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BEM-VINDO
AO 1º SIMULADO DO 

PORTAL EXAME DE ORDEM 
PARA O XXI EXAME!

QUAL É A FUNÇÃO DE UM SIMULADO?

A resposta é simples: reproduzir as condições de um evento qualquer, 
visando treinar os interessados sob determinadas condições. No nosso 
caso, queremos treinar para a prova objetiva da OAB.

Logo, um simulado, levando em consideração as condições da prova ob-
jetiva da OAB, tem de ser feito sob os seguintes parâmetros:

1 - ISOLAMENTO

O candidato fará a prova sozinho, logo, se isolar do contato é condição 
sine qua non de um simulado. Sem isolamento você NÃO faz um simula-
do para a prova da OAB.

E a lógica é muito simples: o simulado não serve só para o candidato ava-
liar conhecimentos, serve também para treinar o emocional.

Sem medo de errar, o emocional no Exame é praticamente “50%” do ne-
cessário para se conseguir a aprovação. É um verdadeiro clichê ouvir his-
tórias de insucessos ligadas ao nervosismo e à ansiedade. Se preparar 
emocionalmente é FUNDAMENTAL para o sucesso.

2 - CONCENTRAÇÃO

Ao ficar sozinho o candidato poderá testar sua concentração. Aqui te-
mos um ponto interessante. O ideal seria fazer o simulado em uma sala 
com demais candidatos, mas como no nosso caso isso não será possí-
vel, você terá de providenciar um espaço adequado. Como esse espaço 
não será igual ao de uma sala de prova, você poderá exercitar o foco e a 
concentração em um nível ACIMA das condições reais da prova. Perfeito 
para a gestão do emocional e do foco!

3 - DISCIPLINA

Um simulado não é uma brincadeira e nem uma festa da interação. Não 
se permita distrações, não interaja com ninguém, não desvie o seu foco. 
Um simulado é para ser levado a sério e isso é muito importante!

Qual a importância de fazer um simulado quando faltam apenas pouco 
menos de 2 meses para a prova?

Agora, acreditamos, é hora de fazer uma primeira averiguação do que foi 
apreendido nos estudos até agora. Notem a distância do dia de amanhã 
até o dia da prova. MUITO pode ser corrigido (se for o caso) na hipótese 
do candidato descobrir algum tipo de deficiência.

A HORA DE ERRAR É AGORA!

Claro! Você ainda não está 100% prontos para a prova, e eventual análise 
tem de estar atenta para uma mensuração correta do desempenho: se o 
candidato não estudou determinada disciplina contida em uma questão, 
a análise do desempenho deve levar esse fator em consideração: não se 
pode exigir aquilo que não se estudou.

A prova objetiva da próxima 1ª fase será no dia 
27/11 e nós ofereceremos para você, visando 
proporcionar ao candidato uma mensuração 
da evolução de desempenho, conceito e abor-
dagem lançado originariamente por nós para 
o Exame de Ordem, 3 simulados para que as 
deficiências e a EVOLUÇÃO do desempenho 

seja feita de agora até o dia da prova.

O objetivo declarado aqui é ajudar o candi-
dato a ter a certeza de que irá bem na 1ª 
fase, e, com isso, dar-lhe mais segurança 
na hora da verdade: quem se sente seguro 

consegue dominar melhor o emocional.

A segurança, evidentemente, está relaciona-
da à certeza de que o preparo até a prova 
foi o adequado, e o simulados, visto em con-
junto, permitirão ao candidato ATACAR com 
precisão seus pontos deficientes, auxilian-

do-o em sua ESTRATÉGIA de estudos.
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Se você pretende suprir deficiências identificadas após o simulado, reco-
mendo fortemente os cursos do Portal Exame de Ordem, relacionados 
ao longo deste simulado.

Nossos cursos foram projetados para quem deseja estudar com CON-
SISTÊNCIA para a prova objetiva.

Estudar com consistência implica, entre outras coisas, ter acesso a um 
curso completo, que trate de todos o conteúdo abordado na 1ª fase 
como também estruturados para abordarem com a devida profundida-
de cada tema abordado, ofertando ao aluno o conhecimento necessário 
para ser aprovado.

O Exame de Ordem acontece aqui, e a SUA preparação, TAMBÉM!

E QUAIS OS PONTOS A SEREM OBSERVADOS 
EM TODOS OS SIMULADOS?
1 - Gestão do tempo durante a prova;
2 - Identificação de deficiências na aprendizagem;
3 - Gerenciamento do aspecto emocional.

Esses 3 elementos precisam ser reavaliados a cada simulado, e as obser-
vações para cada simulado precisam ser comparadas. Desta forma você 
pode notar a evolução nos estudos ou, perceber algum tipo de deficiência.

Registre os dados e posteriormente compare as notas.

Vamos ver cada tópico agora: 

GESTÃO DO TEMPO DURANTE  
A PROVA

Tempo é segurança! Talvez essa seja a pre-
missa básica quando se fala no tempo de 
prova. O candidato tem de ter a convicção 
de que as 5 horas serão suficientes não só 
para responder todas as perguntas como 
também para preencher a folha de resposta.

Quem fará a prova pela primeira vez pro-
vavelmente não sabe, mas 5 horas passam 
voando. Claro que a percepção é derivada 
de um estado de alerta, de tensão, afinal, 
o tempo corre de forma uniforme, mas a 
impressão é que durante a prova ele passa 
mais rápido...muito mais rápido!

O simulado permite que o candidato estu-
de o gerenciamento do seu tempo e sua 
capacidade em responder todas as per-
guntas. O estado psicológico será diferente, 
por certo, mas o aprendizado resultante da 
simulação ajuda no processo de realização 
da prova, porquanto o processo em si não 
será totalmente estranho ao candidato.

IDENTIFICAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS 
NA APRENDIZAGEM

Esse, por certo, é o papel mais relevan-
te ao se estudar por provas anteriores, 
e, no presente momento, na submissão 
ao simulado. Certamente o candidato 
não responderá todas as perguntas. Essa 
percepção é útil para identificar em quais 
disciplinas estão as maiores limitações 
no conhecimento.

O erro também faz parte do processo de 
aprendizagem - com ele o candidato es-
tabelece seu processo de cognição, sedi-
mentando melhor o conhecimento a ser 
exigido na hora da verdade, pois o erro 
permite a compreensão de limitações no 
conhecimento e, por corolário lógico, a su-
pressão de lacunas.

Faltam 2 meses para a prova. Identificar 
deficiências agora será algo muitíssimo útil, 
pois o tempo daqui até o dia da prova per-
mite que vocês possam sanar quaisquer 
problemas com folga, muita folga mesmo!

GERENCIAMENTO DO ASPECTO 
EMOCIONAL

Eu não tenho dúvidas que o aspecto emo-
cional do candidato é decisivo na sua apro-
vação. Já li uma infinidade de depoimentos 
de candidatos que sucumbem às próprias 
emoções durante a aplicação da prova.

Aliás, já foram centenas de depoimentos 
retratando a descrença em função de su-
cessivos fr acassos, muitos deles estreita-
mente relacionados com o nervosismo.

Acredito na ideia de que a segurança ao 
se fazer uma prova deve ser resultado da 
certeza de que se está bem preparado.

Simplesmente não existe fórmula mági-
ca para se ficar calmo: O ser humano que 
está apto a enfrentar situações específicas 
com calma, onde outros ficariam nervosos, 
ou não tem nada a perder ou já está esco-
lado pela experiência.

Quem faz o Exame de Ordem pela 1ª vez, ou 
já fez 2 ou 3 vezes, é pouco para ficar 100% 
calmo, e virtualmente todos têm muito em 
jogo nessa hora; afinal, aprovar é preciso!

Hoje, agora, neste momento, você certa-
mente está bem longe da sensação de an-
siedade que assola os examinandos na vés-
pera da prova! Ótimo! Trabalhar o simulado, 
compreender as falhas e solucioná-las já a 
partir de agora vai certamente contribuir 
para deixá-lo maia seguro quando estiver 
há uma ou duas semanas da data da prova.

O GABARITO SERÁ 
LIBERADO AINDA HOJE!

BOM 
SIMULADO!
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A cada edição do Exame de 
Ordem, um novo ciclo de prepa-
ração e revisão se renova. Pensan-
do nisso, o CERS trouxe seus últi-
mos lançamentos para potenciali-
zar seus estudos e deixá-lo ainda 
mais perto da aprovação.
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ESTATUTO E ÉTICA
PAULO MACHADO

01. José Carlos Gondim, advogado devidamente 
inscrito na OAB/ES, tem uma causa no estado do 
Rio de Janeiro.

No dia 17 de maio de 2016, durante uma audiência 
realizada na Comarca da Capital do Estado do Rio 
de Janeiro, praticou um infração disciplinar de na-
tureza leve.

Acerca do processo disciplinar na OAB, marque a 
alternativa incorreta:

A) A decisão condenatória irrecorrível deve ser ime-
diatamente comunicada ao Conselho Seccional onde 
o a representado tenha a inscrição principal, para 
constar dos respectivos assentamentos.

B) A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, quan-
do o fato constituir crime ou contravenção, deve ser 
comunicado às autoridades competentes.

C) O poder de punir disciplinarmente os inscritos na 
OAB compete ao Conselho Seccional em cuja base 
territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta 
for cometida perante a Subseção, quando competirá 
a está julgar o advogado e aplicar a punição cabível.

D) O prazo para a defesa prévia pode ser prorrogado 
por motivo relevante, a juízo do relator.

02. De acordo com a Lei nº 8.906/94, um dos re-
quisitos para o advogado se candidatar a um 
cargo de conselheiro seccional é ter mais de 5 
anos de profissão.

Em relação ao tema “Eleições e Mandatos”, confor-
me o Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como 
segundo o Regulamento Geral do EAOAB, marque 
a resposta correta:

A) Extingue-se o mandato automaticamente, antes do 
seu término quando o titular faltar, sem justo moti-
vo, a cinco reuniões ordinárias consecutivas de cada 
órgão deliberativo do Conselho ou da diretoria da 
Subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados, 
podendo, entretanto, ser reconduzido no mesmo pe-
ríodo de mandado.

B) Extinto qualquer mandato, nas hipóteses previstas 
na Lei nº 8.906/94, cabe ao Conselho Federal escolher 
o substituto, caso não haja suplente.

C) A eleição dos membros de todos os órgãos da 
OAB será realizada na segunda quinzena do mês de 
outubro do último ano do mandato, mediante cé-
dula única e votação direta dos advogados regular-
mente inscritos.

D) O mandato em qualquer órgão da OAB é de 3 anos, 
iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da 
eleição, salvo no Conselho Federal.

03. O Estatuto da Advocacia e da OAB, no art. 45, 
diz que os órgãos da OAB são: Conselho Federal, 
Conselhos Seccionais, Caixa de Assistência dos Ad-
vogados e as Subseções.

No que diz respeito aos órgãos da OAB, conforme 
consta no EAOAB, assinale a alternativa correta:

A) É da competência do Conselho Seccional decidir 
o pedido de inscrição no quadro de advogados e 
estagiários.

B) Em nenhuma hipótese pode o Conselho da Sub-
seção receber pedido de inscrição nos quadros de 
advogados e estagiários, instruir e emitir parecer 
prévio, mesmo que para posterior decisão do Con-
selho Seccional.

C) Compete privativamente ao Conselho Federal criar 
as Subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados.

D) Compete privativamente ao Conselho Seccional fi-
xar a tabela de honorários advocatícios, válida para 
todo o país.

04. Roberto da Costa, advogado inscrito há 6 anos 
na OAB/BA, foi contratado por uma empresa ban-
cária para desempenhar a atividade de advogado 
do aludido banco.

A respeito do tema, o Estatuto da Advocacia traz 
algumas regras.

Marque a alternativa que se adéqua a essas regras:

A) O salário mínimo profissional do advogado será fi-
xado pelo Conselho Seccional da OAB.

B) A relação de emprego, na qualidade de advogado, 
retira a isenção técnica e reduz a independência pro-
fissional, visto que um dos requisitos caracterizado-
res do vinculo empregatício é a subordinação.

C) As horas trabalhadas que excederem a jornada 
normal de trabalho são remuneradas por um adicio-
nal não superior a 100 % sobre o valor da hora nor-
mal, mesmo havendo contrato escrito.

D) As horas trabalhadas no período das 20 horas de 
um dia até as 5 horas do dia seguinte são remunera-
das como noturnas, acrescidas do adicional de 25 %.

05. Em relação aos direitos dos advogados assegu-
rados pelo Estatuto da Advocacia e da OAB, bem 
como em relação ao entendimento do STF, mar-
que a alternativa incorreta.

A) Constitui direito do advogado, exercer com liberda-
de, a profissão em todo o território nacional, exigin-
do-se, em alguns casos, a inscrição suplementar.

B) É direito do advogado ter vista de autos de proces-
so findos, mesmo sem procuração pelo prazo de 10 
(dez) dias, via de regra.
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C) Constitui direito do advogado, ser publicamente 
desagravado, quando ofendido no exercício da pro-
fissão ou em razão dela.

D) É direito do advogado sustentar oralmente as ra-
zões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de 
julgamento, após o voto do relator, em instância judi-
cial ou administrativa pelo prazo de 15 minutos, salvo 
se prazo maior for concedido.

06. Em relação às infrações e sanções disciplina-
res, assinale a opção correta.

A) Prescreve em dez anos a pretensão punitiva contra 
advogado pela prática de infração punível com exclu-
são da advocacia.

B) O advogado que mantém sociedade de advoca-
cia em violação às normas do Estatuto da Advocacia 
e da OAB pratica uma infração disciplinar punível 
com censura;

C) O estagiário não se submete às penalidades do esta-
tuto do advogado, devendo a pena recair exclusivamen-
te sobre o advogado responsável por seu treinamento.

D) A pena de censura pode ser convertida em adver-
tência, que ficará registrada nos assentamentos fun-
cionais do advogado.

07. Um dos temas regulamentados pelo Estatuto 
da Advocacia e da OAB é sobre os honorários ad-
vocatícios. À luz da Lei Federal 8.906/94 (EAOAB), 
bem como à luz do Código de Ética e Disciplina é 
correto afirmar que:

A) A prestação de serviço profissional assegura aos 
inscritos na OAB o direito aos honorários convencio-
nados e aos honorários fixados por arbitramento ju-
dicial apenas.

B) Os honorários advocatícios devem necessariamen-
te ser parcelados em três vezes, sendo 1/3 no início 
do serviço, outro terço até a decisão de primeira ins-
tância e o restante no final.

C) Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários 
são fixados por arbitramento judicial, em remunera-
ção compatível com o trabalho e o valor econômico 
da questão, na tabela organizada pelo Conselho Sec-
cional da OAB.

D) O Código de Ética e Disciplina permite que o advo-
gado contrate honorários advocatícios através de no-
tas promissórias.

08. Marcos Meira, advogado regularmente inscri-
to na OAB/PR, descobriu que seu potencial cliente 
João omitira-lhe o fato de já ter constituído o ad-
vogado Anderson para a mesma causa.

Na situação apresentada, supondo-se que não 
se trate de medida judicial urgente e inadiável 

nem haja motivo justo que desabone Anderson, 
Paulo deve:

A) recusar o mandato, de acordo com imposições éticas, 
haja vista a existência de outro advogado já constituído;

B) denunciar João ao Conselho Federal por litigância 
de má-fé;

C) notificar Anderson por intermédio da Comissão de 
Ética e Disciplina da OAB para que este se manifes-
te no prazo de quinze dias corridos e, caso Anderson 
não se manifeste, continuar defendendo os interes-
ses de João em consonância com os preceitos éticos 
da advocacia;

D) denunciar Anderson ao Tribunal de Ética da OAB 
por omissão culposa, estando este sujeito a censura.

09. No tocante à sociedade de advogados, assinale 
a opção correta.

A) A sociedade de advogados pode associar-se com 
advogados apenas para participação nos resultados, 
sem vínculo de emprego;

B) Com o falecimento do sócio que dava nome à so-
ciedade de advogados, o conselho seccional deverá 
notificar de imediato os demais sócios para a altera-
ção do ato constitutivo, independentemente de previ-
são de permanência do nome do sócio falecido;

C) Os advogados associados não respondem pelos 
danos causados diretamente ao cliente, sendo essa 
responsabilidade exclusiva dos sócios do escritório;

D) Ainda que condenado judicialmente por dano cau-
sado a cliente, o advogado não deverá sofrer qual-
quer sanção disciplinar no âmbito da OAB.

10. Acerca das disposições relativas ao NOVO Có-
digo de Ética e Disciplina da OAB, julgue os itens 
subsequentes.

I - O advogado, ao postular em nome de terceiros, 
contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e extra-
judicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. 

II - Ao advogado cumpre abster-se de patrocinar 
causa contrária à validade ou legitimidade de 
ato jurídico em cuja formação haja colaborado 
ou intervindo de qualquer maneira; da mesma 
forma, deve declinar seu impedimento ou o da 
sociedade que integre quando houver conflito 
de interesses motivado por intervenção ante-
rior no trato de assunto que se prenda ao patro-
cínio solicitado. 

III - É direito e dever do advogado assumir a defe-
sa criminal, sem considerar sua própria opinião 
sobre a culpa do acusado. Não há causa criminal 
indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir, 
como defensor, no sentido de que a todos seja 
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concedido tratamento condizente com a digni-
dade da pessoa humana, sob a égide das garan-
tias constitucionais.

Assinale a opção correta.

A) Apenas o item I está certo;

B) Apenas o item III está certo;

C) Apenas os itens I e III estão certos;

D) Todos os itens estão certos.

FILOSOFIA
BERNARDO MONTALVÃO

11. Qual o autor que sustenta a existência de dois 
tipos de juízes (o juiz Hércules e o juiz Hermes)?

A) Herbert Hart;

B) Alf Ross;

C) Ronald Dworkin;

D) Perelmann

12. Qual o principal expoente da escola histórica 
do direito?

A) Savigny

B) Puchta

C) Thibauty

D) Jhering

DIREITO CONSTITUCIONAL
FLAVIA BAHIA

13. De acordo com a Constituição Federal e a ju-
risprudência do STF, no que tange aos “Remédios 
Constitucionais”, pode-se afirmar que:

A) Possui legitimidade ativa para impetrar mandado 
de segurança coletivo o partido político com repre-
sentação no Congresso Nacional, em defesa de quais-
quer pessoas e com finalidade extrapartidária.

B) Cabe o Habeas Corpus contra imposição de pena 
de exclusão de militar ou de perda de patente.

C) A impetração de mandado de segurança coletivo 
por entidade de classe em favor de seus associados 
independe da autorização destes.

D) A ação popular pode ser ajuizada por estrangeiro 
residente no país, já que os direitos e garantias funda-
mentais também são aplicáveis a eles.

14. No que se refere aos direitos políticos e aos direi-
tos da nacionalidade, assinale a alternativa correta:

A) Os brasileiros nascidos no estrangeiro, de pai brasi-
leiro ou mãe brasileira, registrados em repartição bra-

sileira competente serão brasileiros natos e, portanto, 
não poderão ser extraditados.

B) A Constituição Federal de 1988 dotou o analfabeto 
de capacidade eleitoral ativa e passiva.

C) Caso o extraditando tenha filho brasileiro, sua ex-
tradição não será admitida.

D) Podem ser extraditados, em determinadas circuns-
tâncias, os brasileiros nascidos no estrangeiro, de pai 
ou mãe brasileira que esteja a serviço da República 
Federativa do Brasil.

15. Sobre o processo legislativo brasileiro, pode-se 
afirmar que:

A) Cabe ao Congresso Nacional aprovar ou rejeitar 
medida provisória de modo integral, sendo defeso a 
sua aprovação com alterações no texto original.

B) Projeto de lei que verse sobre matéria de iniciativa 
exclusiva do Presidente da República pode ser emen-
dado pelas Casas do Congresso Nacional.

C) A sanção presidencial convalida eventual vício de 
iniciativa de projeto de lei apresentado por membro 
do Congresso Nacional que verse sobre matéria de 
iniciativa exclusiva do Preseidente da República.

D) A Constituição Federal veda a edição de medida 
provisória para regulamentar o exercício do direito 
à propriedade.

16. Considerando a jurisprudência da Corte Cons-
titucional, bem como as regras estabelecidas pela 
Constituição Federal, assinale a alternativa que 
trata incorretamente sobre o controle de consti-
tucionalidade brasileiro:

A) A ação declaratória de inconstitucionalidade e a 
ação declaratória interventiva possuem os mesmos 
legitimados ativos.

B) Admite-se o controle preventivo de constituciona-
lidade no caso de mandado de segurança impetrado 
por parlamentar, com a finalidade de impedir a trami-
tação de proposta de emenda constitucional tenden-
te a abolir cláusula pétrea.

C) A ADPF não tem preferência em relação a outros 
meios eficazes de sanar a lesividade, pois à ela aplica-
-se o princípio da subsidiariedade.

D) A ação rescisória jamais poderá ser utilizada em 
sede de controle concentrado de constitucionalidade, 
federal ou estadual, pois é vedada a sua utilização.

17. Considerando a disciplina constitucional sobre 
o Estado de Defesa, pode-se afirmar que:

A) Durante a sua vigência, o preso por crime contra o 
Estado deverá ficar incomunicável.
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B) Em hipótese alguma sua vigência poderá ser esten-
dida por mais de trinta dias.

C) A prisão ou detenção de qualquer pessoa não po-
derá ser superior a quinze dias, se determinada du-
rante a sua vigência.

D) O decreto que instituir o Estado de Defesa poderá 
restringir, nos termos e limites da lei, o direito de reu-
nião, ainda que no seio das associações.

18. No que diz respeito aos direitos e deveres in-
dividuais e coletivos, segundo o tratamento que 
lhes dá a Constituição Federal vigente, assinale a 
alternativa correta.

A) É livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato.

B) São invioláveis a intimidade, o sigilo compartilhado, 
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
à indenização pelo dano material ou moral decorren-
te de sua violação.

C) É livre a expressão da atividade intelectual, artís-
tica, científica e de comunicação, admitida a censura 
prévia nos termos de Lei Complementar.

D) É garantido o direito de herança, atendida a sua 
função social, especialmente em relação à assistência 
aos desamparados.

19. É competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios:

A) explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão os portos marítimos, fluviais 
e lacustres. 

B) exercer a classificação, para efeito indicativo, de di-
versões públicas e de programas de rádio e televisão. 

C) instituir diretrizes para o desenvolvimento urba-
no, inclusive habitação, saneamento básico e trans-
portes urbanos.

D) estabelecer e implantar política de educação para a 
segurança do trânsito. 

DIREITOS HUMANOS
FLAVIA BAHIA

20. No que concerne à proteção internacional dos 
Direitos Humanos, assinale a opção correta:

A) A Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
não reconhece o princípio do “ne bis in idem”.

B) A Declaração Universal dos Direitos Humanos ga-
rante expressamente aos presos o direito de partici-
pação política.

C) O sistema global de proteção dos Direitos Huma-
nos está estruturado com base em uma série de do-

cumentos, dentre eles: o Pacto Internacional de Di-
reitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

D) A Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
admite a censura prévia exclusivamente nos casos 
previstos em lei para a proteção da segurança nacio-
nal ou da ordem pública.

21. A respeito da incorporação dos tratados inter-
nacionais de proteção dos Direitos Humanos ao di-
reito brasileiro, assinale a alternativa correta:

A) Após a Emenda Constitucional n° 45, todos os trata-
dos internacionais passaram a possuir status de nor-
ma constitucional.

B) O STF firmou jurisprudência no sentido de que os 
tratados internacionais de Direitos Humanos ratifi-
cados pelo Brasil previamente à edição da Emenda 
Constitucional n° 45 possuem natureza materialmen-
te constitucional.

C) A incorporação de um tratado internacional de di-
reitos humanos exige a ratificação pelo Presidente da 
República e a edição de um decreto de execução.

D) Os tratados e convenções internacionais sobre di-
reitos humanos que forem aprovados por três quin-
tos dos votos dos membros de cada Casa do Congres-
so Nacional terão força de emendas constitucionais.

22. Sobre as características dos Direitos Humanos 
apontadas pela doutrina nacional e internacional, 
assinale a alternativa que contém uma incorreção:

A) A imprescritibilidade dos Direitos Humanos se vin-
cula à sua proteção contra o decurso do tempo.

B) O princípio da universalidade significa que a viola-
ção dos Direitos Humanos de uma pessoa, é a viola-
ção dos direitos de todas, pois a proteção legal deve 
abranger a todos os indivíduos.

C) São invioláveis os Direitos Humanos, devendo se 
absterem da violação as autoridades e também os in-
divíduos integrantes da sociedade.

D) A irrenunciabilidade dos Direitos Humanos não des-
taca o fato de que estes se vinculam ao gênero humano.

DIREITO INTERNACIONAL
BRUNO VIANA

23. Rodrigo é brasileiro naturalizado e casado com 
Lorena, de nacionalidade espanhola. Rodrigo foi 
transferido pela empresa de construção civil onde 
trabalha para a filial na Itália, estabelecendo-se 
com sua esposa em Roma. Em 15/10/2012, lá nas-
ceu Miguel, filho do casal, que foi registrado na 
embaixada do Brasil.
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De acordo com as normas constitucionais vigen-
tes, assinale a afirmativa correta.

A) Miguel não pode ser considerado brasileiro nato, 
em virtude de a nacionalidade brasileira de seu pai 
Rodrigo ter sido adquirida de modo derivado e pelo 
fato de sua mãe ser estrangeira.

B) Miguel é brasileiro nato, pelo simples fato de seu 
pai, brasileiro, se ter deslocado por motivo de traba-
lho, em nada influenciando o modo como Rodrigo ad-
quiriu a nacionalidade.

C) Miguel é brasileiro nato, não constituindo óbice o 
fato de seu pai Rodrigo ser brasileiro naturalizado e 
sua mãe Lorena, estrangeira.

D) Miguel somente será brasileiro nato se vier a resi-
dir no Brasil e fizer a opção pela nacionalidade brasi-
leira após atingir a maioridade.

24.  Um agente diplomático comete um crime de 
homicídio no Estado acreditado. A respeito desse 
caso, assinale a afirmativa correta. 

A) Será julgado no Estado acreditado, pois deve cum-
prir as leis desse Estado. 

B) Poderá ser julgado pelo Estado acreditado desde 
que o agente renuncie a imunidade de jurisdição. 

C) Em nenhuma circunstância pode ser julgado pelo 
Estado acreditado.

D) Poderá ser julgado pelo Estado acreditado, desde 
que o Estado acreditante renuncie expressamente à 
imunidade de jurisdição. 

DIREITO TRIBUTÁRIO
JOSIANE MINARDI

25. Assinale a alternativa falsa.

A) A competência para instituir impostos sobre a pro-
priedade territorial rural é da União.

B) Compete aos Municípios instituir impostos sobre 
transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato one-
roso, de bens móveis e imóveis, por natureza ou aces-
são física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição.

C) O IPTU é imposto da competência dos Municípios.

D) O imposto de transmissão causa mortis e doação, 
de quaisquer bens ou direitos relativamente a bens 
imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da si-
tuação do bem, ou ao Distrito Federal.

26. Em relação às medidas provisórias em maté-
ria tributária, assinale a afirmativa correta.

A) Segundo a Constituição Federal de 1988 é veda-
do o uso de medidas provisórias para instituir ou 

majorar impostos por violar o princípio da legalida-
de tributária.

B) Medida provisória que implique instituição ou ma-
joração de impostos, como regra, só produzirá efei-
tos no exercício financeiro seguinte se houver sido 
convertida em lei até o último dia daquele em que 
foi editada.

C) É vedado o uso de medida provisória para instituir 
empréstimos compulsórios, imposto sobre grande 
fortuna e imposto de importação, por serem tributos 
reservados à lei complementar.

D) Medida provisória não poderá instituir ou majorar 
o imposto de importação,  exportação,  IPI e  IOF por 
serem  tributos extrafiscais.

27. Nos termos do Código Tributário Nacional, é 
modalidade de suspensão de exigibilidade do cré-
dito tributário a:

A) transação. 

B) prescrição.

C) moratória. 

D) anistia.

28. Determinada lei prevê que certo grupo de ele-
trodomésticos não ficará sujeito à tributação do 
IPI, durante o exercício financeiro seguinte. O be-
nefício fiscal em questão configura: 

A) Imunidade.

B) Remissão.

C) Isenção.

D) Anistia.

DIREITO ADMINISTRATIVO
MATHEUS CARVALHO

29. Durante fiscalização em bares e restaurantes lo-
calizados  em  determinada  região  de  Salvador,  os 
agentes  municipais constataram,  em  alguns  esta-
belecimentos, a existência de produtos alimentícios 
impróprios para o consumo ou com data de validade 
expirada. Os agentes municipais, devidamente am-
parados em previsão legal:

A) podem apreender os gêneros alimentícios impró-
prios para o consumo e com data de validade expi-
rada, como medida de polícia administrativa, não 
estando autorizados a interditar os respectivos esta-
belecimentos, conduta que se respalda no poder dis-
ciplinar e, portanto, depende de prévia autorização da 
autoridade superior.

B) devem apreender os produtos impróprios para o 
consumo e com data de validade expirada, podendo, 
inclusive, promover a interdição do estabelecimento 
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como medida de polícia protetiva da saúde pública, 
diferindo-se o contraditório e a ampla defesa.

C) devem multar os estabelecimentos faltosos, provi-
denciando, na sequência, o ajuizamento de ação judi-
cial de natureza cautelar para obter a apreensão das 
mercadorias e a interdição daqueles.

D) podem interditar os estabelecimentos e apreender 
as mercadorias, não sendo possível a imposição de 
multa, tendo em vista que o regular exercício do po-
der de polícia não se coaduna com o diferimento do 
contraditório e da ampla defesa, que devem ser pré-
vios à qualquer sanção.

30. Considere a seguinte assertiva:

A Câmara dos Deputados classifica-se, quanto à 
posição estatal, como órgão independente. Isto 
porque, dentre outras características, não possui 
qualquer subordinação hierárquica ou funcional, 
estando sujeita apenas a controle constitucional.

A assertiva em questão está:

A) correta, pois trata-se de órgão independente e au-
tônomo, expressões sinônimas quanto à classificação 
dos órgãos públicos.

B) incorreta, pois não se trata de órgão independente 
e sim autônomo.

C) correta, pois trata-se de órgão independente, es-
tando a fundamentação também correta.

D) incorreta, pois embora seja órgão independente, ele 
está sujeito à subordinação hierárquica e funcional.

31. Determinada empresa privada, concessionária 
de serviços públicos, torna-se inadimplente, dei-
xando de prestar o serviço de administração de 
uma estrada do Estado do Maranhão, descumprin-
do o contrato firmado e prejudicando os usuários. 
Neste caso, a retomada do serviço público conce-
dido ainda no prazo de concessão pelo Governo do 
Estado do Maranhão tem por escopo assegurar o 
princípio do serviço público da:

A) cortesia.

B) continuidade.

C) modicidade.

D) impessoalidade.

32. Emerson, agente público, está respondendo a 
uma ação de improbidade administrativa movida 
pelo Ministério Público. Segundo a petição inicial 
da ação, Emerson teria deixado de prestar contas 
quando estava obrigado a fazer.

Em razão disso, o Ministério Público requereu a in-
disponibilidade de seus bens, o que foi indeferido 
pelo juiz sob o fundamento de que o ato ímprobo 

em questão não causou prejuízo ao erário ou mes-
mo enriquecimento ilícito. A propósito do tema e 
nos termos da Lei no 8.429/92:

A) não está correta a decisão do juiz, pois o ato ímpro-
bo em questão comporta o pedido de indisponibilida-
de de bens, não importando se inexistiu prejuízo ao 
erário ou enriquecimento ilícito.

B) pela descrição da conduta, sequer existe ato ím-
probo, logo, o juiz deveria ter rejeitado de plano a 
petição inicial.

C) não está correta a decisão do juiz, pois a indisponi-
bilidade de bens é cabível para qualquer ato ímprobo 
e em qualquer circunstância, sempre visando o inte-
resse público.

D) está correta a decisão do juiz, pois não é cabível, 
na hipótese narrada, a medida de indisponibilidade 
de bens.

33. O motorista de um automóvel de passeio tra-
fegava na contra-mão de direção de uma aveni-
da quando colidiu com uma ambulância estadu-
al que transitava na mão regular da via, em alta 
velocidade porque acionada a atender uma ocor-
rência. A responsabilidade civil do acidente deve 
ser imputada:

A) ao civil que conduzia o veículo e invadiu a contra- 
mão, dando causa ao acidente, não havendo nexo de 
causalidade para ensejar a responsabilidade do Estado.

B) ao Estado, uma vez que um veículo estadual (am-
bulância) estava envolvido no acidente, o que enseja 
a responsabilidade objetiva.

C) ao Estado, sob a modalidade subjetiva, devendo 
ser comprovada a culpa do motorista da ambulância.

D) tanto ao civil quanto ao Estado, sob a responsabili-
dade subjetiva, em razão de culpa concorrente.

34. A empresa Zunic, após o devido procedimento 
licitatório, celebrou contrato administrativo com 
a União Federal, para a construção de importante 
obra pública. Por ter descumprido o contrato ad-
ministrativo, recebeu a sanção de multa, aplicada 
após regular processo administrativo e desconta-
da de valores a serem recebidos da União Federal. 
Nesse caso:

A) a multa pode ser descontada dos pagamentos devi-
dos, independentemente da garantia contratual. 

B) o desconto só é possível se a garantia contratual 
for insuficiente para o pagamento da multa imposta. 

C) a multa jamais pode ser descontada de valores contra-
tuais devidos ao particular pela Administração pública. 

D) é incabível a sanção de multa para a hipótese narrada. 
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DIREITO AMBIENTAL
FREDERICO AMADO

35. Sobre o Direito Constitucional Ambiental, assi-
nale a alternativa CORRETA:

A) É competência privativa de a União legislar sobre 
atividades nucleares, energia, águas, minas e jazidas.

B) Aquele que explorar recursos minerais fica obriga-
do a recuperar o meio ambiente degradado, desde 
que tenha atuado culposamente, de acordo com solu-
ção técnica exigida pelo órgão público competente, na 
forma da lei, desde que tenha atuado culposamente.

C) A Floresta Amazônica brasileira, o Cerrado, os Pam-
pas, a Caatinga, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são pa-
trimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma 
da lei, dentro de condições que assegurem a preser-
vação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais

D) A vedação de crueldade contra os animais é uma 
norma constitucional de eficácia limitada.

36. São unidades de conservação de USO 
SUSTENTÁVEL:

A) área de proteção ambiental e floresta nacional.

B) Estação ecológica e área de proteção ambiental.

C) Parque nacional e floresta nacional.

D) Reserva particular do patrimônio natural e refúgio 
da vida silvestre.

DIREITO CIVIL
LUCIANO FIGUEIREDO

37. Parte Geral: Acerca da teoria do fato, ato e ne-
gócio jurídico, bem como da prescrição e decadên-
cia, assinale a alternativa correta:

A) Promessa de compra e venda de imóvel cujo valor 
é superior a trinta vezes o maior salário mínimo vi-
gente no país tem forma vinculada; qual seja: escritu-
ra pública. Assim, caso não seja respeitada a aludida 
forma, o ato é anulável

B) A condição suspensiva suspende tanto a aquisição 
como o exercício do direito. Já o termo inicial suspen-
de o exercício, mas não a aquisição do direito.

C) Não corre nem prescrição e nem decadência en-
tre ascendentes e descendentes na constância do 
poder familiar.

D) Prescrição e decadência admitem renúncia, seja 
expressa ou tácita, desde que após a consumação do 
prazo e sem prejuízo a terceiros.

38. Família: Sobre o direito das famílias, assinale a 
alternativa correta:

A) A maioridade é fato extintivo da obrigação alimentar 
em virtude do parentesco. Logo, uma vez alcançado os 
18 (dezoito) anos de idade, os alimentos serão extintos.

B) Não é possível a união estável acaso presente um 
dos impedimentos para o casamento. Assim, resta 
vedada a união estável entre um separado de fato e 
uma solteira.

C) O desrespeito a um dos impedimentos do matrimô-
nio gera a sua nulidade; enquanto que a violação de uma 
das causas suspensivas ocasiona a sua anulabilidade.

D) O concubinato é a relação não eventual, entre ho-
mem e mulher, impedidos de se casar. Acaso forma-
do o concubinato, segundo o Supremo Tribunal Fede-
ral, deverá ser aplicada a tese da sociedade de fato, 
com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço 
em comum.

39. Sucessões: João é casado com Maria pelo re-
gime de comunhão universal de bens. Como fru-
to deste enlace, tiveram dois filhos: Ana e Paulo, 
ambos maiores e capazes. Paulo, por sua vez, tem 
dois filhos: Joana e Sabrina. João, em virtude de 
acidente automobilístico, veio a óbito no dia de 
hoje. Pergunta-se: como proceder a divisão do pa-
trimônio de 500 mil deixado por João?

A) Em virtude do término do casamento, Maria rece-
be, a título de meação, R$ 250 mil. O resto do patri-
mônio, seguindo a ordem de vocação hereditária e o 
princípio da proximidade, será dividido entre Ana e 
Paulo, recebendo, cada um, R$ 125 mil.

B) Em virtude do término do casamento, Maria rece-
be, a título de meação, R$ 250 mil. O resto do patri-
mônio, seguindo a ordem de vocação hereditária e o 
princípio da proximidade, será dividido entre Maria, 
Ana e Paulo, cada um recebendo R$ 83,33 mil.

C) Em virtude do término do casamento, Maria rece-
be, a título de meação, R$ 250 mil. O resto do patrimô-
nio, seguindo a ordem de vocação hereditária, será 
dividido entre Ana, Paulo, João e Sabrina, recebendo, 
cada um, R$ 62,5 mil.

D) O falecimento não ocasiona direito de meação. As-
sim, o patrimônio deve ser dividido entre Maria, Ana, 
Paulo, João e Sabrina, recebendo, cada um, R$ 100 mil.

DIREITO CIVIL
ROBERTO FIGUEIREDO

40. A origem da posse é controvertida, sendo, po-
rém, incontroverso, que o seu desenvolvimento 
aconteceu em Roma. Os interditos possessórios 
que temos hoje são originários do Direito Romano, 
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posto que, no Direito Germânico, a proteção da 
posse estava condicionada à propriedade. O Direi-
to Consuetudinário Francês, por sua vez, desenvol-
veu a noção da “simplificação da defesa da posse”, 
por influência da duração da posse e do fortale-
cimento de sua proteção, construindo o que hoje 
chamamos de posse nova versus posse velha. Foi 
na França que surgiu a possibilidade de mandado 
liminar de reintegração, ou manutenção, aumen-
tando a eficácia da tutela jurisdicional. Trazendo 
tais ilações para o Brasil, hodiernamente o direi-
to pátrio protege não apenas a posse decorrente 
da propriedade (posse causal ou ius possidendi), 
mas também à posse autônoma, independente de 
qualquer título, protegida em si mesma (posse for-
mal, autônoma ou ius possessionis). É a posse fun-
dada na própria posse (possideo quod possideo).

No que diz respeito ao direito possessório, nota-
damente ao tema dos efeitos da posse, assinale a 
assertiva verdadeira: 

A) ao possuidor de má-fé serão ressarcidas as ben-
feitorias necessárias, assistindo-lhe o direito de reten-
ção pela importância destas, mas não lhe assiste o di-
reito de levantar as voluptuárias.

B) o possuidor de boa-fé tem direito à indenização 
das benfeitorias necessárias e úteis, mas não lhe as-
siste o direito de levantar as voluptuárias.

C) quando mais de uma pessoa se disser possuidora, 
será mantida definitivamente a que tiver a coisa, se 
não estiver manifesto que a obteve de alguma das ou-
tras por modo vicioso.

D) o reivindicante, obrigado a indenizar as benfeito-
rias ao possuidor de má fé, tem o direito de optar en-
tre o seu valor atual e o seu custo.

41. A Constituição Federal da Alemanha de 1949, 
em seu art. 14, alínea 2, afirma que “A proprieda-
de obriga. O uso da propriedade deve concorrer tam-
bém para o bem da coletividade”. Sem dúvida esta 
perspectiva demonstra um absoluto abandono à 
concepção romanista da propriedade, bem como 
um freio à visão individualista da mesma. Tal con-
cepção chegou ao Brasil e hoje encontra assenta-
mento nos incisos XXII e XXII do art. 5º da CF/88, 
seguida pela disciplina do § 1º do art. 1.228 do 
CC/02. Logo, hodiernamente, não há mais a menor 
dúvida: a propriedade não é mais produto abso-
luto de um individualismo egoístico. Ao contrário 
disto, deve se harmonizar com as exigências socio-
ambientais. Em síntese: tendo em vista exigências 
atuais do bem comum e os interesses extrapro-
prietários, há uma função social a ser respeitada.

Considerando o texto acima e no que diz respeito 
ao direito de propriedade, é CORRETO afirmar:

A) Ao manter, no caput do art. 1228 do CC, a des-
crição dos direitos do proprietário de usar, gozar, 
dispor e reivindicar a coisa, foi preservado o direito 
real vinculado e submetido ao poder absoluto da-
quele (proprietário).

B) O proprietário pode perder a propriedade por 
meio da desapropriação por necessidade ou utili-
dade pública ou interesse social, como também por 
requisição, em caso de perigo público iminente, e 
ainda ser privado dela por alienação compulsória 
aos possuidores.

C) A faculdade de dispor da coisa abrange tanto a dis-
posição jurídica quanto a material. Ou seja, pode o 
proprietário exercer livremente a prerrogativa de alie-
nar o bem, consumi-lo ou até destruí-lo, sem ingerên-
cias externas.

D) A função social é o poder-dever do proprietário de 
dar ao objeto da propriedade determinada finalidade 
de interesse coletivo, exclusivamente no plano econô-
mico e social.

DIREITO CIVIL
CRISTIANO SOBRAL

42.  Bárbara, publicitária, convence uma famosa 
atriz a participar de uma campanha de divulga-
ção de um modelo Y de veículo. Entretanto, essa 
atriz é a estrela de um comercial publicitário do 
modelo F de veículo, concorrente da cliente de 
Bárbara. Diante do ocorrido, verifica-se que a 
conduta de Bárbara:

A) pelo princípio da relatividade dos contratos, é indi-
ferente quanto à relação contratual existente entre a 
atriz e a fabricante concorrente do modelo F;

B) pelo princípio da autonomia contratual, não enseja 
qualquer responsabilidade para seu cliente, do mode-
lo Y, caso a contratação da atriz viole interesse jurídico 
da concorrente, do modelo F;

C) pelo princípio da função social, pode determinar 
a responsabilidade da sua cliente, do modelo Y, pela 
violação por terceiros do contrato celebrado com a 
concorrente, do modelo F;

D) pelo princípio da obrigatoriedade, não vincula a 
sua cliente, do modelo Y, a responder pelos danos 
causados à concorrente, do modelo F, em razão da 
violação do contrato pela atriz;

43. Isis, advogada, dirige-se ao cartório de certa 
Vara Cível para consultar os autos de um proces-
so no qual representa os interesses de uma das 
partes. Chegando ao local, após enfrentar uma 
fila demorada, ela é informada pela serventuá-
ria que os autos estão indisponíveis à consulta 
em razão de conclusão. Isis, então, insulta a fun-
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cionária, diante de um número considerável de 
pessoas, utilizando termos de baixo calão e de-
preciativos. Sobre o ocorrido, pode-se verificar 
que a advogada:

A) por estar representando os interesses do seu clien-
te, não será responsabilizada por sua conduta peran-
te a serventuária;

B) embora esteja no exercício profissional, responderá 
civilmente pelos danos morais causados à serventuária;

C) por gozar de inviolabilidade constitucionalmente 
prevista, ainda que cause dano, não responderá civil-
mente à serventuária;

D) por exercer direito legalmente reconhecido, não come-
te ato ilícito e não responderá civilmente à serventuária;

ECA
CRISTIANE DUPRET

44. Assinale a alternativa correta, considerando as 
disposições da Lei Federal n° 8.069, de 13/07/1990, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente e dá outras providências.

A) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito 
anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda 
ou tutela dos adotantes.

B) O adotando deve contar com, no máximo, dezoi-
to anos à data do pedido, mesmo se já estiver sob a 
guarda ou tutela dos adotantes.

C) O adotando deve contar com, no máximo, dezes-
seis anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a 
guarda ou tutela dos adotantes.

D) O adotando deve contar com, no máximo, dezes-
seis anos à data do pedido, mesmo se já estiver sob a 
guarda ou tutela dos adotantes.

45. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
nº 8.069/90), em seu artigo 2º, para efeitos da 
Lei, considera as idades de criança e adolescen-
te, respectivamente:

A) até doze anos incompletos e entre doze e dezoi-
to anos, podendo estender a aplicação do ECA até 21 
anos, excepcionalmente.

B) de zero a doze anos completos e de treze a dezes-
seis anos, podendo estender a aplicação do ECA até 
24 anos, excepcionalmente.

C) até treze anos incompletos e entre quatorze e de-
zoito anos, podendo estender a aplicação do ECA até 
21 anos, excepcionalmente.

D) de um a onze anos completos e entre doze e dezes-
seis anos, podendo estender a aplicação do ECA até 
23 anos, excepcionalmente.

 DIREITO DO CONSUMIDOR
CRISTIANO SOBRAL

46. A respeito da  responsabilidade pelo 
fato do produto e do serviço, assinale a 
afirmativa INCORRETA.

A) Se o vício do produto não for sanado no prazo má-
ximo de 30 dias, e na impossibilidade de se atender 
pedido do consumidor de substituição por outro da 
mesma espécie, o Código de Defesa do Consumidor 
autoriza a substituição por outro de espécie superior, 
mas veda a complementação de eventual diferença 
de preço.

B) No caso de fornecimento de produtos  in natura, 
será responsável perante o consumidor o fornece-
dor imediato, exceto quando identificado claramen-
te seu produtor.

C) O CDC autoriza que a reexecução de serviços pres-
tados pelo fornecedor seja por ele confiada a terceiros.

D) A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qua-
lidade por inadequação dos produtos e serviços não 
o exime de responsabilidade.

47. Hugo colidiu com seu veículo e necessitou de 
reparos na lataria e na pintura. Para tanto, pro-
curou, por indicação de um amigo, os serviços da 
Oficina Mecânica M, oportunidade na qual lhe foi 
ofertado orçamento escrito, válido por 15 (quinze) 
dias, com o valor da mão de obra e dos materiais a 
serem utilizados na realização do conserto do au-
tomóvel. Hugo, na certeza da boa indicação, con-
tratou pela primeira vez com a Oficina. Conside-
rando as regras do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor, assinale a afirmativa correta.

A) Segundo a lei do consumidor, o orçamento tem 
prazo de validade obrigatório de 10 (dez) dias, conta-
dos do seu recebimento pelo consumidor Hugo. Logo, 
no caso, somente durante esse período a Oficina Me-
cânica M estará vinculada ao valor orçado.

B) Uma vez aprovado o orçamento pelo consumi-
dor, os contraentes estarão vinculados, sendo corre-
to afirmar que Hugo não responderá por quaisquer 
ônus ou acréscimos no valor dos materiais orçados; 
contudo, ele poderá vir a responder pela necessida-
de de contratação de terceiros não previstos no or-
çamento prévio.  

C) Se o serviço de pintura contratado por Hugo apre-
sentar vícios de qualidade, é correto afirmar que ele 
terá tríplice opção, à sua escolha, de exigir da oficina 
mecânica: a reexecução do serviço sem custo adicio-
nal; a devolução de eventual quantia já paga, corri-
gida monetariamente, ou o abatimento do preço de 
forma proporcional.  
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D) A lei consumerista considera prática abusiva a exe-
cução de serviços sem a prévia elaboração de orça-
mento, o que pode ser feito por qualquer meio, oral 
ou escrito, exigindo-se, para sua validade, o consenti-
mento expresso ou tácito do consumidor.

DIREITO EMPRESARIAL
FRANCISCO PENANTE

48. João Lima Artigos Esportivos Ltda. celebrou 
contrato de locação de imóvel comercial, locali-
zado na Galeria Madureira, para a instalação do 
estabelecimento comercial da sociedade. Atingida 
por forte crise setorial, a sociedade acumulou dívi-
das vultosas e não conseguiu honrá-las.

Com a decretação da falência, o contrato de loca-
ção comercial firmado pelo locatário:

A) ficará extinto de pleno direito, sendo obrigado a en-
tregar ao locador o imóvel onde se localiza o ponto.

B) poderá ser mantido, desde que o locador inter-
pele o administrador judicial no prazo de até 90 (no-
venta) dias.

C) será mantido, mas poderá ser denunciado, a 
qualquer tempo, pelo administrador judicial da 
massa falida.

D) ficará extinto, salvo se o Comitê de Credores autori-
zar o administrador judicial da massa falida a mantê-lo.

49. Alfredo Chaves exerce, em caráter profissio-
nal, atividade intelectual de natureza literária, 
com a colaboração de auxiliares. O exercício da 
profissão constitui elemento de empresa. Não há 
registro da atividade por parte de Alfredo Chaves 
em nenhum órgão público.

Com base nessas informações e nas disposições 
do Código Civil, assinale a afirmativa correta.

A) Alfredo Chaves não é empresário, porque exerce 
atividade intelectual de natureza literária.

B) Alfredo Chaves não é empresário, porque não pos-
sui registro em nenhum órgão público.

C) Alfredo Chaves é empresário, independentemente 
da falta de inscrição na Junta Comercial.

D) Alfredo Chaves é empresário, porque exerce ativi-
dade não organizada em caráter profissional.

50. Almino José consultou seu advogado com o in-
tuito de constituir uma Empresa Individual de Res-
ponsabilidade Limitada – EIRELI.

Com base na legislação aplicável à EIRELI, assina-
le a opção que apresenta a resposta correta dada 
pelo advogado.

A) O administrador da EIRELI deverá ser nomeado no 
ato constitutivo e será apenas o sócio, seu cônjuge ou 
parente até o 3º grau dessas pessoas.

B) O ato constitutivo da EIRELI deverá ser arquivado 
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, independente-
mente do objeto.

C) As deliberações infringentes da lei que Almino José 
vier a tomar acarretarão sua responsabilidade ilimita-
da pelas obrigações da pessoa jurídica.

D) Caso a receita bruta anual da EIRELI seja inferior a 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), será possível enquadrá-
-la como microempreendedor individual (MEI).

51. A sociedade anônima tem o capital dividido em:

A) ações, obrigando-se cada sócio somente pelo pre-
ço de emissão das que subscrever ou adquirir. 

B) ações, obrigando-se cada sócio somente pelo preço 
de mercado em bolsa das que subscrever ou adquirir. 

C) ações, e a responsabilidade dos sócios é limitada 
ao preço de emissão das que subscreverem ou adqui-
rirem, embora todos respondam solidariamente pela 
integralização do capital social. 

D) quotas ou ações, e a responsabilidade dos sócios é 
limitada ao preço de emissão das que subscreverem 
ou adquirirem, embora todos respondam solidaria-
mente pela integralização do capital social.

52. Com a clara finalidade de salvaguardar o prin-
cípio da autonomia patrimonial, evitando o seu 
uso abusivo, formulou-se a doutrina da descon-
sideração da personalidade jurídica, a qual deve 
ser aplicada  quando se constatar o uso abusivo 
da personalidade jurídica em detrimento de seus 
credores. Assim, indique a alternativa INCORRETA 
sobre a teoria da desconsideração da personalida-
de jurídica.

A) A desconsideração da personalidade jurídica não 
acarreta o fim da pessoa jurídica. 

B) A teoria da desconsideração tem como regra ma-
triz o artigo 50 do Código Civil brasileiro. 

C) O direito brasileiro não admite a teoria da descon-
sideração inversa. 

D) A desconsideração da personalidade jurídica impli-
ca, tão-somente, uma suspensão temporária dos efei-
tos da personificação. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
ANDRÉ MOTA

53.   Acerca da temática “incompetência do  juí-
zo”, assinale a afirmativa correta:

A) A incompetência relativa sempre pode serconheci-
da de ofício pelo juiz.
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B) A incompetência absoluta pode ser arguida até a 
prolação da sentença.

C) A incompetência absoluta e a relativa serão suscita-
das como preliminar da contestação.

D) A incompetência relativa pode ser alegada a qual-
quer tempo.

54. A respeito das partes e procuradores, assinale 
a alternativa incorreta:

A) A parte será representada em juízo por advogado 
regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil, sendo-lhe proibido postular em causa própria, 
ainda quando tiver habilitação legal.

B)  O advogado não será admitido a postular em 
juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, 
decadência ou prescrição, ou para praticar ato 
considerado urgente.

C) A procuração deverá conter o nome do advogado, 
seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do 
Brasil e endereço completo.

D) Se o outorgado integrar sociedade de advogados, 
a procuração também deverá conter o nome dessa, 
seu número de registro na Ordem dos Advogados do 
Brasil e endereço completo.

55. A respeito dos  atos processuais, é incorreto 
afirmar:

A)  serão realizados, em regra, nos prazos prescritos 
em lei.

B)  quando a lei for omissa, o juiz determinará os 
prazos em consideração à complexidade do ato.

C)  Inexistindo preceito legal ou prazo determinado 
pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática 
de ato processual a cargo da parte.

D) os prazos são contínuos, não se interrompendo 
nos domingos e feriados.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
SABRINA DOURADO

56. No tocante ao Cumprimento de sentença envolven-
do a Fazenda Pública, marque a alternativa correta:

A) No cumprimento de sentença que impuser à Fazen-
da Pública o dever de pagar quantia certa, o exequen-
te apresentará demonstrativo discriminado e atuali-
zado do crédito contendo somente o nome completo 
e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Fí-
sicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
exequente.

B) A multa prevista no  § 1o  do art. 523   se aplica à 
Fazenda Pública.

C) A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 
representante judicial, por carga, remessa ou meio 
eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 
dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

D) Quando se alegar que o exequente, em excesso de 
execução, pleiteia quantia superior à resultante do tí-
tulo, não cumprirá à executada declarar de imediato 
o valor que entende correto, sob pena de não conhe-
cimento da arguição.

57. Marque a alternativa correta sobre Inventário 
e Partilha:

A) Havendo testamento ou interessado incapaz, não 
proceder-se-á ao inventário judicial.

B) Se todos forem capazes e concordes, o inventário e 
a partilha não poderão ser feitos por escritura públi-
ca, a qual constituirá documento hábil para qualquer 
ato de registro, bem como para levantamento de im-
portância depositada em instituições financeiras.

C) O tabelião lavrará a escritura pública mesmo que 
as partes interessadas não estejam assistidas por ad-
vogado ou por defensor público, cuja qualificação e 
assinatura constarão do ato notarial.

D) O processo de inventário e de partilha deve ser ins-
taurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da aber-
tura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses 
subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses pra-
zos, de ofício ou a requerimento de parte.

58. Quanto aos Embargos de Terceiro, assinale a op-
ção correta:

A) Quem, não sendo parte no processo, sofrer constri-
ção ou ameaça de constrição sobre bens que possua 
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o 
ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou 
sua inibição por meio de embargos de terceiro.

B) Os embargos podem ser de terceiro proprietário, 
exceto fiduciário, ou possuidor.

C) Os embargos não podem ser opostos a qualquer 
tempo no processo de conhecimento enquanto não 
transitada em julgado a sentença e, no cumprimento 
de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) 
dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa 
particular ou da arrematação, mas sempre antes da 
assinatura da respectiva carta.

D) Caso identifique a existência de terceiro titular de 
interesse em embargar o ato, o juiz não mandará inti-
má-lo pessoalmente.

DIREITO PENAL
GEOVANE MORAES

59. Sobre os Princípios do Direito Penal, assinale a 
alternativa INCORRETA:
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A) Salvo nos casos de guerra declarada, é vedada a 
pena de morte, entretanto, será permitida pena em 
caráter perpetuo

B) A incidência do princípio da insignificância acarre-
tará a atipicidade material da conduta.

C) O princípio da analogia “in malam partem” proíbe a 
adequação típica pela similaridade entre fatos. 

D) Pelo princípio da intranscendência, nenhuma pena 
passará da pessoa do condenado.

60. Quanto aos crimes dolosos e culposos, assinale 
a alternativa correta.

A) De acordo com o Código Penal Brasileiro o crime 
será considerado culposo quando o agente age cons-
cientemente com o fim de produzir o resultado.

B) O condutor de veículo automotor que se envolver 
em acidente de trânsito gerando morte de terceiros, 
responderá obrigatoriamente a título de dolo eventu-
al, caso tenha consumido bebida alcoólica.

C) O Código Penal apresenta um conceito de crime 
culposo, não podendo o Juiz, no caso concreto, esta-
belecer juízo de valor.

D) Na culpa consciente, o agente prevê o resultado e 
pratica a conduta acreditando que ele não irá ocorrer; 
já na culpa inconsciente, embora previsível o resulta-
do, o agente não o prevê.

61. Para os efeitos penais, consideram-se como ex-
tensão do território nacional as embarcações bra-
sileiras, mercantes ou de propriedade privada:

A) que se achem em alto-mar. 

B) onde quer que estejam ancoradas. 

C) que se achem no mar territorial estrangeiro. 

D) onde quer que estejam navegando.

62. A luz do que disciplina o Código Penal, marque 
a alternativa incorreta sobre os institutos que en-
volvem a Teoria Geral da Pena. 

A) O Juiz pode aplicar a lei penal mais grave ao crime 
continuado ou permanente, desde que a sua vigência 
seja anterior à cessação da permanência ou da conti-
nuidade delitiva.  

B) Não é admitida a alegação de gravidade em abstrato 
do crime para se fixar regime prisional mais rigoroso 
do que o estabelecido para o tempo de pena imposta.  

C) O Juiz pode valer-se da existência de ações penais 
em curso para agravar a pena-base.  

D) A reincidência não influi no momento da dosime-
tria da pena.

63. Carla subtraiu de sua mãe, de 54 anos, várias 
joias com o intuito de vendê-las para que pudesse 
quitar uma dívida que tinha. Com base nas infor-
mações dadas, tipifique a conduta de Carla:

A) Carla responderá pelo crime de furto de coisa comum.

B) A conduta de Carla não será punida, pois nesse 
caso, há a isenção de pena. 

C) Carla responderá pelo crime de furto privilegiado. 

D) Carla responderá pelo delito de furto qualificado 
por abuso de confiança.

64. Paulo, com animus necandi, desferiu várias fa-
cadas em Pedro, por motivos desconhecidos. Ar-
rependeu-se e chamou uma ambulância para que 
Pedro pudesse ser salvo, fato determinante para 
impedir a consumação do crime. Entretanto, em 
razão das lesões causadas, Pedro ficou impossibi-
litado de exercer suas ocupações habituais por 40 
dias. Nesse sentido, Paulo:

A) Responderá por tentativa de homicídio. 

B) Responderá por lesão corporal simples. 

C) Responderá por lesão corporal de natureza grave. 

D) Não responderá por crime algum, haja vista ter se 
utilizado do instituto do arrependimento eficaz.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
ANA CRISTINA

65. Encerrada a instrução oral durante a audiên-
cia de instrução e julgamento de processo que 
apura o crime de roubo, por não haver qualquer 
diligência a ser requerida pelas partes, o juiz, 
diante da complexidade do caso, determinou que 
estas se manifestassem em alegações finais por 
escrito. Durante a abertura de vista ao Ministé-
rio Público, a acusação requereu a nova oitiva de 
uma testemunha que havia sido arrolada pela de-
fesa e ouvida na audiência de instrução e julga-
mento, o que foi deferido. Obedecidos os pressu-
postos e requisitos legais, assinale a alternativa 
que contém o remédio jurídico cabível para desa-
fiar a decisão judicial:

A) apelação;

B) apelação residual;

C) recurso em sentido estrito;

D) habeas corpus.

66. Instaurado inquérito policial para apurar a 
conduta de Júlio, este foi indiciado como autor do 
crime de homicídio praticado em face de Paulo. Ao 
longo das investigações, a autoridade policial ou-
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viu diversas testemunhas, juntando os termos de 
oitiva nos autos do procedimento. Concluídas as 
investigações, os autos foram encaminhados para 
a autoridade policial. Sobre o inquérito policial, é 
correto afirmar que:

A) não é permitido à autoridade policial, em regra, so-
licitar a realização de perícias e exame de corpo de 
delito, dependendo para tanto de autorização da au-
toridade judicial;

B) é direito do defensor, no interesse do represen-
tado, ter acesso aos elementos de prova que, já do-
cumentados em procedimento investigatório, digam 
respeito ao exercício do direito de defesa;

C) constatado, após a instauração do inquérito e con-
clusão das investigações, que a conduta do indiciado 
foi amparada pela legítima defesa, poderá a autori-
dade policial determinar diretamente o arquivamento 
do procedimento;

D) uma vez determinado seu arquivamento pela au-
toridade competente, independente do fundamento, 
não poderá ser desarquivado, ainda que surjam no-
vas provas.

67. No dia 01.02.2016, Sérgio foi vítima de um 
crime de dano praticado por motivo egoístico, 
previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, 
do Código Penal, sendo as autoras do delito Pau-
la, sua ex-namorada, e Sandra, mãe desta. Em 
um primeiro momento, porém, Sérgio não tinha 
conhecimento da autoria delitiva, somente vin-
do a descobrir depois de transcorridos 2 meses. 
Considerando que o delito é de ação penal pri-
vada, Sérgio, no dia 02.08.2016, propõe queixa-
-crime apenas em face de Sandra, tendo em vis-
ta que sempre teve problemas com a sogra, não 
tendo interesse que Paula seja processada cri-
minalmente. Diante do exposto, é correto afir-
mar que a queixa, na forma proposta:

A) não poderá ser recebida em virtude da ocorrência 
da decadência;

B) não poderá ser recebida, pois se aplica à ação pe-
nal privada o princípio da obrigatoriedade;

C) não poderá ser recebida, pois se aplica à ação pe-
nal privada o princípio da indivisibilidade;

D) poderá ser recebida, pois se aplica à ação penal pri-
vada o princípio da oportunidade;

68. Com relação ao procedimento nos Juizados Es-
peciais Criminais, assinale a afirmativa incorreta.

A) A composição dos danos civis acarreta renúncia ao 
direito de queixa ou representação nas ações penais 
privadas e públicas condicionadas à representação.

B) A transação penal e a composição dos danos civis não 
são institutos privativos do Juizado Especial Criminal.

C) De acordo com a jurisprudência majoritária do Su-
perior Tribunal de Justiça, no caso de concursos de 
crimes, as penas deverão ser somadas ou exaspera-
das para fins de verificação do cabimento de suspen-
são condicional do processo.

D) Acolhendo a transação penal proposta pelas par-
tes, o juiz, em decisão irrecorrível, aplicará pena 
restritiva de direito ou multa, que não importará 
em reincidência.

69. João foi condenado pela prática de crime de 
furto qualificado com base no depoimento de tes-
temunhas do fato, sem, entretanto, que a própria 
vítima fosse ouvida, já que a mesma não foi, na 
oportunidade, localizada. Após o trânsito em jul-
gado da sentença condenatória, localizada a víti-
ma, a mesma indica, em conversa informal com a 
defesa do condenado, que não reconhece o mes-
mo como o autor do delito. Neste caso, a via ade-
quada para nova tomada de declarações da víti-
ma com vistas à possibilidade de utilização em 
futura revisão criminal é:

A) prova produzida unilateralmente pelo interessado;

B) declaração da vítima firmada em cartório;

C) declaração da vítima de próprio punho, com fir-
ma reconhecida;

D) justificação judicial.

DIREITO DO TRABALHO
RAFAEL TONASSI

70. O tempo despendido pelo empregado até o lo-
cal de trabalho e para o seu retorno: 

A) Será computado na jornada de trabalho quando o 
local não for servido de transporte público e o empre-
gador fornecer a condução.

B) Será computado na jornada de trabalho quando o 
local for de difícil acesso e o empregado se deslocar 
por meios próprios.

C) Será computado na jornada de trabalho, salvo 
quando o empregador fornecer a condução.

D) Sempre será devido como hora extra.

71.  Quanto ao turno ininterrupto de revezamen-
to, é correto afirmar que:

A) a adoção de turno ininterrupto de revezamento na 
empresa depende de negociação coletiva.

B) o intervalo intrajornada descaracteriza o turno inin-
terrupto de revezamento.
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C) o intervalo para descanso semanal descaracteriza o 
turno ininterrupto de revezamento.

D) mediante negociação coletiva, é válida a fixação de 
jornada superior a seis horas para turno ininterrupto 
de revezamento.

72. Quanto à jornada de trabalho, é correto afir-
mar que:

A) as variações de horário no registro de ponto não 
excedentes de dez minutos, observado o limite má-
ximo de vinte minutos diários, não são computadas 
como jornada extraordinária.

B) o chefe de departamento que recebe gratificação 
de função de 30% sobre o salário efetivo está excluído 
do regime legal de duração do trabalho.

C) o registro de ponto manual, mecânico ou eletrôni-
co é obrigatório em todos os estabelecimentos.

D) a lei não veda a  prorrogação de trabalho noturno.

73. O adicional de periculosidade:

A) integra a base de cálculo das horas extras.

B) integra a base de cálculo das horas de sobreaviso.

C)  pode ter o percentual legalmente estabelecido redu-
zido por acordos ou convenções coletivos de trabalho.

D) é devido de forma proporcional, em se tratando de 
exposição intermitente

74. Constitui desconto salarial ilícito: 

A) o ressarcimento de dano decorrente de dolo do 
empregado.

B) o adiantamento salarial.

C) o ressarcimento de dano decorrente de culpa do 
empregado, previsto em contrato.

D) o uniforme de trabalho.

75. O depósito em conta de FGTS é dispensado no 
caso de:

A) Licença maternidade.

B) Prestação de serviço militar.

C) aposentadoria por invalidez.

D) Ausência ao trabalho sem desconto salarial.

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
ARYANNA LINHARES

76. No Processo Judiciário do Trabalho:

A) a compensação, ou retenção, só poderá ser argui-
da como matéria de defesa.

B) a compensação, ou retenção, só poderá ser argui-
da em sede recursal.

C) não havendo acordo em audiência, o reclamado 
terá 15 minutos para aduzir sua defesa.

D) apresentada a defesa, o juiz ou presidente proporá 
a conciliação entre as partes.

77. A empresa MAIS ajuizou inquérito judicial para 
apuração de falta grave cometida pela empregada 
Suzana. Neste caso, a oitiva das testemunhas da 
empresa será de, no máximo:

A) 2 pessoas.

B) 3 pessoas.

C) 4 pessoas.

D) 6 pessoas.

78. No processo do trabalho, NÃO são isentos do 
pagamento de custas:

A) os beneficiários de justiça gratuita.

B) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

C) as autarquias e fundações públicas federais, estaduais 
ou municipais que não explorem atividade econômica.

D) as empresas públicas e as sociedades de econo-
mia mista.

79. Considere as seguintes assertivas a respeito 
das provas:

I. A indicação do perito assistente é faculdade da 
parte, a qual deve responder pelos respectivos ho-
norários, ainda que vencedora do objeto da perícia.

II. Se a testemunha for funcionário civil ou mili-
tar e tiver que depor em hora de serviço, será re-
quisitado o seu comparecimento ao Governador 
do Estado ou ao Prefeito Municipal, conforme o 
caso concreto.

III. A testemunha que for parente até o terceiro 
grau civil não prestará compromisso e seu depoi-
mento valerá como simples informação.

IV. O documento em cópia oferecido para prova 
deverá conter declaração de autenticidade do car-
tório responsável, vedada a declaração de auten-
ticidade feita por advogado.

Está correto o que consta APENAS em:

A) I e III.

B) I e II.

C) I, II e III.

D) III e IV.
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80. O Processo Judiciário do Trabalho prevê algu-
mas regras sobre nulidades processuais e exce-
ções que podem ser opostas pela parte. Conforme 
essas normas:

A) toda nulidade pode ser declarada de oficio pelo juiz 
ou mediante provocação das partes, que podem ale-
gá-la em qualquer momento processual.

B) nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do 
Trabalho, só haverá nulidade quando resultar dos atos 
inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes.

C) a nulidade será declarada ainda que seja possível 
suprir-se a falta ou repetir-se o ato, bem como quan-
do for arguida por quem lhe tiver dado causa.

D) apresentada a exceção de incompetência, abrir-se-
-á vista dos autos ao exceto, por 05 dias, prorrogáveis 
por igual período, devendo a decisão ser proferida na 
primeira audiência ou sessão que se seguir.
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