei por vício de 

inconstitucionalidade formal, poderá, no curso do 

prazo para a sanção ou o veto presidencial, editar 

medida provisória com igual conteúdo ao do projeto 

de lei aprovado pelo Congresso Nacional, tendo em 

vista o princípio da separação dos poderes. 

c) O Presidente da República poderá vetá-lo, por 

motivo de inconstitucionalidade material e não por 

inconstitucionalidade formal, uma vez que os projetos 

de lei que acarretem despesas para o Poder Executivo 

são de iniciativa privativa do Presidente da República. 

d) O Presidente da República poderá vetá-lo, por 

motivo de inconstitucionalidade formal, na parte que 

majorou a remuneração dos servidores públicos, uma 

vez que a iniciativa legislativa nessa matéria é 
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privativa do Chefe do Poder Executivo, devendo o 

veto ser exercido no prazo de quinze dias úteis. 

 

Questão 16 

Assembleia Legislativa do Estado M, ao constatar a 

ausência de normas gerais sobre matéria em que a 

União, os Estados e o Distrito Federal possuem 

competência legislativa concorrente, resolve tomar 

providências no sentido de legislar sobre o tema, 

preenchendo os vazios normativos decorrentes dessa 

lacuna. Assim, dois anos após a Lei E/2013 ter sido 

promulgada pelo Estado M, o Congresso Nacional 

promulga a Lei F/2015, estabelecendo normas gerais 

sobre a matéria. Sobre esse caso, assinale a afirmativa 

correta. 

a) A Lei E/2013 foi devidamente revogada pela Lei 

F/2015, posto não ser admissível, no caso, que norma 

estadual pudesse preservar a sua eficácia diante da 

promulgação de norma federal a respeito da mesma 

temática. 

b) A Lei E/2013 perde a sua eficácia somente naquilo 

que contrariar as normas gerais introduzidas pela Lei 

F/2015, mantendo eficácia a parte que, compatível 

com a LeiF/2015, seja suplementar a ela. 

c) A Lei F/2015 não poderá viger no território do 

Estado M, já que a edição anterior da Lei E/2013, 

veiculando normas específicas, afasta a eficácia das 

normas gerais editadas pela União em momento 

posterior. 

d) A competência legislativa concorrente, por ser uma 

espécie de competência comum entre todos os entes 

federativos, pode ser usada indistintamente por 

qualquer deles, prevalecendo, no caso de conflito, a 

lei posterior, editada pelo Estado ou pela União. 

 

Questão 17 

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. 
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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. 

 

Questão 18 

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. 

 

Questão 19 

Ao proferir um discurso em sua cidade natal, José, 

deputado federal pelo Estado E, afirma, de forma 

contundente, que um país democrático tem por regra 

inviolável escolher o chefe do Poder Executivo por 

meio de eleições diretas. Complementa sua fala 

afirmando que o Brasil poderia ser considerado um 

país democrático, já que a Constituição Cidadã de 

1988 não prevê eleição de Presidente pela via 

indireta. Segundo a Constituição da República, o 

deputado está: 

a) equivocado, pois há previsão de eleição indireta 

somente na eventualidade de vacância do cargo de 

Presidente da República nos últimos seis meses do 

seu mandato. 

b) correto, pois, sendo o voto direto cláusula pétrea 

prevista na Constituição, não pode haver situação 

constitucional que possibilite o uso do voto indireto. 
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c) equivocado, pois há previsão de eleição indireta no 

caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice-

presidente da República nos últimos dois anos do 

mandato. 

d) correto, pois não há previsão de eleição indireta em 

caso de vacância, já que o cargo de Presidente da 

República viria a ser ocupado pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados. 

 

Questão 20 

No Caso Damião Ximenes (primeiro caso do Brasil na 

Corte Interamericana de Direitos Humanos), o Brasil 

foi condenado a investigar e sancionar os 

responsáveis pela morte de Damião Ximenes, a 

desenvolver um programa de formação e capacitação 

para as pessoas vinculadas ao atendimento de saúde 

mental e a reparação pecuniária da família. Damião 

Ximenes foi morto, sob tortura, em uma clínica 

psiquiátrica particular na cidade de Sobral, no Ceará. 

A condenação recaiu sobre a Federação (União) e não 

sobre o estado do Ceará ou sobre o município de 

Sobral, embora ambos tenham algum tipo de 

responsabilidade sobre o funcionamento da clínica. A 

responsabilização do governo federal (e não do 

estadual ou do municipal) aconteceu porque 

a) estado e município não possuem capacidade 

jurídica para responder pela violação de direitos 

humanos praticados por seus agentes. 

b) o Brasil é um estado federativo e, nesses casos, 

cabe ao governo nacional cumprir todas as 

disposições da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, relacionadas com as matérias sobre as 

quais exerce competência legislativa e judicial. 

c) o falecimento de Damião Ximenes aconteceu em 

uma clínica particular e cabe ao SUS, que é federal, a 

regulamentação e supervisão do funcionamento de 

todas as casas de saúde. 

d)a Corte Interamericana de Direitos Humanos possui 

jurisdição internacional e para que a condenação 

recaísse sobre um estado ou um município seria 

necessária a homologação da decisão da Corte pelo 

Tribunal de Justiça do Ceará. 

 

Questão 21 

Segundo dados do CONARE (Comitê Nacional para os 

Refugiados), o Brasil possuía, no fim de 2014, 6.492 

refugiados de 80 nacionalidades. Como é sabido, o 

Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre 

o Estatuto dos Refugiados, assim como promulgou a 

Lei nº 9.474/97, que define os mecanismos para a 

implementação dessa Convenção. Assinale a opção 

que, conforme a lei mencionada define a condição 

jurídica do refugiado no Brasil. 

a) Possui os direitos e deveres dos estrangeiros no 

Brasil, bem como direito a cédula de identidade 

comprobatória de sua condição jurídica, carteira de 

trabalho e documento de viagem. 

b) Está sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil e 

tem direito a documento de viagem para deixar o país 

quando for de sua vontade. 
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c) Sendo acolhido como refugiado, tem todos os 

direitos previstos no seu país de origem, mas deve 

acatar os deveres impostos a todos os brasileiros. 

Também tem direito à cédula de identidade. 

d) Possui os direitos e deveres dos estrangeiros no 

Brasil, bem como direito a cédula de identidade 

comprobatória de sua condição jurídica, carteira de 

trabalho, documento de viagem e título de eleitor. 

 

Questão 22 

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. 

Questão 23 

A Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 

2004, entre outros, inseriu parágrafo no art. 5o do 

texto constitucional de 1988, explicitando que os 

tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes a 

A) emendas à Constituição. 

B) leis complementares. 

C) leis ordinárias. 

D) decretos legislativo 

 

Questão 24 

Júlia nasceu na cidade francesa de Nice. Sua mãe é 

argelina descendente de franceses. Seu pai, no 

entanto, é brasileiro, e trabalhava na França para uma 

empresa brasileira quando Júlia nasceu. Aos 22 anos, 

Júlia passou a residir no Brasil e, após dois anos, veio a 

optar pela nacionalidade brasileira, em janeiro de 

2007. Tendo em vista o requerimento da 

nacionalidade brasileira por parte de Júlia, assinale a 

opção correta à luz da Constituição Federal de 1988. 

A) Júlia deve ter seu pedido deferido e, nesse caso, 

adquirirá a nacionalidade brasileira, passando a ser 

brasileira naturalizada. 
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B) Júlia deve ter seu pedido deferido e, nesse caso, 

será considerada brasileira nata. 

C) Júlia não poderá ter seu pedido deferido porque é 

estrangeira e, por isso, precisaria residir no Brasil por 

período superior a quinze anos para obter a 

nacionalidade brasileira, além de ter de cumprir 

outros requisitos. 

D) Júlia não poderá ter seu pedido deferido porque 

não estabeleceu residência no Brasil antes de 

completar a maioridade civil. 

Questão 25 

Visando a proteger a indústria de tecnologia da 

informação, o governo federal baixou medida, 

mediante decreto, em que majora de 15% para 20% a 

alíquota do Imposto sobre a Importação de Produtos 

Estrangeiros para monitores de vídeo procedentes do 

exterior, limites esses que foram previstos em lei.   

A respeito da modificação de alíquota do Imposto de 

Importação, assinale a afirmativa correta. 

  a) Deve observar a reserva de lei complementar. 

  b) Deve ser promovida por lei ordinária. 

  c) Deve observar o princípio da irretroatividade. 

  d) Deve observar o princípio da anterioridade. 

 

Questão 26 

João foi citado, em execução fiscal, para pagamento 

do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (“IPTU”) relativo ao imóvel em que reside e do 

qual é proprietário. Ocorre que o contribuinte 

pretende impugnar tal cobrança por meio de 

embargos à execução. 

Tendo em vista a disciplina da Lei nº 6.830/80, tais 

embargos poderão ser apresentados no prazo de 30 

dias, contados a partir   

  a) da juntada aos autos do mandado de penhora 

devidamente cumprido.   

  b) da sua citação.  

  c) da data da intimação da penhora.   

  d) da propositura da execução fiscal.   

 

Questão 27 

Fulano de Araújo, proprietário de um único imóvel em 

que reside com sua esposa, no Município do Rio de 

Janeiro, é réu em ação de execução fiscal promovida 

pela Fazenda Pública Municipal por falta de 

pagamento do IPTU. Tendo em vista as disposições 

gerais contidas no Código Tributário Nacional acerca 

do crédito tributário, assinale a alternativa correta.  

  a) O imóvel residencial próprio do casal é 

impenhorável, não devendo responder por qualquer 

tipo de dívida. 

  b) Os bens e rendas do sujeito passivo respondem 

pelo pagamento de todo crédito de natureza 

tributária, sem comportar exceções. 
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  c) Bens gravados por ônus real ou por cláusulas de 

inalienabilidade não podem ser alcançados para 

saldar dívidas tributárias. 

  d) A impenhorabilidade do bem de família não é 

oponível em face da cobrança do Imposto Predial 

Territorial Urbano. 

 

Questão 28 

A imunidade recíproca impede que  

  a) a União cobre Imposto de Renda sobre os juros 

das aplicações financeiras dos Estados e dos 

Municípios. 

  b) o Município cobre a taxa de licenciamento de obra 

da União. 

  c) o Estado cobre contribuição de melhoria em 

relação a bem do Município valorizado em 

decorrência de obra pública. 

  d) o Estado cobre tarifa de água consumida em 

imóvel da União. 

 

Questão 29 

O Estado X publicou edital de concurso público de 

provas e títulos para o cargo de analista 

administrativo. O edital prevê a realização de uma 

primeira fase, com questões objetivas, e de uma 

segunda fase com questões discursivas, e que os 100 

(cem) candidatos mais bem classificados na primeira 

fase avançariam para a realização da segunda fase. No 

entanto, após a divulgação dos resultados da primeira 

fase, é publicado um edital complementar 

estabelecendo que os 200 (duzentos) candidatos mais 

bem classificados avançariam à segunda fase e 

prevendo uma nova forma de composição da 

pontuação global. Nesse caso, 

a) a alteração é válida, pois foi observada a exigência 

de provimento dos cargos mediante concurso público 

de provas e títulos. 

b) a alteração é válida, pois a aprovação de mais 

candidatos na primeira fase não gera prejuízo aos 

candidatos e ainda permite que mais interessados 

realizem a prova de segunda fase. 

c) a alteração não é válida, porque o edital de um 

concurso público não pode conter cláusulas ambíguas. 

d) a alteração não é válida, por ofensa ao princípio da 

impessoalidade, advindo da adoção de novos critérios 

de pontuação e da ampliação do número de 

candidatos na segunda fase. 

 

Questão 30 

Cinco empresas que, somadas, dominam 90% 

(noventa por cento) da produção metalúrgica nacional 

acordam, secretamente, a redução da oferta de bens 

por elas produzidos, a fim de elevar o preço dos seus 

produtos. A partir da hipótese apresentada, assinale a 

opção correta.  

a) A garantia da livre concorrência no texto 

constitucional impede a intervenção do Estado nessa 

hipótese. 
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b) A atuação das empresas configura infração da 

ordem econômica, sujeitando-as à intervenção do 

Estado. 

c) A situação de domínio do mercado resulta de 

processo natural fundado na maior eficiência em 

relação aos demais competidores, não caracterizando, 

portanto, qualquer infração. 

d) A intervenção do Estado na ordem econômica 

somente será permitida quando necessária aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante 

interesse coletivo. 

 

Questão 31 

De acordo com o Art. 2º, inciso XIII, da Lei n. 9.784/98, 

a Administração deve buscar a interpretação da 

norma que melhor garanta o atendimento do fim 

público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa 

da nova interpretação. Assinale a alternativa que 

indica o princípio consagrado por esse dispositivo, em 

sua parte final. 

a) Legalidade. 

b) Eficiência. 

c) Moralidade. 

d) Segurança das relações jurídicas. 

 

Questão 32 

Um paciente de um hospital psiquiátrico estadual 

conseguiu fugir da instituição em que estava 

internado, ao aproveitar um momento em que os 

servidores de plantão largaram seus postos para 

acompanhar um jogo de futebol na televisão. Na fuga, 

ao pular de um viaduto próximo ao hospital, sofreu 

uma queda e, em razão dos ferimentos, veio a falecer. 

Nesse caso, 

a) o Estado não responde pela morte do paciente, 

uma vez que não configurado o nexo de causalidade 

entre a ação ou omissão estatal e o dano.  

b) o Estado responde de forma subjetiva, uma vez que 

não configurado o nexo de causalidade entre a ação 

ou omissão estatal e o dano. 

c) o Estado não responde pela morte do paciente, 

mas, caso comprovada a negligência dos servidores, 

estes respondem de forma subjetiva. 

d) o Estado responde pela morte do paciente, 

garantido o direito de regresso contra os servidores 

no caso de dolo ou culpa. 

Questão 33 

Um servidor público federal em São Paulo viajou a 

serviço para Brasília, para uma inspeção, e cobriu 

todas as despesas com recursos próprios. Passados 

exatos 3 anos e 10 meses, o servidor formulou pedido 

na esfera administrativa de reembolso de despesas e 

pagamento das diárias de viagem. A decisão final no 

processo administrativo somente foi proferida 1 (um) 

ano e 6 (seis) meses após a formalização do pedido, 

negando o pleito. Diante desse fato, ele pretende 

ingressar com demanda para cobrar o referido valor. 

Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta. 
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a) O prazo prescricional é de 3 (três) anos, que já 

se tinha consumado quando o servidor formulou o 

pedido na esfera administrativa. 

b) O prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e 

este foi suspenso pelo pedido administrativo. Com a 

decisão negativa, volta a correr a prescrição contra o 

servidor. 

c) O prazo prescricional é de 10 (dez) anos e, a 

despeito de não haver previsão de suspensão ou 

interrupção do prazo, este ainda não se consumou em 

desfavor do servidor.  

 

d) O prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e, 

portanto, este já transcorreu integralmente, visto que 

o pedido formulado na esfera administrativa não 

suspende e nem interrompe a prescrição. 

Questão 34 

Determinado órgão da administração pública indireta 

(autarquia municipal) consultou seu procurador sobre 

a possibilidade de utilizar-se da arbitragem para 

dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis com uma sociedade empresária. Com base 

na hipótese apresentada, assinale a afirmativa 

correta. 

a) A arbitragem é incompatível com a administração 

pública, pois todas as questões que envolvem entes 

públicos possuem interesses vinculados de toda a 

coletividade, não sendo, portanto, disponíveis os 

direitos patrimoniais envolvidos.  

 

b) Não é possível a instituição da arbitragem pela 

administração pública indireta, apenas por órgãos da 

administração pública direta e, nesse caso, a 

autoridade competente para a celebração de 

convenção de arbitragem é a mesma para a realização 

de acordos ou transações. 

 

c) Tanto os órgãos integrantes da administração 

pública direta quanto indireta poderão utilizar-se da 

arbitragem, que poderá ser de direito ou de equidade, 

a critério das artes, e respeitará o princípio da 

publicidade. 

 

d) É possível a utilização da arbitragem pela 

administração pública direta ou indireta, e, uma vez 

instituída quando aceita a nomeação pelo árbitro, se 

for único, ou por todos, se forem vários, haverá a 

interrupção da prescrição, retroagindo à data do 

requerimento de sua instauração. 

 

Questão 35 

 No curso de obra pública de construção de represa 

para fins de geração de energia hidrelétrica em rio 

que corta dois estados da Federação, a associação 

privada Sorrio propõe ação civil pública buscando a 

reconstituição do ambiente ao status quo anterior ao 

do início da construção, por supostos danos ao meio 

ambiente. Considerando a hipótese, assinale a 

afirmativa correta. 
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a)Caso a associação Sorrio abandone a ação, o 

Ministério Público ou outro legitimado assumirá a 

titularidade ativa. 

b)Caso haja inquérito civil público em curso, proposto 

pelo Ministério Público, a ação civil pública será 

suspensa pelo prazo de até 1 (um) ano. 

c)Como o bem público objeto da tutela judicial está 

localizado em mais de um estado da federação, a 

legitimidade ativa exclusiva para propositura da ação 

civil pública é do Ministério Público Federal. 

d)Caso o pedido seja julgado improcedente por 

insuficiência de provas, não será possível a 

propositura de nova demanda com o mesmo pedido 

  

Questão 36 

 

 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). 

 

Questão 37 

Zoroastro é um jovem de 15 anos que, em função das 

dificuldades vividas em sua vida, jamais pôde estudar 

de forma regular. Agora, com dezesseis anos, por 

força de um projeto especial da Secretaria Municipal 

de Educação, ele aprendeu a ler e a escrever em 04 

meses. Estando  com 17 anos, agora, ele pretende 

criar uma microempresa de pequenas reformas 

residenciais, visto que, em dificuldade econômica e 
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desempregado, precisa gerar renda. Ele consultou um 

advogado que o orientou corretamente na forma que 

segue.  

 

a) Ele pode criar a empresa pois, desde os 15 anos, na 

qualidade de trabalhador; ele é considerado 

civilmente capaz. 

b) Ele pode criar a empresa pois, aos 16 anos, e 

alfabetizado, ele se torna civilmente capaz. 

c) Ele somente poderá criar a empresa se for 

devidamente assistido por seus pais. 

d) Ele somente poderá criar a empresa se tiver 

economia própria para tanto. 

 

Questão 38 

Melquisedeque tomou refeição em um restaurante e, 

na hora de pagar a conta, descobriu-se sem sua 

carteira. Malaquias, dono do restaurante, em um ato 

de confiança, sugeriu que ele voltasse no dia seguinte 

para pagar a conta. Melquisedeque jamais voltou. 

Malaquias, ainda que chateado não tomou nenhuma 

medida jusicial, ou extrajudicial contra 

Melquisedeque, na esperança de ele voltasse. 

Passados dois anos, esgotado em sua paciência, 

procurou uma advogada que o orientou corretamente 

na forma que segue: 

 

a) É possível realizar a cobrança judicial, pois a 

decadência opera-se me três anos a contar da data do 

não pagamento. 

b) Não é possível realizar a cobrança judicial, pois a 

prescrição deu-se no prazo de um ano, a contar da 

data do não pagamento. 

c) É possível realizar a cobrança judicial, pois o não 

pagamento impede o transcurso do prazo 

prescricional. 

d) Não é possível realizar a cobrança judicial, pois a 

decadência deu-se no prazo de um ano, a contar da 

data do não pagamento. 

 

Questão 39 

Órion, com autorização do seu primo, Harley, 

construiu uma pequena casa na parte de trás do 

terreno em que aquele também possui residência. 

Quinze anos após, com os dois morando no mesmo 

terreno, deu-se uma violenta briga entre eles. Órion, 

que não possui nenhum bem imóvel sob sua 

titularidade, consulta um advogado para verificar a 

possibilidade de usucapir a parte de trás do terreno, 

onde se localiza a casa que foi construída. O advogado 

o orientou corretamente na forma que segue: 

 

a) Órion não pode usucapir o bem por ser flâmulo da 

posse. 

b) Órion poderá ingressar com uma Ação de 

Usucapião, da espécie extraordinária. 
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c) Órion poderá ingressar com uma Ação de 

Usucapião, da espécie especial urbana. 

d) Órion não pode usucapir o bem pois não realizou 

nenhuma benfeitoria necessária na área. 

 

Questão 40 

Ebenezer, pecuarista, vendeu o Toro Aquiles, utilizado 

para melhoramento genético de rebanhos, para seu 

vizinho Aldebaran. O contrato de venda do animal 

possuía a previsão de que o contrato estaria resolvido 

caso Aldebaran utilizasse o toro em atividades de 

rodeio e/ou congêneres. Passado um ano da venda, 

Ebenezer, em uma feira rural, foi informado de que 

seu todo foi utilizado em um rodeio. Ebenezer procura 

uma advogado para saber se ele pode resolver o 

contrato. O advogado o orientou corretamente da 

seguinte forma: 

a) Por tratar-se de hipótese de anticrese, é possível 

resolver o contrato e recuperar a titularidade do Toro 

Aquiles. 

b) Por tratar-se de hipótese de propriedade resolúvel, 

em função do termo resolutivo, é possível resolver o 

contrato e recuperar a titularidade do Toro Aquiles. 

c) Por tratar-se de hipótese de propriedade resolúvel, 

em função da condição resolutiva, é possível resolver 

o contrato e recuperar a titularidade do Toro Aquiles. 

d) Por tratar-se de hipótese de propriedade fiduciária 

é possível resolver o contrato e recuperar a 

titularidade do Toro Aquiles. 

Questão 41 

João comprometeu-se a pagar a José R$ 100.000,00 

até vinte de setembro de 2017, por conta de um 

arrendamento de imóvel rural. Em 15 de novembro 

de 2016 Pedro, terceiro sem qualquer interesse na 

relação, quitou a obrigação de João pagando a 

integralidade da dívida para José. Diante do exposto, é 

correto afirmar que: 

 

Pedro, na qualidade de terceiro não interessado que 

paga a obrigação do devedor,  se subroga nos direitos 

do credor.  

Somente o terceiro interessado tem o direito de pagar 

a dívida em nome do devedor. 

Pedro, como terceiro não interessado, não pode 

quitar a dívida de João antes do prazo contratado com 

José. 

Pedro, como terceiro não interessado, pode quitar a 

dívida de João e terá direito à reembolso desde que o 

faça em nome próprio. 

 

Questão 42 

Fernanda e Otávio acertaram a compra e venda de um 

apartamento no centro de Porto Alegre. Pelo negócio 

Otávio pagará à Fernanda a quantia que for estipulada 

por Augusto, pessoa de confiança designado 

expressamente pelos contratantes para tal finalidade. 

Diante deste quadro fático, é possível apontar como 

correta a seguinte afirmação: 
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a) A compra e venda realizada por Fernanda e Otávio 

é nula por ter sido deixada a fixação do preço ao 

arbítrio de terceiro. 

b) Se Augusto não aceitar a obrigação de fixar o preço 

do negócio a compra e venda ficará sem efeito, salvo 

se Fernanda e Otávio acordarem com a designação de 

outra pessoa. 

c) O negócio será nulo se o Cônjuge de Fernanda, 

casada em separação obrigatória de bens, não 

consentir com a venda. 

d) O consentimento do cônjuge de qualquer das 

partes é dispensado para validar o negócio, qualquer 

que seja o regime de bens do casamento. 

 

Questão 43 

Edmilson, 31 anos, é viciado em crack. Seu vício já 

arruinou sua promissora carreira de médico 

traumatologista além de acabar com o seu 

patrimônio. Diante de tal situação sua esposa Maria 

Luiza decidiu que Edmilson fosse proibido de 

administrar a sua vida civil. Para tanto, Maria Luiza 

procurou advogado para saber se existe um meio legal 

de assegurar o que ela deseja. Diante de tal situação, 

é correto afirmar que:  

 

a) Edmilson não pode ser interditado, no entanto,  

poderá ser exigido de Edmilson que todas as suas 

decisões da vida civil sejam apoiadas por pelo menos 

duas pessoas idôneas que mantenham consigo 

vínculos de confiança. 

b) A interdição somente é admitida para pessoas com 

enfermidade ou deficiência mental, sem o necessário 

discernimento para os atos da vida civil, para aqueles 

que por causa transitória ou permanente não 

puderem exprimir a sua vontade e par os pródigos. 

c) A curatela poderá ser pretendida para Edmilson, na 

qualidade de viciado em tóxicos, sendo a sua esposa 

Maria Luiza a sua curadora natural, desde que dele 

não esteja separada judicialmente ou de fato. 

d) Para os viciados em tóxicos e ébrios habituais a Lei 

Civil prevê o instrumento de tomada de decisão 

apoiada, pelo qual Edmilson passará toda a ingerência 

de sua vida privada para a sua Esposa, Maria Luiza, 

que atuará como sua curadora legal. 

 

  

Questão 44 

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 
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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. 

 

Questão 45 

O adolescente N. ficou conhecido no bairro onde 

mora por praticar roubos e furtos e ter a suposta 

habilidade de nunca ter sido apreendido. Certa noite, 

N. saiu com o propósito de praticar novos atos de 

subtração de coisa alheia. Diante da reação de uma 

vítima a quem ameaçava N. disparou sua arma de 

fogo, levando a vítima a óbito. N. não conseguiu fugir, 

sendo apreendido por policiais que passavam pelo 

local, no momento em que praticava o ato infracional. 

Sobre o caso narrado, assinale a opção correta. 

A) A medida de internação não terá cabimento contra 

N., uma vez que somente poderá ser aplicada em caso 

de reincidência no cometimento de infrações graves. 

B) Mesmo estando privado de liberdade, N. poderá 

entrevistar-se pessoalmente com o representante do 

Ministério Público, mas não terá direito a peticionar 

diretamente a este ou a qualquer autoridade que seja. 

C) A medida de internação de N. é cabível por se 

tratar de ato infracional praticado com ameaça e 

violência contra pessoa, mesmo que não seja caso de 

reincidência. 

D) Caso N. seja condenado por sentença ao 

cumprimento de medida de internação, e somente 

nesse caso, tornam-se obrigatórias as intimações do 

seu defensor e dos pais ou responsáveis, mesmo que 

o adolescente tenha sido intimado pessoalmente. 

 

Questão 46 

Luísa, correntista do Banco Nacional, firmou contrato 

de crédito imobiliário para a aquisição de sua casa 

própria, oportunidade que lhe foi ofertado a compra 

de um seguro de vida e um seguro para quitar 

parcelas do financiamento caso ficasse 

desempregada. Como Luísa é médica, não teve 

interesse na segunda proposta, mas firmou o contrato 

de seguro de vida, pois percebeu certo embaraço caso 
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não optasse por nenhum dos produtos adicionais. 

Com relação ao Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) — Lei nº. 8.078/1990 —, assinale a opção 

correta. 

A) Em contratos de empréstimo bancário, tem 

amparo no referido código o uso de cláusula que 

estabeleça a arbitragem como forma compulsória de 

resolução de problemas entre as partes. 

B) Em contratos de empréstimo bancário, cláusula 

que permita a rescisão unilateral pelo banco não é 

vedado pelo CDC, desde que desobrigue o cliente do 

pagamento dos juros devidos. 

C) O cliente de instituição bancária que possuir título 

de capitalização poderá, com amparo no CDC, ter seu 

nome inserido em cadastro de beneficiários e receber 

produtos ou serviços sem solicitação expressa do 

cliente. 

D) É vedado o condicionamento da celebração de um 

contrato de empréstimo bancário à aquisição de outro 

produto ou serviço, tal como título de capitalização. 

Questão 47 

Júlia, por ter constatado erros em sua ficha hospitalar, 

dirigiu-se ao setor de registros do hospital e solicitou 

ao atendente que lhe mostrasse a ficha. Inicialmente, 

o atendente dificultou-lhe o acesso aos dados e, 

somente depois de muita insistência, Júlia conseguiu 

convencê-lo da necessidade de alterar alguns dados 

no referido documento. Entretanto, passada uma 

semana, Júlia constatou que as alterações solicitadas 

não haviam sido efetuadas. Com fundamento no 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90), 

assinale a opção correta: 

A) Nessa situação, do ponto de vista do Código de 

Defesa do Consumidor, Júlia nada poderá fazer, pois o 

código é omisso com relação a esse tipo de problema. 

B) A relação entre o hospital e o paciente não é uma 

relação de consumo, dessa forma, Júlia não poderá 

alegar nenhum dispositivo consumerista. 

C) O consumidor, sempre que encontrar inexatidão 

nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua 

imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 

cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais 

destinatários das informações incorretas. 

D) Os cadastros e dados de consumidores devem não 

podem conter informações negativas dos 

consumidores. 

 

Questão 48 

Xerxes constituiu uma Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada (EIRELI) com sede na zona 

rural do município de Vale Real para fabricação de 

laticínios, cuja matéria prima será adquirida de 

produtores rurais da região ou de cooperativas de 

produtores rurais. A pessoa jurídica será administrada 

por sua cunhada Ceres e seu instituidor pretende 

adotar como nome empresarial a espécie 

denominação. Com base nessas informações e na 

disciplina legal da EIRELI, assinale a afirmativa correta. 
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A) A administração da EIRELI deverá ser exercida em 

caráter privativo por Xerxes, que poderá designar 

mandatário em ato separado. 

B) Para a constituição da EIRELI não há capital 

mínimo, no entanto esse deve estar previamente 

integralizado. 

C) A EIRELI em questão adquire personalidade jurídica 

com a inscrição do ato de constituição no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas 

Comerciais. 

D) A EIRELI deverá adotar firma como espécie de 

nome empresarial, formada pelo patronímico do 

titular, acrescido do objeto da empresa e da 

expressão “EIRELI”. 

 

Questão 49 

Sobre a distinção entre endosso e cessão de crédito, 

assinale a afirmativa correta. 

A) A cessão de crédito é a forma de transmissão dos 

títulos à ordem, enquanto o endosso é a forma de 

transmissão dos títulos não à ordem. 

B) A cessão de crédito ao cessionário pode ser parcial 

ou total, enquanto o endosso deve ser feito pelo valor 

integral do título, sob pena de nulidade. 

C) A eficácia do endosso em relação aos devedores do 

título depende de sua notificação; na cessão de 

crédito, a eficácia decorre da simples assinatura do 

cedente no anverso do título. 

D) O direito de crédito do endossatário é dependente 

das relações do devedor com portadores anteriores; o 

direito do cessionário é literal e autônomo em relação 

aos portadores anteriores. 

 

Questão 50 

Paulo, casado no regime de comunhão parcial com 

Jacobina, é empresário enquadrado como 

microempreendedor individual (MEI). O varão 

pretende gravar com hipoteca o imóvel onde está 

situado seu estabelecimento, que serve 

exclusivamente aos fins da empresa. De acordo com o 

Código Civil, assinale a opção correta. 

A) Paulo pode, sem necessidade de outorga conjugal, 

qualquer que seja o regime de bens, gravar com 

hipoteca os imóveis que integram o seu 

estabelecimento. 

B) Paulo não pode, sem a outorga conjugal, gravar 

com hipoteca os imóveis que integram o seu 

estabelecimento, salvo no regime de separação de 

bens. 

C) Paulo, qualquer que seja o regime de bens, 

depende de outorga conjugal para gravar com 

hipoteca os imóveis que integram o seu 

estabelecimento. 

D) Paulo pode, sem necessidade de outorga conjugal, 

gravar com hipoteca os imóveis que integram o seu 

estabelecimento, salvo no regime da comunhão 

universal. 
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Questão 51 

Mostardas, Tavares & Cia Ltda. EPP requereu sua 

recuperação judicial tendo o pedido sido despachado 

pelo juiz com a nomeação de Frederico Portela como 

administrador judicial. Em relação à remuneração do 

administrador judicial, será observada a seguinte 

regra: 

A) a remuneração não excederá 5% (cinco por cento) 

do valor devido aos credores submetidos à 

recuperação judicial. 

B) caberá ao devedor arcar com as despesas relativas 

à remuneração do administrador judicial e das 

pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. 

C) a remuneração deverá ser paga até o final do 

encerramento da verificação dos créditos e publicação 

do quadro de credores. 

D) será devida remuneração proporcional ao trabalho 

realizado quando o administrador judicial for 

destituído por descumprimento de deveres legais. 

 

Questão 52 

Determinado órgão da administração pública indireta 

(autarquia municipal) consultou seu procurador sobre 

a possibilidade de utilizar-se da arbitragem para 

dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis com uma sociedade empresária. Com base 

na hipótese apresentada, assinale a afirmativa 

correta. 

A) A arbitragem é incompatível com a administração 

pública, pois todas as questões que envolvem entes 

públicos possuem interesses vinculados de toda a 

coletividade, não sendo, portanto, disponíveis os 

direitos patrimoniais envolvidos. 

B) Não é possível a instituição da arbitragem pela 

administração pública indireta, apenas por órgãos da 

administração pública direta e, nesse caso, a 

autoridade competente para a celebração de 

convenção de arbitragem é a mesma para a realização 

de acordos ou transações. 

C) Tanto os órgãos integrantes da administração 

pública direta quanto indireta poderão utilizar-se da 

arbitragem, que poderá ser de direito ou de equidade, 

a critério das partes, e respeitará o princípio da 

publicidade. 

D) É possível a utilização da arbitragem pela 

administração pública direta ou indireta, e, uma vez 

instituída quando aceita a nomeação pelo árbitro, se 

for único, ou por todos, se forem vários, haverá a 

interrupção da prescrição, retroagindo à data do 

requerimento de sua instauração. 

 

Questão 53 

Segundo a legislação vigente, a apelação é dotada de 

efeito suspensivo caso seja interposta contra sentença 

que:  

a) rescindir contrato de compra e venda em que figure 

incapaz;  

b) condenar o réu a pagar alimentos; 
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c) confirmar tutela provisória concedida 

liminarmente;  

d) decretar a interdição. 

Questão 54 

A atividade recursal do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça encontra-se 

tradicionalmente associada aos recursos 

extraordinário e especial, respectivamente. Contudo, 

tal múnus também é desempenhado por meio do 

julgamento do denominado recurso ordinário 

constitucional. 

Acerca dessa espécie recursal, assinale a afirmativa 

correta. 

a) Exigir-se-á a comprovação do requisito do 

prequestionamento para a admissão do recurso 

ordinário constitucional perante os Tribunais 

Superiores. 

b) Apenas será acolhido o recurso ordinário que 

versar sobre questões exclusivamente de direito, não 

se admitindo a rediscussão de matéria fática por meio 

desta via recursal. 

c) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar 

o recurso ordinário interposto contra mandado de 

segurança decidido em única instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos Tribunais dos estados, do 

Distrito Federal e dos territórios, quando denegatória 

a decisão. 

d) Serão julgadas em recurso ordinário pelo Superior 

Tribunal de Justiça as causas em que forem partes, de 

um lado, Estado estrangeiro ou organismo 

internacional e, do outro, município ou pessoa 

residente ou domiciliada no país 

Questão 55 

Lindalva faleceu em Minas Gerais, em um acidente 

durante a prática de montanhismo. Não tinha feito 

testamento, mas deixou dois filhos maiores que 

residem em dois estados da Federação. Apesar de não 

ter domicílio certo nem possuir bens imóveis, deixou 

bens móveis situados nos estados da Bahia e de Mato 

Grosso. A respeito da ação de inventário, de acordo 

com o que dispõe o CPC/15, assinale a afirmativa 

correta. 

a) A ação de inventário deve ser ajuizada no foro 

do domicílio dos filhos de Lindalva, pois são eles os 

inventariantes. 

b) O foro competente para o inventário é o da 

situação dos bens, de forma que o inventário deverá 

ser aberto na Bahia, local onde a maioria dos bens 

está localizada. 

c) A ação de inventário poderá ser ajuizada no 

foro da situação de qualquer dos bens, uma vez que o 

autor da herança possui bens em lugares diferentes. 

d) O inventário deverá ser aberto pelos 

herdeiros no estado de Minas Gerais, uma vez que 

Lindalva não tinha domicílio certo e seus bens 

estavam em lugares diferentes. 
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Questão 56 

A respeito da prova testemunhal assinale a alternativa 

correta:  

a) Caso o juiz da causa tenha sido arrolado como 

testemunha, deve declarar seu impedimento, já que a 

lei não autoriza que julgue a causa de que tenha sido 

testemunha. 

b) A parte tem o direito de substituir de forma 

livre a testemunha arrolada, desde que faça 

requerimento neste sentido, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias da data audiência. 

c) As testemunhas arroladas, em regra serão 

intimadas pelo próprio advogado que deve juntar aos 

autos a comprovação da intimação com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência da audiência. Caso não 

haja a intimação, presume-se que o advogado desistiu 

de sua oitiva. 

d) É lícito às partes contraditar a testemunha, 

antes de seu depoimento e prestação do 

compromisso legal. A contradita pode ser provada por 

até 3 (três) testemunhas, ouvidas na própria 

audiência. Sendo procedente, o juiz deve dispensar a 

testemunha, não sendo lícita sua oitiva. 

Questão 57 

A respeito da sentença, assinale a alternativa correta:  

a) A sentença é composta basicamente de três partes: 

relatório, fundamentação e dispositivo, determinando 

a lei processual que o juiz, quando considerar 

adequado, poderá dispensar o relatório. 

b) Não se considera fundamentada a sentença, que 

não enfrentar todos os argumentos deduzidos no 

processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 

adotada pelos julgadores.  

c) A decisão que condenar o réu ao pagamento de 

prestação consistente em dinheiro e a que determinar 

a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de 

dar coisa em prestação pecuniária valerão como título 

constitutivo de hipoteca judiciária, salvo se a sentença 

tenha sido atacada por recurso com efeito suspensivo. 

d) Imagine que o autor tenha pleiteado a condenação 

do réu ao pagamento de uma indenização por danos 

morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 

Após defesa e instrução do feito, o juiz julgou 

parcialmente procedente o pedido do autor, 

condenando o réu a uma indenização de R$3.000,00 

(três mil reais). Nesta hipótese tem-se uma sentença 

infra ou citra petita. 

Questão 58 

A respeito da tutela provisória de urgência, analise as 

afirmativas a seguir:  

I. A tutela provisória antecipada de urgência, caso seja 

concedida em caráter antecedente e não haja a 

interposição do recurso de Agravo de Instrumento, 

tornar-se-á estável. A lei prevê expressamente que 

não haverá a estabilização, no caso de a parte 

apresentar contestação ao pedido. 

II. Em caso de estabilização da tutela antecipada de 

urgência, será possível a qualquer das partes propor 

ação judicial no sentido de rever, reformar ou 

invalidar a decisão, no prazo de 2 anos. O CPC/15 
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prevê que o não ajuizamento desta demanda, importa 

em criação de coisa julgada material. 

III. Segundo o CPC/15, o indeferimento da tutela 

cautelar não obsta a que a parte formule o pedido 

principal, nem influi no julgamento desse, ainda que o 

motivo do indeferimento for o reconhecimento de 

decadência ou de prescrição. 

 

a) Apenas a afirmativa III é falsa. 

b) Apenas as afirmativas I e II são falsas. 

c) Apenas as afirmativas II e III são falsas. 

d) Todas as afirmativas são falsas. 

 

Questão 59 

No ano de 2005, Pierre, jovem francês residente na 

Bulgária, atentou contra a vida do então presidente 

do Brasil que, na ocasião, visitava o referido país. 

Devidamente processado, segundo as leis locais, 

Pierre foi absolvido. 

Considerando apenas os dados descritos, assinale a 

afirmativa correta. 

a) Não é aplicável a lei penal brasileira, pois como 

Pierre foi absolvido no estrangeiro, não ficou satisfeita 

uma das exigências previstas à hipótese de 

extraterritorialidade condicionada. 

b) É aplicável a lei penal brasileira, pois o caso narrado 

traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, 

exigindo- se, apenas, que o fato não tenha sido 

alcançado por nenhuma causa extintiva de 

punibilidade no estrangeiro. 

c) É aplicável a lei penal brasileira, pois o caso narrado 

traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, 

sendo irrelevante o fato de ter sido o agente 

absolvido no estrangeiro. 

d) Não é aplicável a lei penal brasileira, pois como o 

agente é estrangeiro e a conduta foi praticada em 

território também estrangeiro, as exigências relativas 

à extraterritorialidade condicionada não foram 

satisfeitas. 

 

Questão 60 

Durante uma discussão, Theodoro, inimigo declarado 

de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu 

rival com uma faca, com intenção de matá-lo. Ocorre 

que, após o primeiro golpe, pensando em seus 

sobrinhos, Theodoro percebeu a incorreção de seus 

atos e optou por não mais continuar golpeando 

Valentim, apesar de saber que aquela única facada 

não seria suficiente para matá-lo. 

Neste caso, Theodoro: 

a) não responderá por crime algum, diante de seu 

arrependimento. 

b) responderá pelo crime de lesão corporal, em 

virtude de sua desistência voluntária. 

c) responderá pelo crime de lesão corporal, em 

virtude de seu arrependimento eficaz. 

d) responderá por tentativa de homicídio. 
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Questão 61 

Bráulio, rapaz de 18 anos, conhece Paula em um show 

de rock, em uma casa noturna. Os dois, após 

conversarem um pouco, resolvem dirigir-se a um 

motel e ali, de forma consentida, o jovem mantém 

relações sexuais com Paula. Após, Bráulio descobre 

que a moça, na verdade, tinha apenas 13 anos e que 

somente conseguira entrar no show mediante 

apresentação de carteira de identidade falsa. 

A partir da situação narrada, assinale a afirmativa 

correta. 

a) Bráulio deve responder por estupro de vulnerável 

doloso. 

b) Bráulio deve responder por estupro de vulnerável 

culposo. 

c) Bráulio não praticou crime, pois agiu em hipótese 

de erro de tipo essencial. 

d) Bráulio não praticou crime, pois agiu em hipótese 

de erro de proibição direto. 

Questão 62 

Zenão e Górgias desejam matar Tales. Ambos sabem 

que Tales é pessoa bastante metódica e tem a 

seguinte rotina ao chegar no trabalho: pega uma 

xícara de café na copa, deixa-a em cima de sua 

bancada particular, vai a outra sala buscar o jornal e 

retorna à sua bancada para lê-lo, enquanto degusta a 

bebida. Aproveitando-se de tais dados, Zenão e 

Górgias resolvem que executarão o crime de 

homicídio através de envenenamento. Para tanto, 

Zenão, certificando-se que não havia ninguém perto 

da bancada de Tales, coloca na bebida 0,1 ml de 

poderoso veneno. Logo em seguida chega Górgias, 

que também verifica a ausência de qualquer pessoa e 

adiciona ao café mais 0,1 ml do mesmo veneno 

poderoso. Posteriormente, Tales retorna à sua mesa e 

senta-se confortavelmente na cadeira para degustar o 

café lendo o jornal, como fazia todos os dias. Cerca de 

duas horas após a ingestão da bebida, Tales vem a 

falecer. Ocorre que toda a conduta de Zenão e 

Górgias foi filmada pelas câmeras internas presentes 

na sala da vítima, as quais eram desconhecidas de 

ambos, razão pela qual a autoria restou comprovada. 

Também restou comprovado que Tales somente 

morreu em decorrência da ação conjunta das duas 

doses de veneno, ou seja, somente 0,1 ml da 

substância não seria capaz de provocar o resultado 

morte. 

Com base na situação descrita, é correto afirmar que: 

a) caso Zenão e Górgias tivessem agido em concurso 

de pessoas, deveriam responder por homicídio 

qualificado doloso consumado. 

b) mesmo sem qualquer combinação prévia, Zenão e 

Górgias deveriam responder por homicídio qualificado 

doloso consumado. 

c) Zenão e Górgias, agindo em autoria colateral, 

deveriam responder por homicídio culposo. 

d) Zenão e Górgias, agindo em concurso de pessoas, 

deveriam responder por homicídio culposo. 
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Questão 63 

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. 

Questão 64 

Ana Maria, aluna de uma Universidade Federal, afirma 

que José, professor concursado da instituição, trai a 

esposa todo dia com uma gerente bancária. 

A respeito do fato acima, é correto afirmar que Ana 

Maria praticou o crime de 

a) calúnia, pois atribuiu a José o crime de adultério, 

sendo cabível, entretanto, a oposição de exceção da 

verdade com o fim de demonstrar a veracidade da 

afirmação. 

b) difamação, pois atribuiu a José fato desabonador 

que não constitui crime, sendo cabível, entretanto, a 

oposição de exceção da verdade com o fim de 

demonstrar a veracidade da afirmação, uma vez que 

José é funcionário público. 

c) calúnia, pois atribuiu a José o crime de adultério, 

não sendo cabível, na hipótese, a oposição de exceção 

da verdade. 

d) difamação, pois atribuiu a José fato desabonador 

que não constitui crime, não sendo cabível, na 

hipótese, a oposição de exceção da verdade. 

Direito Processual Penal 

 

Questão 65 

O inquérito policial poderá ser definido como um 

procedimento investigatório prévio, cuja principal 

finalidade é a obtenção de indícios para que o titular 

da ação penal possa propô-la contra o suposto autor 

da infração penal. 

Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. 

a) A exigência de indícios de autoria e materialidade 

para oferecimento da denúncia torna o inquérito 

policial um procedimento indispensável. 

b) O despacho que indeferir o requerimento de 

abertura de inquérito policial é irrecorrível. 

c) O inquérito policial é inquisitivo, logo o defensor 

não poderá ter acesso aos elementos informativos 

que nele constem, ainda que já documentos. 
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d) A autoridade policial, ainda que convencida da 

inexistência do crime, não poderá mandar arquivar os 

autos do inquérito já instaurado. 

 

Questão 66 

Tício está sendo investigado pela prática do delito de 

roubo simples, tipificado no artigo 157, caput, do 

Código Penal. Concluída a investigação, o Delegado 

Titular da 41ªDelegacia Policial envia os autos ao 

Ministério Público, a fim de que se tome as 

providencias que entender cabíveis. O Parquet, após a 

análise dos autos, decide pelo arquivamento do feito, 

por falta de provas da autoria. A vítima ingressou em 

juízo com uma ação penal privada subsidiária da 

pública, que foi rejeitada pelo juízo da causa, que no 

caso agiu, 

a) erroneamente, tendo em vista que a Lei Processual 

admite a ação privada nos crimes de ação pública 

quando esta não for intentada; 

b) corretamente, pois a vítima não tem legitimidade 

para ajuizar ação penal privada subsidiária da pública; 

c) corretamente, já que a Lei Processual não admite a 

ação penal privada subsidiária da pública nos casos 

em que o Ministério Público não se mantém inerte; 

d) erroneamente, já que a Lei Processual admite, 

implicitamente, a ação penal privada subsidiária da 

pública; 

 

 

Questão 67 

A Constituição do Estado “X” estabeleceu foro por 

prerrogativa de função aos prefeitos de todos os seus 

municípios, estabelecendo que “os prefeitos serão 

julgados pelo Tribunal de Justiça”. José, Prefeito do 

Município Y, pertencente ao Estado X, está sendo 

acusado da prática de corrupção ativa em face de um 

policial rodoviário federal. 

Com base na situação acima, o órgão competente 

para o julgamento de José é 

a) Justiça Estadual de 1ª instância 

b) Tribunal de Justiça 

c) Tribunal Regional Federal 

d) Justiça Federal de 1ª instância 

Questão 68 

Com base no Código de Processo Penal, acerca dos 

recursos, assinale a alternativa correta. 

a) Todos os recursos têm efeito devolutivo, e alguns 

têm também os efeitos suspensivo e iterativo. 

b) O recurso de apelação sempre deve ser interposto 

no prazo de cinco dias a contar da intimação, devendo 

as razões ser interpostas no prazo de 08 dias. 

c) Apesar do princípio da complementariedade, é 

defeso ao recorrente complementar a fundamentação 

de seu recurso quando houver complementação da 

decisão recorrida. 

d) A Carta testemunhável tem o objetivo de provocar 

o reexame da decisão que denegar ou impedir 
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seguimento de  recurso em sentido estrito, agravo em 

execução e apelação. 

 

Questão 69 

Tiago e Andrea agiram em concurso de agentes em 

determinado crime. O processo segue seu curso 

natural, culminando com a sentença condenatória, na 

qual os dois são culminados. Quando da interposição 

do recurso, apenas Andrea apela. O recurso é julgado. 

Na decisão, fundada em motivos que não são de 

caráter exclusivamente pessoal, os julgadores 

decidem pela absolvição de Andrea.  

Nesse sentido, diante apenas das informações 

apresentadas pelo enunciado, assinale a alternativa 

correta.  

A) Andrea será absolvida e Tiago continuará 

condenado, devido ao fato de a decisão ter sido 

fundada em motivos que não são de caráter 

exclusivamente pessoal. 

B) Andrea e Tiago serão absolvidos, pois os efeitos da 

decisão serão estendidos a este, devido ao fato de a 

decisão ter sido fundada em motivos que não são de 

caráter exclusivamente pessoal. 

C) Andrea e Tiago serão absolvidos, porém será 

necessário interpor recurso especial. 

D) Andrea será absolvida e Tiago continuará 

condenado, pois não interpôs recurso. 

 

Questão 70 

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. 

Top of Form 

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. 

 

Questão 71 

Nelson foi contratado como vigilante, diretamente 

pelo Banco Moeda Firme, empresa que assinou a sua 

carteira profissional. Ele atua em diversas agências 

bancárias e recebe adicional de periculosidade em seu 

contracheque. 

Sobre a categoria profissional de Nelson e em relação 

ao adicional de periculosidade, assinale a opção 

correta de acordo com a jurisprudência do TST.   

a) Nelson não é bancário. 
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b) O recebimento do adicional de periculosidade é 

uma liberalidade do empregador. 

c) Nelson integra a categoria dos bancários, já que seu 

empregador explora essa atividade. 

d) A situação é irregular, pois o serviço de vigilante 

precisa ser terceirizado. 

 

Questão 72 

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. 

 

Questão 73 

Jonas é empregado da sociedade empresária Ômega. 

Entendendo seu empregador por romper seu contrato 

de trabalho, optou por promover sua imediata 

demissão, com pagamento do aviso prévio na forma 

indenizada. Transcorridos 10 dias de pagamento das 

verbas rescisórias, Jonas se candidatou a dirigente do 

sindicato da sua categoria e foi eleito presidente na 

mesma data. 

Sobre a hipótese apresentada, de acordo com o 

entendimento consolidado do TST, assinale a 

afirmativa correta. 

Top of Form 

a) Jonas poderá ser desligado ao término do aviso 

prévio, pois não possui garantia no emprego. 

b) Jonas tem garantia no emprego por determinação 

legal, porque, pelo fato superveniente, o aviso prévio 

perde seu efeito. 

c) Jonas passou a ser portador de garantia no 

emprego, não podendo ter o contrato rompido. 

d) Jonas somente poderá ser dispensado se houver 

concordância do sindicato de classe obreiro. 

 

Questão 74 

Maria trabalha como soldadora em uma empresa há 7 

anos. Sua jornada contratual deveria ser de segunda a 
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sexta-feira, das 9 às 18h, com intervalo de uma hora 

para refeição e, aos sábados, das 8 às 12h. Nos 

últimos 3 anos, no entanto, o empregador vem 

exigindo de Maria a realização de uma hora extra 

diária, pois realizou um grande negócio de exportação 

e precisa cumprir rigorosamente os prazos fixados. 

Findo o contrato de exportação, o empregador 

determinou que Maria retornasse à sua jornada 

contratual original. 

Nesse caso, considerando o entendimento 

consolidado do TST, assinale a afirmativa correta.   

a) As horas extras se incorporaram ao salário de Maria 

e dela não podem ser retiradas, sendo vedada a 

alteração maléfica.  

b) O empregador deverá pagar a Maria uma 

indenização de 1 mês de horas extras por cada ano de 

horas extras trabalhadas e, assim, suprimir o 

pagamento da sobrejornada.   

c) O empregador deverá conceder uma indenização à 

empregada pelo prejuízo financeiro, que deverá ser 

arbitrada de comum acordo entre as partes e 

homologada no sindicato. 

d) Maria terá de continuar a trabalhar em regime de 

horas extras, pois não se admite a novação objetiva 

na relação de emprego.   

 

Questão 75 

Uma empresa contrata plano de saúde para os seus 

empregados, sem custo para os mesmos, com direito 

de internação em quarto particular. Posteriormente, 

estando em dificuldade financeira, resolve alterar as 

condições do plano para uso de enfermaria coletiva, 

em substituição ao quarto particular. Após a 

alteração, um empregado é contratado, passa mal e 

exige da empresa sua internação em quarto 

particular.  

Diante dessa situação, assinale a afirmativa correta.  

 

a) O empregado está correto, pois não pode haver 

alteração contratual que traga malefício ao 

trabalhador, como foi o caso. 

b) O empregado está errado, pois sua contratação já 

ocorreu na vigência das novas condições, retirando o 

direito ao quarto particular. 

c) O empregado está correto, pois as vantagens 

atribuídas à classe trabalhadora não podem 

retroceder, sob pena de perda da conquista social. 

d) O empregado teria direito ao quarto particular se 

comprovasse que a doença teve origem antes de ser 

contratado e antes da alteração das condições do 

plano de saúde. 

 

Questão 76 

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, sendo fixado o 

pagamento das custas de forma integral pelo 

reclamante. Sobre o caso, assinale a opção que indica 

a hipótese correta para a fixação das custas. 



 
 

 
www.aprovaconcursos.com.br/examedeordem   32 

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 caberá ao autor integralmente, 

já que houve acordo também em relação às parcelas, 

sendo lícito imputar o pagamento apenas ao autor. 

c) O valor das custas ficará sempre a cargo do autor, 

pois este está recebendo o valor acordado.  

d) Tendo em vista o acordo, não há que se falar em 

custas 

Questão 77 

Juliana, após trabalhar por diversos anos para a 

mesma empresa, ajuizou reclamação trabalhista em 

face de sua ex-empregadora, a Ferramentas Agrícolas 

Monte Alegre LTDA., afirmando estar doente em 

virtude do trabalho que desenvolvia, requerendo a 

condenação ao pagamento de indenização por danos 

material e moral. Foi determinada a realização de 

perícia médica, que concluiu pela ausência de nexo 

causal entre o problema sofrido e as condições 

ambientais. Contudo, com base nas testemunhas que 

foram ouvidas, o Juiz entendeu estar presente o nexo 

causal, razão pela qual, na sentença o pedido de 

indenização foi julgado procedente. Sobre a 

responsabilidade pelo pagamento dos honorários 

periciais, afirma-se: 

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. 

 

Questão 78 

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) conceder prazo improrrogável de 15 dias para o 

impetrante sanar o vício, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. 
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Questão 79 

Em um acordo coletivo de trabalho firmado pela 

empresa Alfa comércio de produtos agrícolas LTDA. 

foi firmada uma cláusula na qual os seus empregados 

podem adquirir as mercadorias lá produzidas a preço 

de custo. Jonas, empregado desta firma, pretendia 

comprar um saco de ureia para colocar na grama do 

seu jardim, mas o empregador exigiu que ele pagasse 

também um percentual que seria equivalente ao lucro 

mínimo daquele produto no mercado.  Diante do 

ocorrido, assinale a alternativa que contempla a ação 

que, de acordo com a CLT, deverá ser ajuizada por 

Jonas para fazer prevalecer o seu direito. 

a) Mandado de Segurança. 

b) Execução de Título Extrajudicial. 

c) Ação Monitória. 

d) Ação de Cumprimento. 

 

Questão 80 

A respeito da prova testemunhal no processo do 

trabalho, é correto afirmar que  

a) em se tratando de ação trabalhista pelo rito 

ordinário ou sumaríssimo, as partes poderão ouvir no 

máximo três testemunhas cada; sendo inquérito, o 

número é elevado para seis. 

b) apenas as testemunhas arroladas previamente 

poderão comparecer à audiência a fim de serem 

ouvidas. 

c) no processo do trabalho sumaríssimo, a simples 

ausência da testemunha na audiência enseja a sua 

condução coercitiva. 

d) A pessoa que já ajuizou ação trabalhista em face do 

mesmo empregador não é considerada suspeita e, por 

isso, pode ser ouvida pelo Juiz na qualidade de 

testemunha. 
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Quest. Gab. Quest. Gab.
1  C 41 D
2 B 42 B
3 B 43 C
4 D 44  C
5 D 45 C
6 C 46 D
7 A 47 C
8 B 48 C
9 D 49 B

10 D 50 A
11 B 51 B
12 A 52 D
13  D 53  A
14 B 54 D
15 D 55 C
16 B 56 C
17 C 57 B
18 C 58 D
19 C 59  C
20 B 60 B
21  A 61  C
22 B 62 A
23 A 63 A
24 B 64 D
25 C 65 D
26 C 66 C
27 D 67 C
28 A 68 A
29  D 69 B
30 B 70 C
31 C 71 A
32 D 72 A
33 B 73 A
34 D 74 B
35  A 75 B
36  D 76 B
37  D 77 C
38 B 78 C
39 A 79 D
40 C 80 D
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