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1 - O Tribunal de Ética e Disciplina de certo Conselho 

Seccional da OAB decidiu pela suspensão preventiva do 

advogado Hélio, acusado em processo disciplinar. Hélio, 

todavia, interpôs o recurso cabível contra tal decisão. 

Considerando as regras sobre os recursos em processos 

que tramitam perante a OAB, bem como a situação 

descrita, assinale a afirmativa correta. 

A) Em regra, os recursos em processos que tramitam 

perante a OAB têm efeito suspensivo. Assim, no caso 

narrado, o recurso interposto por Hélio será dotado do 

aludido efeito. 

B) Em regra, os recursos em processos que tramitam 

perante a OAB não têm efeito suspensivo. Todavia, nesse 

caso, excepcionalmente, pode ser atribuído o efeito, se 

demonstrada a probabilidade de provimento ou se, sendo 

relevante a fundamentação, o recorrente indicar risco de 

dano grave ou de difícil reparação. 

C) Em regra, os recursos em processos que tramitam 

perante a OAB têm efeito suspensivo. Todavia, o recurso 

manejado por Hélio se inclui em hipótese excepcional, 

na qual é vedado o efeito suspensivo. 

D) Em regra, os recursos em processos que tramitam 

perante a OAB não têm efeito suspensivo, não sendo 

permitida a concessão de tal efeito por decisão da 

autoridade julgadora. Assim, no caso narrado, o recurso 

interposto por Hélio não será dotado de efeito 

suspensivo. 

 

 

2 - Enzo, regularmente inscrito junto à OAB, foi 

contratado como empregado de determinada sociedade 

limitada, a fim de exercer atividades privativas de 

advogado. Foi celebrado, por escrito, contrato individual 

de trabalho, o qual estabelece que Enzo se sujeitará a 

regime de dedicação exclusiva. A jornada de trabalho 

acordada de Enzo é de oito horas diárias. 

Frequentemente, porém, é combinado que Enzo não 

compareça à sede da empresa pela manhã, durante a qual 

deve ficar, por três horas, “de plantão”, ou seja, à 

disposição do empregador, aguardando ordens. Nesses 

dias, posteriormente, no período da tarde, dirige-se à 

sede, a fim de exercer atividades no local, pelo período 

contínuo de seis horas. 

Considerando o caso narrado e a disciplina do Estatuto 

da Advocacia e da OAB, bem como do seu Regulamento 

Geral, assinale a afirmativa correta. 

A) É vedada a pactuação de dedicação exclusiva. 

Deverão ser remuneradas como extraordinárias as horas 

diárias excedentes a quatro horas contínuas, incluindo-se 

as horas cumpridas por Enzo na sede da empresa, bem 

como as horas que ele permanece em sede externa, 

executando tarefas ou meramente aguardando ordens do 

empregador. 

B) É autorizada a pactuação do regime de dedicação 

exclusiva. Deverão ser remuneradas como 

extraordinárias as horas que excederem a jornada de oito 

horas diárias, o que inclui as horas cumpridas por Enzo 

na sede da empresa ou efetivamente executando 

atividades externas ordenadas pelo empregador. As 

horas em que Enzo apenas aguarda as ordens fora da sede 

são consideradas somente para efeito de compensação de 

horas. 

C) É autorizada a pactuação do regime de dedicação 

exclusiva. Deverão ser remuneradas como 

extraordinárias as horas que excederem a jornada de oito 

horas diárias, o que inclui tanto as horas cumpridas por 

Enzo na sede da empresa como as horas em que ele 

permanece em sede externa, executando tarefas ou 

meramente aguardando ordens do empregador. 

D) É autorizada a pactuação do regime de dedicação 

exclusiva. Deverão ser remuneradas como 

extraordinárias as horas que excederem a jornada de 

nove horas diárias, o que inclui as horas cumpridas por 

Enzo na sede da empresa ou efetivamente executando 

atividades externas ordenadas pelo empregador. As 

horas em que Enzo apenas aguarda as ordens fora da sede 

são consideradas somente para efeito de compensação de 

horas. 

 

 

3 - Rafaela, advogada, atua como árbitra em certa lide. 

Lena, também regularmente inscrita como advogada 

perante a OAB, exerce atualmente a função de 

mediadora. Ambas, no exercício de suas atividades, 

tomaram conhecimento de fatos relativos às partes 

envolvidas. Todavia, apenas foi solicitado a Rafaela que 
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guardasse sigilo sobre tais fatos. Considerando o caso 

narrado, assinale a afirmativa correta. A) Apenas 

Rafaela, no exercício da profissão, submete-se ao dever 

de guardar sigilo dos fatos de que tomou conhecimento. 

O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias 

excepcionais que configurem justa causa, como nos 

casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem 

como em caso de defesa própria. B) Apenas Lena, no 

exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar 

sigilo dos fatos de que tomou conhecimento. O dever de 

sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que 

configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça 

aos direitos à vida e à honra, bem como em caso de 

defesa própria. C) Ambas as advogadas, no exercício da 

profissão, submetem-se ao dever de guardar sigilo dos 

fatos de que tomaram conhecimento. O dever de sigilo 

cederá em face de circunstâncias excepcionais que 

configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça 

aos direitos à vida e à honra, bem como em caso de 

defesa própria. D) Apenas Rafaela, no exercício da 

profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos 

fatos de que tomou conhecimento. O dever de sigilo 

cederá em face de circunstâncias excepcionais que 

configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça 

aos direitos à vida e à honra. Porém, não se admite a 

relativização do dever de sigilo para exercício de defesa 

própria. 

 

 

4 - Juan e Pablo, ambos advogados, atuaram 

conjuntamente patrocinando uma demanda trabalhista 

em favor de certo trabalhador empregado. Tiveram 

bastante sucesso no exercício dessa função, tendo se 

valido de teses jurídicas notórias. Em razão disso, após o 

fim desse processo, duas pessoas jurídicas contrataram, 

respectivamente, Juan e Pablo, como integrantes de seus 

departamentos jurídicos, em relação empregatícia. A 

sociedade que empregou Juan determinou que ele atue de 

forma consultiva, emitindo parecer sobre a mesma 

questão jurídica tratada naquele primeiro processo, 

embora adotando orientação diversa, desta feita 

favorável aos empregadores. A pessoa jurídica que 

emprega Pablo pretende que ele realize sua defesa, em 

juízo, em processos nos quais ela é ré, sobre a mesma 

questão, também sustentando o posicionamento 

favorável aos empregadores. 

Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa 

correta.  

A) Juan e Pablo podem, de maneira legítima, recusar a 

atuação consultiva e o patrocínio das demandas judiciais, 

respectivamente, sem que isso implique violação aos 

seus deveres profissionais. 

B) Apenas Juan pode, de maneira legítima, recusar a 

atuação consultiva sem que isso implique violação aos 

seus deveres profissionais. 

C) Apenas Pablo pode, de maneira legítima, recusar o 

patrocínio das demandas judiciais sem que isso implique 

violação aos seus deveres profissionais. 

D) As recusas quanto à atuação consultiva e ao 

patrocínio das demandas judiciais, por Juan e Pablo, 

respectivamente, implicam violações aos seus deveres 

profissionais. 

 

 

 

5 - O advogado Mário dos Santos, presidente do 

Conselho Seccional Y da OAB, foi gravemente ofendido 

em razão do seu cargo, gerando violação a prerrogativas 

profissionais. O fato obteve grande repercussão no país. 

Considerando o caso narrado, de acordo com o 

Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, 

assinale a afirmativa correta. 

A) Compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover 

o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do 

Conselho Seccional Y. 

B) Compete ao Conselho Federal da OAB promover o 

desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do 

Conselho Federal. 

C) Compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover 

o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede da 

subseção do território em que ocorreu a violação a 

prerrogativas profissionais. 

D) Compete ao Conselho Federal da OAB promover o 

desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do 

Conselho Seccional Y. 
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6 - Em determinada edição de um jornal de grande 

circulação, foram publicadas duas matérias subscritas, 

cada qual, pelos advogados Lúcio e Frederico. Lúcio 

assina, com habitualidade, uma coluna no referido jornal, 

em que responde, semanalmente, a consultas sobre 

matéria jurídica. Frederico apenas subscreveu matéria 

jornalística naquela edição, debatendo certa causa, de 

natureza criminal, bastante repercutida na mídia, tendo 

analisado a estratégia empregada pela defesa do réu no 

processo. 

Considerando o caso narrado e o disposto no Código de 

Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. 

A) Lúcio e Frederico cometeram infração ética. 

B) Apenas Lúcio cometeu infração ética. 

C) Apenas Frederico cometeu infração ética. 

D) Nenhum dos advogados cometeu infração ética 

 

 

7 - Miguel, advogado, sempre exerceu a atividade 

sozinho. Não obstante, passou a pesquisar sobre a 

possibilidade de constituir, individualmente, pessoa 

jurídica para a prestação de seus serviços de advocacia. 

Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. 

A) Miguel poderá constituir a pessoa jurídica pretendida, 

mediante registro dos seus atos constitutivos no 

Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver 

sede, com denominação formada pelo nome do titular, 

seguida da expressão ‘Sociedade Individual de 

Advocacia’. 

B) Miguel não poderá constituir a pessoa jurídica 

pretendida, uma vez que o ordenamento jurídico 

brasileiro não admite a figura da sociedade unipessoal, 

ressalvados apenas os casos de unipessoalidade 

temporária e da chamada subsidiária integral. 

C) Miguel poderá constituir a pessoa jurídica pretendida 

mediante registro dos seus atos constitutivos no 

Conselho Seccional da OAB, com denominação formada 

pelo nome do titular, seguida da expressão ‘EIRELI’. 

D) Miguel poderá constituir a pessoa jurídica pretendida 

mediante registro dos seus atos constitutivos no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, com denominação formada 

pelo nome do titular, seguida da expressão ‘EIRELI’. 

 

 

8 - O Dr. Silvestre, advogado, é procurado por um cliente 

para patrociná-lo em duas demandas em curso, nas quais 

o aludido cliente figura como autor. Ao verificar o 

andamento processual dos feitos, Silvestre observa que o 

primeiro processo tramita perante a juíza Dra. Isabel, sua 

tia. Já o segundo processo tramita perante o juiz Dr. 

Zacarias, que, coincidentemente, é o locador do imóvel 

onde o Dr. Silvestre reside. 

Considerando o disposto no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, assinale a afirmativa correta. 

A) O Dr. Silvestre cometerá infração ética se atuar em 

qualquer dos processos, tendo em vista o grau de 

parentesco com a primeira magistrada e a existência de 

relação negocial com o segundo juiz. 

B) O Dr. Silvestre cometerá infração ética apenas se 

atuar no processo que tramita perante a juíza Dra. Isabel, 

tendo em vista o grau de parentesco com a magistrada. 

Quanto ao segundo processo, não há vedação ética ao 

patrocínio na demanda. 

C) O Dr. Silvestre cometerá infração ética apenas se 

atuar no processo que tramita perante o juiz Dr. Zacarias, 

tendo em vista a existência de relação negocial com o 

magistrado. Quanto ao primeiro processo, não há 

vedação ética ao patrocínio na demanda. 

D) O Dr. Zacarias não cometerá infração ética se atuar 

em ambos os feitos, pois as hipóteses de suspeição e 

impedimento dos juízes versam sobre seu 

relacionamento com as partes, e não com os advogados. 
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9 - Uma punição só pode ser admitida na medida em que 

 abre chances no sentido de evitar um mal maior. 

 Jeremy Bentham 

Jeremy Bentham, em seu livro Princípios da Moral e da 

Legislação, afirma que há quatro casos em que não se 

deve infligir uma punição. 

Assinale a opção que corresponde a um desses casos 

citados pelo autor na obra em referência. 

A) Quando a lei não é suficientemente clara na punição 

que estabelece. 

B) Quando o prejuízo produzido pela punição for maior 

do que o prejuízo que se quer evitar. 

C) Quando o juiz da causa entende ser inoportuna a 

aplicação da punição. 

D) Quando o agressor já sofreu o suficiente em função 

das vicissitudes do processo penal. 

 

 

10 -      É verdade que 

nas democracias o povo parece fazer o   

 que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. 

 Montesquieu 

No preâmbulo da Constituição da República, os 

constituintes afirmaram instituir um Estado Democrático 

destinado a assegurar, dentre outras coisas, a liberdade. 

Esse é um conceito de fundamental importância para a 

Filosofia do Direito, muito debatido por inúmeros 

autores. Uma importante definição utilizada no mundo 

jurídico é a que foi dada por Montesquieu em seu Do 

Espírito das Leis. 

Assinale a opção que apresenta a definição desse autor 

na obra citada. 

A) A liberdade consiste na forma de governo dos 

homens, e não no governo das leis. 

B) A disposição de espírito pela qual a alma humana 

nunca pode ser aprisionada é o que chamamos de 

liberdade. 

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

permitem. 

D) O direito de resistência aos governos injustos é a 

expressão maior da liberdade. 

 

 

11 - Todos os dispositivos da Lei Y, promulgada no ano 

de 1985, possuem total consonância material e formal 

com a Constituição de 1967, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 1/1969. No entanto, o 

Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso 

extraordinário, constatou que, após a atuação do Poder 

Constituinte originário, que deu origem à Constituição de 

1988, o Art. X da mencionada Lei Y deixou de encontrar 

suporte material na atual ordem constitucional. 

Sobre esse caso, segundo a posição reconhecida pela 

ordem jurídico-constitucional brasileira, assinale a 

afirmativa correta. 

A) Ocorreu o fenômeno conhecido como “não 

recepção”, que tem por consequência a revogação do ato 

normativo que não se compatibiliza materialmente com 

o novo parâmetro constitucional. 

B) Ao declarar a inconstitucionalidade do Art. X à luz do 

novo parâmetro constitucional, devem ser reconhecidos 

os naturais efeitos retroativos (ex tunc) atribuídos a tais 

decisões. 

C) Na ausência de enunciado expresso, dá-se a 

ocorrência do fenômeno denominado 

“desconstitucionalização”, sendo que o Art. X é tido 

como inválido perante a nova Constituição. 

D) Terá ocorrido o fenômeno da inconstitucionalidade 

formal superveniente, pois o Art. X, constitucional 

perante a Constituição de 1967, tornou-se inválido com 

o advento da Constituição de 1988. 

 

12 - Policiais militares do estado Y decidiram entrar em 

greve em razão dos atrasos salariais e por considerarem 

inadequadas as condições de trabalho. Em razão desse 

quadro, a Associação de Esposas e Viúvas dos Policiais 

Militares procura um advogado para saber da 

constitucionalidade dessa decisão dos policiais militares. 

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa 

correta. 
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A) Compete aos referidos policiais militares decidir 

sobre a oportunidade de exercer o direito de greve, que 

lhes é assegurado pela CRFB/88. 

B) O direito de greve pode ser livremente exercido pelos 

policiais militares estáveis, mas aqueles que estiverem 

em estágio probatório podem ser demitidos por falta 

injustificada ao serviço. 

C) O exercício do direito de greve, sob qualquer forma 

ou modalidade, é-lhes vedado, pois sua atividade é 

essencial à segurança da sociedade, tal qual ocorre com 

os militares das Forças Armadas. 

D) O direito de greve dos servidores públicos ainda não 

foi regulamentado por lei específica, o que torna a 

decisão constitucionalmente incorreta. 

 

 

13 - Uma nova Constituição é promulgada, sendo que um 

grupo de parlamentares mantém dúvidas acerca do 

destino a ser concedido a várias normas da Constituição 

antiga, cujas temáticas não foram tratadas pela nova 

Constituição. Como a nova Constituição ficou silente 

quanto a essa situação, o grupo de parlamentares, 

preocupado com possível lacuna normativa, resolve 

procurar competentes advogados a fim de sanar a 

referida dúvida. 

Os advogados informaram que, segundo o sistema 

jurídico-constitucional brasileiro, 

A) as normas da Constituição pretérita que guardarem 

congruência material com a nova Constituição serão 

convertidas em normas ordinárias. 

B) as matérias tratadas pela Constituição pretérita e não 

reguladas pela nova Constituição serão por esta 

recepcionadas. 

C) as matérias tratadas pela Constituição pretérita e não 

reguladas pela nova Constituição receberão, na nova 

ordem, status supralegal, mas infraconstitucional. 

D) a revogação tácita da ordem constitucional pretérita 

pela nova Constituição se dará de forma completa e 

integral, ocasionando a perda de sua validade. 

 

14 - Juliano, governador do estado X, casa-se com 

Mariana, deputada federal eleita pelo estado Y, a qual já 

possuía uma filha chamada Letícia, advinda de outro 

relacionamento pretérito. Na vigência do vínculo 

conjugal, enquanto Juliano e Mariana estão no exercício 

de seus mandatos, Letícia manifesta interesse em 

também ingressar na vida política, candidatandose ao 

cargo de deputada estadual, cujas eleições estão 

marcadas para o mesmo ano em que completa 23 (vinte 

e três) anos de idade. 

A partir das informações fornecidas e com base no texto 

constitucional, assinale a afirmativa correta.  

A) Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao 

cargo de deputada estadual, mas não poderá concorrer no 

estado X, por expressa vedação constitucional, enquanto 

durar o mandato de Juliano. 

B) Uma vez que Letícia está ligada a Juliano, seu 

padrasto, por laços de mera afinidade, inexiste vedação 

constitucional para que concorra ao cargo de deputada 

estadual no estado X. 

C) Letícia não poderá concorrer por não ter atingido a 

idade mínima exigida pela Constituição como condição 

de elegibilidade para o exercício do mandato de deputada 

estadual. 

D) Letícia não poderá concorrer nos estados X e Y, uma 

vez que a Constituição dispõe sobre a inelegibilidade 

reflexa ou indireta para os parentes consanguíneos ou 

afins até o 2º grau nos territórios de jurisdição dos 

titulares de mandato eletivo. 

 

 

15 - O Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão 

definitiva de mérito proferida em sede de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, declarou inconstitucional 

determinada lei do Estado Alfa. Meses após a referida 

decisão, o Estado Sigma, após regular processo 

legislativo e sanção do Governador, promulga uma lei 

estadual com teor idêntico àquele da lei federal que fora 

declarada inconstitucional pelo STF. 

Com base no ordenamento jurídico-constitucional 

vigente, assinale a afirmativa correta. 
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A) As decisões proferidas em sede de controle 

concentrado, como no caso da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, gozam de efeitos erga omnes e 

vinculam o Poder Legislativo e o Poder Executivo; logo, 

a inconstitucionalidade da lei do Estado Sigma pode ser 

arguída em reclamação ao STF. 

B) A norma editada pelo Estado Sigma, ao contrariar 

decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema 

Corte, órgão de cúpula do Poder Judiciário ao qual 

compete, precipuamente, a guarda da Constituição, já 

nasce nula de pleno direito e não produz quaisquer 

efeitos. 

C) A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em 

sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade não possui 

efeito vinculante, razão pela qual inexiste óbice à edição 

de lei estadual com teor idêntico àquele de outra lei 

estadual que fora declarada inconstitucional pela 

Suprema Corte. 

D) A referida decisão proferida pelo STF, declarando a 

inconstitucionalidade da lei do Estado Alfa, apenas 

vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a 

administração pública direta e indireta, não o Poder 

Legislativo em sua função típica de legislar; logo, pode 

ser proposta nova ADI. 

 

 

16 - O Procurador-Geral de Justiça resolve representar 

perante o Tribunal de Justiça, solicitando intervenção 

estadual no Município Alfa, sob a alegação de que esse 

ente federado tem violado frontalmente diversos 

princípios, de reprodução obrigatória, indicados na 

Constituição Estadual. 

Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa 

correta. 

A) A intervenção estadual no Município Alfa pode ser 

decretada, ex officio, pelo Governador de Estado, 

independentemente da representação. 

B) A intervenção estadual no Município Alfa dependerá 

de provimento do Tribunal de Justiça requisitando ao 

Governador de Estado que decrete a referida medida. 

C) A intervenção estadual não é possível, pois, devido à 

sua natureza excepcional, o rol previsto na Constituição 

da República não contempla a violação a princípios. 

D) A intervenção estadual no Município Alfa, após o 

acolhimento da representação pelo Tribunal de Justiça, 

ainda dependerá do controle político da Assembleia 

Legislativa Estadual. 

 

 

17 - João, rico comerciante, é eleito vereador do 

Município “X” pelo partido Alfa. Contudo, passados dez 

dias após sua diplomação, o partido político Pi, 

adversário de Alfa, ajuíza ação de impugnação de 

mandato eletivo, perante a Justiça Eleitoral, requerendo 

a anulação da diplomação de João. Alegou o referido 

partido político ter havido abuso do poder econômico por 

parte de João na eleição em que logrou ser eleito, 

anexando, inclusive, provas que considerou irrefutáveis. 

João, sentindo-se injustiçado, já que, em momento algum 

no decorrer da campanha ou mesmo após a divulgação 

do resultado, teve conhecimento desses fatos, busca 

aconselhamento com um advogado acerca da 

juridicidade do ajuizamento de tal ação.  

Com base no caso narrado, assinale a opção que 

apresenta a orientação dada pelo advogado. 

A) O Partido Pi não poderia ter ingressado com a ação, 

pois abuso de poder econômico não configura 

fundamento que tenha o condão de viabilizar a 

impugnação de mandato eletivo conquistado pelo voto. 

B) O Partido Pi respeitou os requisitos impostos pela 

CRFB/88, tanto no que se refere ao fundamento (abuso 

do poder econômico) para o ajuizamento da ação como 

também em relação à sua tempestividade. 

C) O Partido Pi, nos termos do que dispõe a CRFB/88, 

não poderia ter ingressado com a ação, pois, ocorrida a 

diplomação, precluso encontrava-se o direito de 

impugnar o mandato eletivo de João. 

D) O Partido Pi só poderia impugnar o mandato eletivo 

que João conquistou pelo voto popular em momento 

anterior à diplomação, sob pena de afronta ao regime 

democrático. 
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18 - Há cerca de três meses, foi verificado que os presos 

da Penitenciária Quebrantar estavam sofrendo diversas 

formas de maus tratos, incluindo violência física. Você 

foi contratado(a) por familiares dos presos, que lhe 

disseram ter elementos suficientes para acreditar que 

qualquer medida judicial no Brasil seria ineficaz no 

prazo desejado. Por isso, eles o(a) consultaram sobre a 

possibilidade de submeter o caso à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).  

Considerando as regras de funcionamento dessa 

Comissão, você deve informá-los de que a CIDH pode 

receber a denúncia: 

A) caso sejam feitas petições individualizadas, uma vez 

que os casos de violação de direitos previstos no Pacto 

de São José da Costa Rica devem ser julgados 

diretamente pela Corte Interamericana de Justiça. 

B) caso sejam feitas petições individualizadas relatando 

a violação sofrida por cada uma das vítimas e as 

relacionando aos direitos previstos na Convenção 

Americana; assim, a CIDH poderá adotar as medidas que 

julgar necessárias para a cessação da violação. 

C) caso entenda haver situação de gravidade e urgência. 

Assim, a CIDH poderá instaurar de ofício um 

procedimento no qual solicita que o Estado brasileiro 

adote medidas cautelares de natureza coletiva para evitar 

danos irreparáveis aos presos. 

D) caso entenda haver situação de gravidade e urgência. 

Assim, a CIDH deve encaminhar diretamente o caso à 

Corte Interamericana de Justiça, que poderá ordenar a 

medida provisória que julgar necessária à cessação da 

violação. 

 

 

19 - Você, como advogada(o) que atua na defesa dos 

Direitos Humanos, foi chamada(o) para atuar em um 

caso em que há uma disputa pela terra entre produtores 

rurais e uma comunidade quilombola. Você sabe que, de 

acordo com o Decreto nº 4.887/03 do Governo Federal, 

“consideram-se remanescentes das comunidades dos 

quilombos, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 

auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados 

de relações territoriais específicas, com presunção de 

ancestralidade negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida”. Em relação a essas pessoas 

remanescentes de quilombos, é correto dizer que a 

Constituição Federal de 1988: 

A) assegura o direito às suas tradições, mas não garante 

a propriedade da terra ocupada por elas. 

B) prevê o direito à consulta aos quilombolas sempre que 

houver proposta oficial de exploração de riquezas 

minerais de suas terras. 

C) afirma o direito à posse da terra quando ocupada de 

boa-fé por esses grupos. 

D) reconhece a propriedade definitiva das terras que 

estejam ocupando, cabendo ao Estado a emissão dos 

títulos respectivos. 

 

 

20 - Ernesto concluiu o doutorado em Direito em 

prestigiosa universidade situada em Nova York, nos 

Estados Unidos, e pretende fazer concurso para o cargo 

de professor em uma universidade brasileira. Uma das 

exigências para a revalidação do seu diploma estrangeiro 

é que este esteja devidamente legalizado. 

Essa legalização de documento estrangeiro deverá ser 

feita mediante: 

 A) o apostilamento pela Convenção da Apostila de Haia, 

da qual Brasil e Estados Unidos fazem parte. 

B) a consularização no consulado brasileiro em Nova 

York. 

C) a notarização em consulado norte-americano no 

Brasil 

 D) o apostilamento pela Convenção da Apostila de Haia, 

no consulado brasileiro. 
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21 - Um ex-funcionário de uma agência de inteligência 

israelense está de passagem pelo Brasil e toma 

conhecimento de que chegou ao Supremo Tribunal 

Federal um pedido de extradição solicitado pelo governo 

de Israel, país com o qual o Brasil não possui tratado de 

extradição. Receoso de ser preso, por estar respondendo 

em Israel por crime de extorsão, ele pula o muro do 

consulado da Venezuela no Rio de Janeiro e solicita 

proteção diplomática a esse país. 

Nesse caso, 

A) pode pedir asilo diplomático e terá direito a salvo-

conduto para o país que o acolheu. 

B) é cabível o asilo territorial, porque o consulado é 

território do Estado estrangeiro. 

C) não se pode pedir asilo, e o STF não autorizará a 

extradição, por ausência de tratado. 

D) o asilo diplomático não pode ser concedido, pois não 

é cabível em consulado. 

 

 

22 - O reitor de uma faculdade privada sem fins 

lucrativos (cujas receitas, inclusive seus eventuais 

superávits, são integralmente reinvestidas no 

estabelecimento de ensino) deseja saber se está correta a 

cobrança de impostos efetuada pelo fisco, que negou a 

pretendida imunidade tributária, sob o argumento de que 

a instituição de ensino privada auferia lucros.  

Na hipótese, sobre a atuação do fisco, assinale a 

afirmativa correta. 

A) O fisco agiu corretamente, pois a imunidade tributária 

apenas alcança instituições de ensino que não sejam 

superavitárias. 

B) O fisco agiu corretamente, pois a imunidade tributária 

apenas alcança instituições públicas de ensino. 

C) O fisco não agiu corretamente, pois não há 

impedimento à distribuição de lucro pelo 

estabelecimento de ensino imune. 

D) O fisco não agiu corretamente, pois, para que seja 

concedida tal imunidade, a instituição não precisa ser 

deficitária, desde que o superávit seja revertido para suas 

finalidades. 

 

 

23 - Considere que Luís é um andarilho civilmente capaz 

que não elegeu nenhum lugar como seu domicílio 

tributário, não tem domicílio civil, nem residência fixa, e 

não desempenha habitualmente atividades em endereço 

certo. 

A partir da hipótese apresentada, de acordo com o 

Código Tributário Nacional e no silêncio de legislação 

específica, assinale a afirmativa correta. 

A) Luís nunca terá domicílio tributário. 

B) O domicílio tributário de Luís será o lugar da situação 

de seus bens ou da ocorrência do fato gerador. 

C) O domicílio tributário de Luís será, necessariamente, 

a sede da entidade tributante. 

D) O domicílio tributário de Luís será a residência de 

seus parentes mais próximos ou o lugar da situação dos 

bens de Luís. 

 

 

24 - Em 2015, o Município X estabeleceu, por meio da 

Lei nº 123, alíquotas progressivas do Imposto sobre 

propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), tendo 

em conta o valor do imóvel. 

Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. 

A) A lei é inconstitucional, pois a Constituição da 

República admite alíquotas progressivas do IPTU apenas 

se destinadas a assegurar o cumprimento da função social 

da propriedade urbana, o que não é a hipótese. 

B) A lei é inconstitucional, pois viola o Princípio da 

Isonomia. 

C) A lei está de acordo com a Constituição da República, 

e a fixação de alíquotas progressivas poderia até mesmo 

ser estabelecida por Decreto. 
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D) A lei está de acordo com a Constituição da República, 

que estabelece a possibilidade de o IPTU ser progressivo 

em razão do valor do imóvel. 

 

 

25 - Admita que, em 2016, foi criado um Território 

Federal no Brasil, dividido em municípios. Joaquim 

reside nesse Território e recebeu da União, no presente 

ano, uma guia para o pagamento do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do seu 

imóvel. Na semana seguinte, recebeu também uma guia 

do município em que mora. 

Levando em conta a situação descrita, assinale a 

afirmativa correta. 

A) Apenas a União é competente para, no caso, exigir o 

IPTU 

 B) Apenas o Município onde Joaquim reside é 

competente para exigir o IPTU. 

C) Tanto o Estado, onde se localiza o Território, quanto 

o Município seriam competentes para exigir o IPTU. 

D) Tanto a União quanto o Município em que Joaquim 

reside seriam competentes para exigir o IPTU. 

 

 

26 - A pessoa jurídica Sigma teve lavrado contra si um 

auto de infração. A autuação fiscal lhe impôs multa pela 

falta de exibição de notas fiscais durante um determinado 

período. Após ser citada em sede de execução fiscal, a 

pessoa jurídica Sigma alegou, em embargos à execução, 

que não apresentou as notas fiscais porque elas haviam 

sido furtadas por seu antigo gerente geral, que, com elas, 

praticara ilícito criminal, tendo sido, por isso, condenado 

na esfera penal por sonegação fiscal e furto daquelas 

notas. 

Com base nessa narrativa, no que tange ao pagamento da 

multa tributária, assinale a afirmativa correta. 

A) A responsabilidade é pessoal do antigo gerente por ter 

cometido infração conceituada na lei como crime. 

B) A empresa deve arcar com o pagamento da multa, 

sendo possível, posteriormente, uma ação de regresso em 

face do antigo gerente geral. 

C) O antigo gerente não pode ser responsabilizado na 

esfera cível/tributária, por já ter sido condenado na esfera 

penal. 

D) O caso é de responsabilidade solidária, por ter a 

empresa nomeado o antigo gerente para cargo de 

tamanha confiança. 

 

 

27 - Ricardo, servidor público federal, especializou-se no 

mercado imobiliário, tornando-se corretor de imóveis. 

Em razão do aumento da demanda, passou a atender seus 

clientes durante o horário de expediente, ausentando-se 

da repartição pública sem prévia autorização do chefe 

imediato. Instaurada sindicância, Ricardo foi punido com 

uma advertência. A despeito disso, ele passou a reincidir 

na mesma falta que ensejou sua punição. 

Nova sindicância foi aberta. Com base na situação 

narrada, assinale a afirmativa correta. 

A) A sindicância não pode resultar, em nenhuma 

hipótese, na aplicação da pena de suspensão; neste caso, 

deve ser instaurado processo administrativo disciplinar. 

B) A reiteração da mesma falha não enseja a aplicação 

da pena de suspensão; neste caso, a única sanção possível 

é a advertência. 

C) A sindicância pode dar ensejo à aplicação da pena de 

suspensão, desde que a sanção seja de até 30 (trinta) dias. 

D) A pena de demissão independe da instauração de 

processo administrativo disciplinar, podendo ser 

aplicada após sindicância. 

 

 

28 - Em uma movimentada rodovia concedida pela 

União a uma empresa privada, um veículo particular 

colidiu com outro, deixando diversos destroços 

espalhados pela faixa de rolamento. Um dos objetos 

deixados sobre a pista cortou o pneu de um terceiro 
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automóvel, causando a colisão deste em uma mureta de 

proteção. 

Com base no fragmento acima, assinale a afirmativa 

correta. 

A) A concessionária deve responder objetivamente pelos 

danos causados, com fundamento na teoria do risco 

administrativo. 

B) Em nenhuma hipótese a concessionária poderá ser 

responsabilizada pelo evento danoso. 

C) A concessionária responde pelos danos materiais 

causados ao terceiro veículo, com fundamento na teoria 

do risco integral, isto é, ficou comprovado que o dano foi 

causado por culpa exclusiva de terceiro ou por força 

maior. 

D) O proprietário do terceiro automóvel só será reparado 

pelos danos materiais caso demonstre a culpa da 

concessionária, caracterizada, por exemplo, pela demora 

excessiva em promover a limpeza da rodovia. 

 

 

29 - Desde 1980, Jorge é docente em determinada 

universidade federal, ocupando o cargo efetivo de 

professor titular na Faculdade de Direito. No início do 

ano 2000, foi designado para ocupar a chefia de 

patrimônio da mesma instituição de ensino, cargo 

comissionado que exerce cumulativamente com o de 

professor. Mesmo tendo cumprido os requisitos para a 

aposentadoria voluntária do cargo efetivo, decide 

permanecer em atividade, até atingir a idade-limite para 

a aposentadoria compulsória. 

Com base na situação narrada, assinale a afirmativa 

correta. 

A) A aposentadoria compulsória, que ocorrerá aos 70 

(setenta) anos de idade, só atingirá o cargo de professor. 

Neste caso, inexistindo impedimentos 

infraconstitucionais, Jorge poderá continuar exercendo a 

chefia de patrimônio. 

B) A aposentadoria compulsória, que ocorrerá aos 75 

(setenta e cinco) anos de idade, só atingirá o cargo de 

professor. Neste caso, inexistindo impedimentos 

infraconstitucionais, Jorge poderá continuar exercendo a 

chefia de patrimônio. 

C) Não cabe ao Tribunal de Contas da União apreciar, 

para fins de registro, a legalidade da(s) aposentadoria(s) 

compulsória(s) concedida(s), tendo em vista que a 

atribuição constitucional somente diz respeito às 

aposentadorias voluntárias ou por invalidez permanente. 

D) Cabe ao Tribunal de Contas da União apreciar, para 

fins de registro, a legalidade das admissões de pessoal, 

tanto as que envolvem provimento de cargo efetivo 

quanto as que dizem respeito a provimento de cargo em 

comissão. 

 

 

30 - Determinado município é proprietário de um extenso 

lote localizado em área urbana, mas que não vem sendo 

utilizado pela Administração há anos. Em consequência 

do abandono, o imóvel foi ocupado por uma família de 

desempregados, que deu à área uma função social. O 

poder público teve ciência do fato, mas, como se tratava 

do final da gestão do então prefeito, não tomou qualquer 

medida para que o bem fosse desocupado. A situação 

perdurou mais de trinta anos, até que o município ajuizou 

a reintegração de posse. 

Sobre a questão apresentada, assinale a afirmativa 

correta. 

A) O terreno não estava afetado a um fim público, razão 

pela qual pode ser adquirido por usucapião. 

B) O terreno é insuscetível de aquisição por meio de 

usucapião, mesmo sendo um bem dominical. 

C) O poder público municipal não poderá alienar a área 

em questão, dado que todos os bens públicos são 

inalienáveis. 

D) O bem será classificado como de uso especial, caso 

haja a reintegração de posse e o município decida 

construir uma grande praça no local anteriormente 

ocupado pela família. 
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31 - Ao realizar uma auditoria interna, certa entidade 

administrativa federal, no exercício da autotutela, 

verificou a existência de um ato administrativo portador 

de vício insanável, que produz efeitos favoráveis para a 

sociedade Tudobeleza S/A, a qual estava de boa fé. O ato 

foi praticado em 10 de fevereiro de 2012. Em razão disso, 

em 17 de setembro de 2016, a entidade instaurou 

processo administrativo, que, após o exercício da ampla 

defesa e do contraditório, culminou na anulação do ato 

em 05 de junho de 2017. 

Com relação ao transcurso do tempo na mencionada 

situação hipotética, assinale a afirmativa correta. 

A) Não há decadência do direito de anular o ato eivado 

de vício, considerando que o processo que resultou na 

invalidação foi instaurado dentro do prazo de 5 (cinco) 

anos. 

B) Consumou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos 

para o exercício do poder de polícia por parte da 

Administração Pública federal. 

C) O transcurso do tempo não surte efeitos no caso em 

questão, considerando que a Administração pode anular 

seus atos viciados a qualquer tempo. 

D) Consumou-se a decadência para o exercício da 

autotutela, pois, entre a prática do ato e a anulação, 

transcorreram mais de 5 (cinco) anos. 

 

 

32 - O Estado “X” pretende fazer uma reforma 

administrativa para cortar gastos. Com esse intuito, 

espera concentrar diversas secretarias estaduais em um 

mesmo prédio, mas não dispõe de um imóvel com a área 

necessária. Após várias reuniões com a equipe de 

governo, o governador decidiu desapropriar, por 

utilidade pública, um enorme terreno de propriedade da 

União para construir o edifício desejado. 

Sobre a questão apresentada, assinale a afirmativa 

correta. 

A) A União pode desapropriar imóveis dos Estados, 

atendidos os requisitos previstos em lei, mas os Estados 

não podem desapropriar imóveis da União. 

B) Para que haja a desapropriação pelo Estado “X”, é 

imprescindível que este ente federado demonstre, em 

ação judicial, estar presente o interesse público. 

C) A desapropriação é possível, mas deve ser precedida 

de autorização legislativa dada pela Assembleia 

Legislativa. 

D) A desapropriação é possível, mas deve ser precedida 

de autorização legislativa dada pelo Congresso Nacional. 

 

 

33 - Gabriela, pequena produtora rural que desenvolve 

atividade pecuária, é avisada por seu vizinho sobre 

necessidade de registrar seu imóvel rural no Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sob pena de perder a 

propriedade do bem. 

Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. 

A) Gabriela não tem a obrigação de registrar o imóvel no 

CAR por ser pequena produtora rural. 

B) Gabriela tem a obrigação de registrar o imóvel no 

CAR, sob pena de perder a propriedade do bem, que 

apenas poderá ser reavida por ação judicial. 

C) Gabriela tem a obrigação de registrar o imóvel no 

CAR; o registro não será considerado título para fins de 

reconhecimento do direito de propriedade ou posse. 

D) Gabriela tem a obrigação de registrar o imóvel no 

CAR; o registro autoriza procedimento simplificado para 

concessão de licença ambiental. 

 

 

34 - Configurada a violação aos dispositivos da Lei do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 

especificamente sobre a restauração e recuperação de 

ecossistema degradado, o Estado Z promove ação civil 

pública em face de Josemar, causador do dano. Em sua 

defesa judicial, Josemar não nega a degradação, mas 

alega o direito subjetivo de celebração de Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), com a possibilidade de 

transacionar sobre o conteúdo das normas sobre 

restauração e recuperação. 
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Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. 

A) Josemar não possui direito subjetivo à celebração do 

TAC, que, caso celebrado, não pode dispor sobre o 

conteúdo da norma violada, mas sobre a forma de seu 

cumprimento. 

B) O TAC não pode ser celebrado, uma vez que a ação 

civil pública foi proposta pelo Estado, e não pelo 

Ministério Público. 

C) Josemar possui direito subjetivo a celebrar o TAC, 

sob pena de violação ao princípio da isonomia, mas sem 

que haja possibilidade de flexibilizar o conteúdo das 

normas violadas. 

D) Josemar possui direito subjetivo a celebrar o TAC nos 

termos pretendidos, valendo o termo como título 

executivo extrajudicial, apto a extinguir a ação civil 

pública por perda de objeto. 

 

 

35 - Jonas trabalha como caseiro da casa de praia da 

família Magalhães, exercendo ainda a função de 

cuidador da matriarca Lena, já com 95 anos. Dez dias 

após o falecimento de Lena, Jonas tem seu contrato de 

trabalho extinto pelos herdeiros. Contudo, ele permanece 

morando na casa, apesar de não manter qualquer outra 

relação jurídica com os herdeiros, que também já não 

frequentam mais o imóvel e permanecem 

incomunicáveis. Jonas decidiu, por sua própria conta, 

fazer diversas modificações na casa: alterou a pintura, 

cobriu a garagem (que passou a alugar para vizinhos) e 

ampliou a churrasqueira. Ele passou a dormir na suíte 

principal, assumiu as despesas de água, luz, gás e 

telefone, e apresentou-se, perante a comunidade, como 

“o novo proprietário do imóvel”. Doze anos após o 

falecimento de Lena, seu filho Adauto decide retomar o 

imóvel, mas Jonas se recusa a devolvê-lo. A partir da 

hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. A) Jonas 

não pode usucapir o bem, eis que é possuidor de má-fé. 

B) Adauto não tem direito à ação possessória, eis que o 

imóvel estava abandonado. C) Jonas não pode ser 

considerado possuidor, eis que é o caseiro do imóvel. D) 

Na hipótese indicada, a má-fé de Jonas não é um 

empecilho à usucapião. 

 

36 - Ana, sem filhos, solteira e cujos pais são pré-mortos, 

tinha os dois avós paternos e a avó materna vivos, bem 

como dois irmãos: Bernardo (germano) e Carmem 

(unilateral). Ana falece sem testamento, deixando 

herança líquida no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais). 

De acordo com os fatos narrados, assinale a afirmativa 

correta. 

A) Seus três avós receberão, cada um, R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), por direito de representação dos pais de 

Ana, prémortos. 

B) Seus avós paternos receberão, cada um, R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) e sua avó materna receberá R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), por direito próprio. C) 

Bernardo receberá R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por 

ser irmão germano, e Carmem receberá R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), por ser irmã unilateral. 

D) Bernardo e Carmem receberão, cada um, R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), por direito próprio. 

 

 

 

37 - Arlindo e Berta firmam pacto antenupcial, 

preenchendo todos os requisitos legais, no qual 

estabelecem o regime de separação absoluta de bens. No 

entanto, por motivo de saúde de um dos nubentes, a 

celebração civil do casamento não ocorreu na data 

estabelecida. Diante disso, Arlindo e Berta decidem não 

se casar e passam a conviver maritalmente. Após cinco 

anos de união estável, Arlindo pretende dissolver a 

relação familiar e aplicar o pacto antenupcial, com o 

objetivo de não dividir os bens adquiridos na constância 

dessa união. 

Nessas circunstâncias, o pacto antenupcial é: 

A) válido e ineficaz. 

B) válido e eficaz. 

C) inválido e ineficaz. 

D) inválido e eficaz. 
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38 - Juliana, por meio de contrato de compra e venda, 

adquiriu de Ricardo, profissional liberal, um carro 

seminovo (30.000km) da marca Y pelo preço de R$ 

24.000,00. Ficou acertado que Ricardo faria a revisão de 

30.000km no veículo antes de entregá-lo para Juliana no 

dia 23 de janeiro de 2017. Ricardo, porém, não realizou 

a revisão e omitiu tal fato de Juliana, pois acreditava que 

não haveria qualquer problema, já que, aparentemente, o 

carro funcionava bem. No dia 23 de fevereiro de 2017, 

Juliana sofreu acidente em razão de defeito no freio do 

carro, com a perda total do veículo. A perícia demostrou 

que a causa do acidente foi falha na conservação do bem, 

tendo em vista que as pastilhas do freio não tinham sido 

trocadas na revisão de 30.000km, o que era essencial 

para a manutenção do carro. 

Considerando os fatos, assinale a afirmativa correta. 

A) Ricardo não tem nenhuma responsabilidade pelo dano 

sofrido por Juliana (perda total do carro), tendo em vista 

que o carro estava aparentemente funcionando bem no 

momento da tradição. 

B) Ricardo deverá ressarcir o valor das pastilhas de freio, 

nada tendo a ver com o acidente sofrido por Juliana. 

C) Ricardo é responsável por todo o dano sofrido por 

Juliana, com a perda total do carro, tendo em vista que o 

perecimento do bem foi devido a vício oculto já existente 

ao tempo da tradição. 

D) Ricardo deverá ressarcir o valor da revisão de 

30.000km do carro, tendo em vista que ela não foi 

realizada conforme previsto no contrato. 

 

 

39 - Paula é credora de uma dívida de R$ 900.000,00 

assumida solidariamente por Marcos, Vera, Teresa, 

Mirna, Júlio, Simone, Úrsula, Nestor e Pedro, em razão 

de mútuo que a todos aproveita. Antes do vencimento da 

dívida, Paula exonera Vera e Mirna da solidariedade, por 

serem amigas de longa data. Dois meses antes da data de 

vencimento, Júlio, em razão da perda de seu emprego, de 

onde provinha todo o sustento de sua família, cai em 

insolvência. Ultrapassada a data de vencimento, Paula 

decide cobrar a dívida. 

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa 

correta. 

A) Vera e Mirna não podem ser exoneradas da 

solidariedade, eis que o nosso ordenamento jurídico não 

permite renunciar a solidariedade de somente alguns dos 

devedores. 

B) Se Marcos for cobrado por Paula, deverá efetuar o 

pagamento integral da dívida e, posteriormente, poderá 

cobrar dos demais as suas quotas-partes. A parte de Júlio 

será rateada entre todos os devedores solidários, 

inclusive Vera e Mirna. 

C) Se Simone for cobrada por Paula deverá efetuar o 

pagamento integral da dívida e, posteriormente, poderá 

cobrar dos demais as suas quotas-partes, inclusive Júlio. 

D) Se Mirna for cobrada por Paula, deverá efetuar o 

pagamento integral da dívida e, posteriormente, poderá 

cobrar as quotas-partes dos demais. A parte de Júlio será 

rateada entre todos os devedores solidários, com exceção 

de Vera. 

 

 

40 - Renata financiou a aquisição de seu veículo em 36 

parcelas e vinha pagando pontualmente todas as 

prestações. Entretanto, a recente perda de seu emprego 

fez com que não conseguisse manter em dia a dívida, 

tendo deixado de pagar, justamente, as duas últimas 

prestações (35ª e 36ª). O banco que financiou a 

aquisição, diante do inadimplemento, optou pela 

resolução do contrato. 

Tendo em vista o pagamento das 34 parcelas anteriores, 

pode-se afirmar que a conduta da instituição financeira 

viola o princípio da boa-fé, em razão do(a): 

A) dever de mitigar os próprios danos. 

B) proibição de comportamento contraditório (venire 

contra factum proprium). 

C) adimplemento substancial. 

D) dever de informar. 
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41 - Eduardo comprometeu-se a transferir para Daniela 

um imóvel que possui no litoral, mas uma cláusula 

especial no contrato previa que a transferência somente 

ocorreria caso a cidade em que o imóvel se localiza 

viesse a sediar, nos próximos dez anos, um campeonato 

mundial de surfe. Depois de realizado o negócio, todavia, 

o advento de nova legislação ambiental impôs regras 

impeditivas para a realização do campeonato naquele 

local. 

Sobre a incidência de tais regras, assinale a afirmativa 

correta. 

A) Daniela tem direito adquirido à aquisição do imóvel, 

pois a cláusula especial configura um termo. 

B) Prevista uma condição na cláusula especial, Daniela 

tem direito adquirido à aquisição do imóvel.  

C) Há mera expectativa de direito à aquisição do imóvel 

por parte de Daniela, pois a cláusula especial tem 

natureza jurídica de termo. 

D) Daniela tem somente expectativa de direito à 

aquisição do imóvel, uma vez que há uma condição na 

cláusula especial. 

 

42 - Beatriz, quando solteira, adotou o bebê Théo. 

Passados dois anos da adoção, Beatriz começou a viver 

em união estável com Leandro. Em razão das constantes 

viagens a trabalho de Beatriz, Leandro era quem 

diariamente cuidava de Théo, participando de todas as 

atividades escolares. Théo reconheceu Leandro como 

pai. Quando Beatriz e Leandro terminaram o 

relacionamento, Théo já contava com 15 anos de idade. 

Leandro, atendendo a um pedido do adolescente, decide 

ingressar com ação de adoção unilateral do infante. 

Beatriz discorda do pedido, sob o argumento de que a 

união estável está extinta e que não mantém um bom 

relacionamento com Leandro. Considerando o Princípio 

do Superior Interesse da Criança e do Adolescente e a 

Prioridade Absoluta no Tratamento de seus Direitos, 

Théo pode ser adotado por Leandro? 

A) Não, pois, para a adoção unilateral, é imprescindível 

que Beatriz concorde com o pedido. 

B) Sim, caso haja, no curso do processo, acordo entre 

Beatriz e Leandro, regulamentando a convivência 

familiar de Théo. 

C) Não, pois somente os pretendentes casados, ou que 

vivam em união estável, podem ingressar com ação de 

adoção unilateral. 

D) Sim, o pedido de adoção unilateral formulado por 

Leandro poderá, excepcionalmente, ser deferido e, ainda 

que de forma não consensual, regulamentada a 

convivência familiar de Théo com os pais. 

 

43 - Angélica, criança com 5 anos de idade, reside com a 

mãe Teresa, o padrasto Antônio e a tia materna Joana. A 

tia suspeita de que sua sobrinha seja vítima de abuso 

sexual praticado pelo padrasto. Isso porque, certa vez, ao 

tomar banho com Angélica, esta reclamou de dores na 

vagina e no ânus, que aparentavam estar bem vermelhos. 

Na ocasião, a sobrinha disse que “o papito coloca o dedo 

no meu bumbum e na minha perereca, e dói”. Joana 

narrou o caso para a irmã Teresa, que disse não acreditar 

no relato da filha, pois ela gostava de inventar histórias, 

e que, ainda que fosse verdade, não poderia fazer nada, 

pois depende financeiramente de Antônio. Joana, então, 

após registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia, que 

apenas instaurou o inquérito policial e encaminhou a 

criança para exame de corpo de delito, busca orientação 

jurídica sobre o que fazer para colocá-la em segurança 

imediatamente. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

a fim de resguardar a integridade de Angélica até que os 

fatos sejam devidamente apurados pelo Juízo Criminal 

competente, assinale a opção que indica a medida que 

poderá ser postulada por um advogado junto ao Juízo da 

Infância e da Juventude. 

A) A aplicação da medida protetiva de acolhimento 

institucional de Angélica. 

B) Solicitar a suspensão do poder familiar de Antônio. 

C) Solicitar o afastamento de Antônio da moradia 

comum. 

D) Solicitar a destituição do poder familiar da mãe 

Teresa. 
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44 - Heitor foi surpreendido pelo recebimento de 

informação de anotação de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito, em decorrência de suposta 

contratação de serviços de telefonia e Internet. Heitor 

não havia celebrado tal contrato, sendo o mesmo fruto de 

fraude, e busca orientação a respeito de como proceder 

para rescindir o contrato, cancelar o débito e ter seu nome 

fora do cadastro negativo, bem como o recebimento de 

reparação por danos extrapatrimoniais, já que nunca 

havia tido o seu nome inscrito em tal cadastro. 

Com base na hipótese apresentada, na qualidade de 

advogado(a) de Heitor, assinale a opção que apresenta o 

procedimento a ser adotado. 

A) Cabe o pedido de cancelamento do serviço, 

declaração de inexistência da dívida e exclusão da 

anotação indevida, inexistindo qualquer dever de 

reparação, já que à operadora não foi atribuído defeito ou 

falha do serviço digital, que seria a motivação para tal 

pleito. 

B) Trata-se de cobrança devida pelo serviço prestado, 

restando a Heitor pagar imediatamente e, somente assim, 

excluir a anotação de seu nome em cadastro negativo, e, 

então, ingressar com a medida judicial, comprovando 

que não procedeu com a contratação e buscando a 

rescisão do contrato irregular com devolução em dobro 

do valor pago. 

C) Heitor não pode ser considerado consumidor em razão 

da ausência de vinculação contratual verídica e válida 

que consagre a relação consumerista, afastando-se os 

elementos principiológicos e fazendo surgir a 

responsabilidade civil subjetiva da operadora de 

telefonia e Internet. 

D) Heitor é consumidor por equiparação, aplicando-se a 

teoria do risco da atividade e devendo a operadora 

suportar os riscos do contrato fruto de fraude, caso não 

consiga comprovar a regularidade da contratação e a 

consequente reparação pelos danos extrapatrimoniais in 

re ipsa, além da declaração de inexistência da dívida e da 

exclusão da anotação indevida. 

 

 

 

45 - Osvaldo adquiriu um veículo zero quilômetro e, ao 

chegar a casa, verificou que, no painel do veículo, foi 

acionada a indicação de problema no nível de óleo. Ao 

abrir o capô, constatou sujeira de óleo em toda a área. 

Osvaldo voltou imediatamente à concessionária, que 

realizou uma rigorosa avaliação do veículo e constatou 

que havia uma rachadura na estrutura do motor, que, por 

isso, deveria ser trocado. Oswaldo solicitou um novo 

veículo, aduzindo que optou pela aquisição de um zero 

quilômetro por buscar um carro que tivesse toda a sua 

estrutura “de fábrica”. A concessionária se negou a 

efetuar a troca ou devolver o dinheiro, alegando que isso 

não descaracterizaria o veículo como novo e que o custo 

financeiro de faturamento e outras medidas 

administrativas eram altas, não justificando, por aquele 

motivo, o desfazimento do negócio.  

No mesmo dia, Osvaldo procura você, como advogado, 

para orientá-lo. Assinale a opção que apresenta a 

orientação dada. 

A) Cuida-se de vício do produto, e a concessionária 

dispõe de até trinta dias para providenciar o reparo, fase 

que, ordinariamente, deve preceder o direito do 

consumidor de pleitear a troca do veículo. 

B) Trata-se de fato do produto, e o consumidor sempre 

pode exigir a imediata restituição da quantia paga, sem 

prejuízo de pleitear perdas e danos em juízo. 

C) Há evidente vício do produto, sendo subsidiária a 

responsabilidade da concessionária, devendo o 

consumidor ajuizar a ação de indenização por danos 

materiais em face do fabricante. 

D) Trata-se de fato do produto, e o consumidor não tem 

interesse de agir, pois está no curso do prazo para o 

fornecedor sanar o defeito. 

 

 

46 - Iguatu Têxtil S/A contratou o transporte de seus 

produtos do local de sua fábrica, em Iguatu/CE, até um 

dos polos de distribuição, em Fernão Dias/SP. Durante o 

trajeto, a carga será transportada, sucessivamente, pelas 

vias rodoviária, aérea e ferroviária. Será celebrado um 

único contrato, desde a origem até o destino, sob a 

execução e a responsabilidade únicas de um Operador de 

Transportes. 
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A situação descrita revela que as partes celebraram um 

contrato de transporte 

A) multimodal. 

B) combinado. 

C) cumulativo. 

D) de fato. 

 

 

47 - Leandro, Alcides e Inácio pretendem investir 

recursos oriundos de investimentos no mercado de 

capitais para constituir uma companhia fechada por 

subscrição particular do capital. A sociedade será 

administrada por Inácio e sua irmã, que não será sócia. 

Considerando-se o tipo societário e a responsabilidade 

legal dos sócios a ele inerente, assinale a afirmativa 

correta. 

A) Leandro, Alcides e Inácio responderão limitadamente 

até o preço de emissão das ações por eles subscritas. 

B) Leandro, Alcides e Inácio responderão limitadamente 

até o valor das quotas por eles subscritas, mas 

solidariamente pela integralização do capital. 

C) Leandro, Alcides e Inácio responderão ilimitada, 

solidária e subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

D) Leandro e Alcides responderão limitadamente até o 

preço de emissão das ações por eles subscritas, e Inácio, 

como administrador, ilimitada e subsidiaramente, pelas 

obrigações sociais. 

 

 

48 - Para realizar o pagamento de uma dívida contraída 

pelo sócio M. Paraguaçu em favor da sociedade Iguape, 

Cananeia & Cia Ltda., o primeiro emitiu uma nota 

promissória à vista, com cláusula à ordem no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). 

De acordo com essas informações e a respeito da 

cláusula à ordem, é correto afirmar que 

A) a nota promissória, na omissão dessa cláusula, 

somente poderia ser transferida pela forma e com os 

efeitos de cessão de crédito. 

B) a cláusula implica a possibilidade de transferência do 

título por endosso, sendo o endossante responsável pelo 

pagamento, salvo cláusula sem garantia. 

C) a cláusula implica a possibilidade de transferência do 

título por endosso, porque a modalidade de vencimento 

da nota promissória é à vista. 

D) tal cláusula implica a possibilidade de transferência 

do título por cessão de crédito, não respondendo o 

cedente pela solvência do emitente, salvo cláusula de 

garantia. 

 

 

49 - Borba Eletrônicos Ltda. celebrou contrato de 

abertura de crédito em conta corrente com o Banco 

Humaitá S/A, lastreado em nota promissória emitida em 

garantia da dívida. 

Sobre a nota promissória e o contrato de abertura de 

crédito em conta corrente, diante do inadimplemento do 

mutuário, assinale a afirmativa correta. 

A) O contrato, ainda que acompanhado de extrato da 

conta corrente e assinado por duas testemunhas, não é 

título executivo extrajudicial, e a nota promissória a ele 

vinculada não goza de autonomia, em razão da iliquidez 

do título que a originou. 

B) O contrato, desde que acompanhado de extrato da 

conta corrente e assinado por duas testemunhas, é título 

executivo extrajudicial, porém a nota promissória a ele 

vinculada não goza de autonomia, em razão da 

abusividade da cláusula de mandato. 

C) O contrato, ainda que acompanhado de extrato da 

conta corrente e assinado por duas testemunhas, não é 

título executivo extrajudicial, porém a nota promissória 

a ele vinculada goza de autonomia, em razão de sua 

independência. 

D) O contrato, mesmo não acompanhado de extrato da 

conta corrente ou assinado por duas testemunhas, é título 

executivo extrajudicial, e a nota promissória a ele 

vinculada goza de executividade autônoma. 
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50 - Você participou da elaboração, apresentação e 

negociação do plano de recuperação extrajudicial de 

devedor sociedade empresária. Tendo sido o plano 

assinado por todos os credores por ele atingidos, seu 

cliente o contratou para requerer a homologação judicial.  

Assinale a opção que indica o juízo em que deverá ser 

apresentado o pedido de homologação do plano de 

recuperação extrajudicial. 

A) O juízo da sede do devedor. 

B) O juízo do principal estabelecimento do devedor. 

C) O juízo da sede ou de qualquer filial do devedor. 

D) O juízo do principal estabelecimento ou da sede do 

devedor. 

 

 

51 - Maria comprou um apartamento da empresa 

Moradia S/A e constatou, logo após sua mudança, que 

havia algumas infiltrações e problemas nas instalações 

elétricas. Maria consultou seu advogado, que sugeriu o 

ajuizamento de ação de produção antecipada de prova, 

com o objetivo de realizar uma perícia no imóvel, 

inclusive com o objetivo de decidir se ajuizaria, 

posteriormente, ação para reparação dos prejuízos. 

Diante desse contexto, assinale a afirmativa correta. 

A) A produção antecipada de provas é cabível, porque 

visa a obter prévio conhecimento dos fatos e da situação 

do imóvel, para justificar ou evitar o ajuizamento de ação 

de reparação dos prejuízos. 

B) A produção antecipada de provas é obrigatória, uma 

vez que Maria não poderia ingressar diretamente com 

ação para reparação dos prejuízos. 

C) A produção antecipada de provas é incabível, porque 

apenas pode ser ajuizada quando há urgência ou risco de 

que a verificação dos fatos venha a se tornar impossível 

posteriormente, o que não foi demonstrado na hipótese 

concreta. 

D) A produção antecipada de provas é incabível, vez que 

o seu ajuizamento apenas pode ocorrer mediante pedido 

conjunto de Maria e da empresa Moradia S/A. 

52 - Em razão da realização de obras públicas de 

infraestrutura em sua rua, que envolveram o manejo de 

retroescavadeiras e britadeiras, a residência de Daiana 

acabou sofrendo algumas avarias. Daiana ingressou com 

ação judicial em face do ente que promoveu as obras, a 

fim de que este realizasse os reparos necessários em sua 

residência. Citado o réu, este apresentou a contestação. 

Contudo, antes do saneamento do processo, diante do 

malestar que vivenciou, Daiana consultou seu advogado 

a respeito da possibilidade de, na mesma ação, adicionar 

pedido de condenação em danos morais. 

Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa 

correta. 

A) É possível o aditamento, uma vez que, até o 

saneamento do processo, é permitido alterar ou aditar o 

pedido sem o consentimento do réu. 

B) Não é possível o aditamento, uma vez que o réu foi 

citado e apresentou contestação. 

C) É possível o aditamento, eis que, até o saneamento do 

processo, é permitido aditar ou alterar o pedido, desde 

que com o consentimento do réu. 

D) É possível o aditamento, porquanto, até a prolação da 

sentença, é permitido alterar ou aditar o pedido, desde 

que não haja recusa do réu. 

 

 

53 - Uma fábrica da sociedade empresária Tratores Ltda. 

despejou 10 toneladas de lixo reciclável no rio Azul, que 

corta diversos municípios do estado do Paraná. Em 

decorrência de tal fato, constatou-se a redução da flora às 

margens do rio. 

Sobre a medida cabível em tal cenário, assinale a 

afirmativa correta. 

A) É cabível ação popular, na qual deve figurar 

obrigatoriamente o Ministério Público como autor. 

B) É cabível ação civil pública, na qual deve figurar 

obrigatoriamente como autor um dos indivíduos afetados 

pelos danos. 

C) Não é cabível ação civil pública ou ação coletiva, 

considerando a natureza dos danos, mas o Ministério 
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Público pode ajuizar ação pelo procedimento comum, 

com pedido de obrigação de não fazer. 

D) É cabível ação civil pública, na qual o Ministério 

Público, se não for autor, figurará como fiscal da lei. 

 

 

54 - Almir ingressa com ação pelo procedimento comum 

em face de José, pleiteando obrigação de fazer 

consistente na restauração do sinteco aplicado no piso de 

seu apartamento, uma vez que, dias após a realização do 

serviço ter sido concluída, o verniz começou a apresentar 

diversas manchas irregulares. Em sua inicial, afirma ter 

interesse na autocomposição. O juiz da causa, 

verificando que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais, não sendo caso de improcedência liminar do 

pedido, designa audiência de conciliação a ser realizada 

dentro de 60 (sessenta) dias, promovendo, ainda, a 

citação do réu com 30 (trinta) dias de antecedência. 

Com base na legislação processual aplicável ao caso 

apresentado, assinale a afirmativa correta. 

A) Caso Almir e José cheguem a um acordo durante a 

audiência de conciliação, a autocomposição obtida será 

reduzida a termo pelo conciliador e, independentemente 

da sua homologação pelo magistrado, já constitui título 

executivo judicial, bastando que o instrumento seja 

referendado pelos advogados dos transatores ou por 

conciliador credenciado junto ao tribunal. 

B) Agiu equivocadamente o magistrado, uma vez que o 

CPC/15 prevê a imprescindibilidade do prévio 

oferecimento de contestação por José, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis a serem contados de sua citação e 

antes da designação da audiência conciliatória, sob pena 

de vulnerar o princípio constitucional da ampla defesa e 

do contraditório, também reproduzido na legislação 

adjetiva. 

C) Caso Almir, autor da ação, deixe de comparecer 

injustificadamente à audiência de conciliação, tal 

ausência é considerada pelo CPC/15 como ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do 

Estado. 

D) Almir e José não precisam comparecer à audiência de 

conciliação acompanhados por seus advogados, uma vez 

que, nessa fase processual, a relação processual ainda 

não foi integralmente formada e não há propriamente 

uma lide, a qual apenas surgirá quando do oferecimento 

da contestação pelo réu. 

55 - Tancredo ajuizou equivocadamente, em abril de 

2017, demanda reivindicatória em face de Gilberto, 

caseiro do sítio Campos Verdes, porque Gilberto parecia 

ostentar a condição de proprietário. Diante do narrado, 

assinale a afirmativa correta. 

A) Gilberto deverá realizar a nomeação à autoria no 

prazo de contestação. 

B) Gilberto poderá alegar ilegitimidade ad causam na 

contestação, indicando aquele que considera 

proprietário. 

C) Trata-se de vício sanável, podendo o magistrado 

corrigir o polo passivo de ofício, substituindo Gilberto da 

relação processual, ainda que este não tenha indicado 

alguém. 

D) Gilberto poderá promover o chamamento ao processo 

de seu patrão, a quem está subordinado. 

 

 

56 - O Sr. João, pessoa idosa e beneficiária de plano de 

saúde individual da sociedade “ABC Saúde Ltda.”, 

começa a sentir fortes dores no peito durante a 

madrugada e, socorrido por seus familiares, é 

encaminhado para a unidade hospitalar mais próxima. O 

médico responsável pelo atendimento inicial constata um 

quadro clínico grave, com risco de morte, sendo 

necessário o imediato encaminhamento do Sr. João para 

a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Ao ser 

contatado, o plano de saúde informa que não autoriza a 

internação, uma vez que o Sr. João ainda não havia 

cumprido o período de carência exigido em contrato. 

Imediatamente, um dos filhos do Sr. João, advogado, 

elabora a ação cabível e recorre ao plantão judicial do 

Tribunal de Justiça do estado em que reside. 

A partir do caso narrado, assinale a alternativa correta. 
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A) A tutela de urgência a ser requerida deve ser deferida, 

tendo em vista os princípios da cooperação e da não 

surpresa que regem a codificação processual vigente, 

após a prévia oitiva do representante legal do plano de 

saúde “ABC Saúde Ltda.”, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

B) Uma vez demonstrado o perigo de dano ou de risco 

ao resultado útil do processo, o magistrado poderá 

conceder tutela de evidência em favor do Sr. João, 

autorizando sua internação provisória na Unidade de 

Terapia Intensiva do hospital. 

C) Diante da urgência do caso, contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial redigida poderia 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido final. Concedida a tutela antecipada, 

o autor deverá aditar a petição inicial em 15 (quinze) dias 

ou em outro prazo maior que o juiz fixar. 

D) Concedida a tutela provisória requerida em favor do 

Sr. João, ela conserva sua eficácia na pendência do 

processo, apenas podendo vir a ser revogada ou 

modificada com a prolação da sentença definitiva de 

mérito. 

57 - Maria dirigia seu carro em direção ao trabalho, 

quando se envolveu em acidente com um veículo do 

Município de São Paulo, afetado à Secretaria de Saúde. 

Em razão da gravidade do acidente, Maria permaneceu 

06 (seis) meses internada, sendo necessária a realização 

de 03 (três) cirurgias. Quinze dias após a alta médica, a 

vítima ingressou com ação de reparação por danos 

morais e materiais em face do ente público. Na sentença, 

os pedidos foram julgados procedentes, com condenação 

do ente público ao pagamento de 200 (duzentos) salários 

mínimos, não tendo a ré interposto recurso. 

Diante de tais considerações, assinale a afirmativa 

correta. 

A) Ainda que o Município de São Paulo não interponha 

qualquer recurso, a sentença está sujeita à remessa 

necessária, pois a condenação é superior a 100 (cem) 

salários mínimos, limite aplicável ao caso, o que impede 

o cumprimento de sentença pelo advogado da autora. 

B) A sentença está sujeita à remessa necessária em 

qualquer condenação que envolva a Fazenda Pública. 

C) A sentença não está sujeita à remessa necessária, 

porquanto a sentença condenatória é ilíquida. Maria 

poderá, assim, propor a execução contra a Fazenda 

Pública tão logo a sentença transite em julgado. 

D) A sentença não está sujeita à remessa necessária, pois 

a condenação é inferior a 500 (quinhentos) salários 

mínimos, limite aplicável ao caso. Após o trânsito em 

julgado, Maria poderá promover o cumprimento de 

sentença em face do Município de São Paulo. 

 

 

58 - Juarez, com a intenção de causar a morte de um casal 

de vizinhos, aproveita a situação em que o marido e a 

esposa estão juntos, conversando na rua, e joga um 

artefato explosivo nas vítimas, sendo a explosão deste 

material bélico a causa eficiente da morte do casal. 

Apesar de todos os fatos e a autoria restarem provados 

em inquérito encaminhado ao Ministério Público com 

relatório final de indiciamento de Juarez, o Promotor de 

Justiça se mantém inerte em razão de excesso de serviço, 

não apresentando denúncia no prazo legal. Depois de 

vários meses com omissão do Promotor de Justiça, o 

filho do casal falecido procura o advogado da família 

para adoção das medidas cabíveis. 

No momento da apresentação de queixa em ação penal 

privada subsidiária da pública, o advogado do filho do 

casal, sob o ponto de vista técnico, de acordo com o 

Código Penal, deverá imputar a Juarez a prática de dois 

crimes de homicídio em 

A) concurso material, requerendo a soma das penas 

impostas para cada um dos delitos. 

B) concurso formal, requerendo a exasperação da pena 

mais grave em razão do concurso de crimes. 

C) continuidade delitiva, requerendo a exasperação da 

pena mais grave em razão do concurso de crimes. 

D) concurso formal, requerendo a soma das penas 

impostas para cada um dos delitos. 
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59 - Flávia conheceu Paulo durante uma festa de 

aniversário. Após a festa, ambos foram para a casa de 

Paulo, juntamente com Luiza, amiga de Flávia, sob o 

alegado desejo de se conhecerem melhor. Em 

determinado momento, Paulo, sem qualquer violência 

real ou grave ameaça, ingressa no banheiro para urinar, 

ocasião em que Flávia e Luiza colocam um pedaço de 

madeira na fechadura, deixando Paulo preso dentro do 

local. Aproveitando-se dessa situação, subtraem diversos 

bens da residência de Paulo e deixam o imóvel, enquanto 

a vítima, apesar de perceber a subtração, não tinha 

condição de reagir. Horas depois, vizinhos escutam os 

gritos de Paulo e chamam a Polícia. De imediato, Paulo 

procura seu advogado para esclarecimentos sobre a 

responsabilidade penal de Luiza e Flávia. 

Considerando as informações narradas, o advogado de 

Paulo deverá esclarecer que as condutas de Luiza e 

Flávia configuram crime de 

A) roubo majorado. 

B) furto qualificado, apenas. 

C) cárcere privado, apenas. 

D) furto qualificado e cárcere privado. 

 

 

60 - Rafael e Francisca combinam praticar um crime de 

furto em uma residência onde ela exercia a função de 

passadeira. Decidem, então, subtrair bens do imóvel em 

data sobre a qual Francisca tinha conhecimento de que os 

proprietários estariam viajando, pois assim ela tinha 

certeza de que os patrões, de quem gostava, não 

sofreriam qualquer ameaça ou violência. No dia do 

crime, enquanto Francisca aguarda do lado de fora, 

Rafael entra no imóvel para subtrair bens. Ela, porém, 

percebe que o carro dos patrões está na garagem e tenta 

avisar o fato ao comparsa para que este saísse rápido da 

casa. Todavia, Rafael, ao perceber que a casa estava 

ocupada, decide empregar violência contra os 

proprietários para continuar subtraindo mais bens. 

Descobertos os fatos, Francisca e Rafael são denunciados 

pela prática do crime de roubo majorado. 

Considerando as informações narradas, o(a) advogado(a) 

de Francisca deverá buscar 

A) sua absolvição, tendo em vista que não desejava 

participar do crime efetivamente praticado. 

B) o reconhecimento da participação de menor 

importância, com aplicação de causa de redução de pena. 

C) o reconhecimento de que o agente quis participar de 

crime menos grave, aplicando-se a pena do furto 

qualificado. 

D) o reconhecimento de que o agente quis participar de 

crime menos grave, aplicando-se causa de diminuição de 

pena sobre a pena do crime de roubo majorado. 

 

 

61 - Caio, Mário e João são denunciados pela prática de 

um mesmo crime de estupro (Art. 213 do CP). Caio 

possuía uma condenação anterior definitiva pela prática 

de crime de deserção, delito militar próprio, ao 

cumprimento de pena privativa de liberdade. Já Mário 

possuía uma condenação anterior, com trânsito em 

julgado, pela prática de crime comum, com aplicação 

exclusiva de pena de multa. Por fim, João possuía 

condenação definitiva pela prática de contravenção penal 

à pena privativa de liberdade. No momento da sentença, 

o juiz reconhece agravante da reincidência em relação 

aos três denunciados. 

Considerando apenas as informações narradas, de acordo 

com o Código Penal, o advogado dos réus 

A) não poderá buscar o afastamento da agravante, já que 

todos são reincidentes. 

B) poderá buscar o afastamento da agravante em relação 

a Mário, já que somente Caio e João são reincidentes. 

C) poderá buscar o afastamento da agravante em relação 

a João, já que somente Caio e Mário são reincidentes. 

D) poderá buscar o afastamento da agravante em relação 

a Caio e João, já que somente Mário é reincidente. 
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62 - Mário foi denunciado pela prática de crime contra a 

Administração Pública, sendo imputada a ele a 

responsabilidade pelo desvio de R$ 500.000,00 dos 

cofres públicos. Após a instrução e confirmação dos 

fatos, foi proferida sentença condenatória aplicando a 

pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, que 

transitou em julgado. Na decisão, nada consta sobre a 

perda do cargo público por Mário. Diante disso, ele 

procura um advogado para esclarecimentos em relação 

aos efeitos de sua condenação. 

Considerando as informações narradas, o advogado de 

Mário deverá esclarecer que 

A) a perda do cargo, nos crimes praticados por 

funcionário público contra a Administração, é efeito 

automático da condenação, sendo irrelevante sua não 

previsão em sentença, desde que a pena aplicada seja 

superior a 04 anos. 

B) a perda do cargo, nos crimes praticados por 

funcionário público contra a Administração, é efeito 

automático da condenação, desde que a pena aplicada 

seja superior a 01 ano. 

C) a perda do cargo não é efeito automático da 

condenação, devendo ser declarada em sentença, mas 

não poderia ser aplicada a Mário diante da pena aplicada 

ser inferior a 04 anos. 

D) a perda do cargo não é efeito automático da 

condenação, devendo ser declarada em sentença, mas 

poderia ter sido aplicada, no caso de Mário, mesmo 

sendo a pena inferior a 04 anos. 

 

 

63 - No dia 05/03/2015, Vinícius, 71 anos, insatisfeito e 

com ciúmes em relação à forma de dançar de sua esposa, 

Clara, 30 anos mais nova, efetua disparos de arma de 

fogo contra ela, com a intenção de matar. Arrependido, 

após acertar dois disparos no peito da esposa, Vinícius a 

leva para o hospital, onde ela ficou em coma por uma 

semana. No dia 12/03/2015, porém, Clara veio a falecer, 

em razão das lesões causadas pelos disparos da arma de 

fogo. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério 

Público ofereceu denúncia em face de Vinícius, 

imputando-lhe a prática do crime previsto no Art. 121, § 

2º, inciso VI, do Código Penal, uma vez que, em 

09/03/2015, foi publicada a Lei nº 13.104, que previu a 

qualificadora antes mencionada, pelo fato de o crime ter 

sido praticado contra a mulher por razão de ser ela do 

gênero feminino. Durante a instrução da 1ª fase do 

procedimento do Tribunal do Júri, antes da pronúncia, 

todos os fatos são confirmados, pugnando o Ministério 

Público pela pronúncia nos termos da denúncia. 

Em seguida, os autos são encaminhados ao(a) 

advogado(a) de Vinícius para manifestação. 

Considerando apenas as informações narradas, o(a) 

advogado(a) de Vinicius poderá, no momento da 

manifestação para a qual foi intimado, pugnar pelo 

imediato 

A) reconhecimento do arrependimento eficaz. 

B) afastamento da qualificadora do homicídio. 

C) reconhecimento da desistência voluntária. 

D) reconhecimento da causa de diminuição de pena da 

tentativa. 

 

 

64 - Após ser instaurado inquérito policial para apurar a 

prática de um crime de lesão corporal culposa praticada 

na direção de veículo automotor (Art. 303 da Lei nº 

9.503/97 – pena: detenção de seis meses a dois anos), foi 

identificado que o autor dos fatos seria Carlos, que, em 

sua Folha de Antecedentes Criminais, possuía três 

anotações referentes a condenações, com trânsito em 

julgado, pela prática da mesma infração penal, todas 

aptas a configurar reincidência quando da prática do 

delito ora investigado. Encaminhados os autos ao 

Ministério Público, foi oferecida denúncia em face de 

Carlos pelo crime antes investigado; diante da 

reincidência específica do denunciado civilmente 

identificado, foi requerida a decretação da prisão 

preventiva. Recebidos os autos, o juiz competente 

decretou a prisão preventiva, reiterando a reincidência de 

Carlos e destacando que essa circunstância faria com que 

todos os requisitos legais estivessem preenchidos. 

Ao ser intimado da decisão, o(a) advogado(a) de Carlos 

deverá requerer 
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A) a liberdade provisória dele, ainda que com aplicação 

das medidas cautelares alternativas. 

B) o relaxamento da prisão dele, tendo em vista que a 

prisão, em que pese ser legal, é desnecessária. 

C) a revogação da prisão dele, tendo em vista que, em 

que pese ser legal, é desnecessária. 

D) o relaxamento da prisão dele, pois ela é ilegal. 

 

 

65 - No âmbito de ação penal, foi proferida sentença 

condenatória em desfavor de Bernardo pela suposta 

prática de crime de uso de documento público falso, 

sendo aplicada pena privativa de liberdade de cinco anos. 

Durante toda a instrução, o réu foi assistido pela 

Defensoria Pública e respondeu ao processo em 

liberdade. Ocorre que Bernardo não foi localizado para 

ser intimado da sentença, tendo o oficial de justiça 

certificado que compareceu em todos os endereços 

identificados. Diante disso, foi publicado edital de 

intimação da sentença, com prazo de 90 dias. Bernardo, 

ao tomar conhecimento da intimação por edital 89 dias 

após sua publicação, descobre que a Defensoria se 

manteve inerte, razão pela qual procura, de imediato, um 

advogado para defender seus interesses, assegurando ser 

inocente. 

Considerando apenas as informações narradas, o(a) 

advogado(a) deverá esclarecer que 

A) houve preclusão do direito de recurso, tendo em vista 

que a Defensoria Pública se manteve inerte. 

B) foi ultrapassado o prazo recursal de cinco dias, mas 

poderá ser apresentada revisão criminal. 

C) é possível a apresentação de recurso de apelação, pois 

o prazo de cinco dias para interposição de apelação pelo 

acusado ainda não transcorreu. 

D) é possível apresentar medida para desconstituir a 

sentença publicada, tendo em vista não ser possível a 

intimação do réu sobre o teor de sentença condenatória 

por meio de edital. 

 

66 - Pablo e Leonardo foram condenados, em primeira 

instância, pela prática do crime de furto qualificado, à 

pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, 

por fatos que teriam ocorrido quando Pablo tinha 18 anos 

e Leonardo, 21 anos. A pena-base foi aumentada, não 

sendo reconhecidas atenuantes ou agravantes nem causas 

de aumento ou diminuição. Intimados da sentença, o 

promotor e o advogado de Leonardo não tiveram 

interesse em apresentar recurso, mas o advogado de 

Pablo apresentou recurso de apelação. Por ocasião do 

julgamento do recurso, entenderam os desembargadores 

por reconhecer que o crime restou tentado, bem como 

que deveria ser aplicada a atenuante da menoridade 

relativa a Pablo. 

Com base nas informações expostas, os efeitos da 

decisão do Tribunal 

A) não poderão ser estendidos a Leonardo, tendo em 

vista que houve trânsito em julgado da sua condenação. 

B) poderão ser integralmente estendidos a Leonardo, 

aplicando-se a atenuante e a causa de diminuição de pena 

da tentativa. 

C) poderão ser parcialmente estendidos a Leonardo, 

aplicando-se a causa de diminuição de pena da tentativa, 

mas não a atenuante. 

D) não poderão ser estendidos a Leonardo, pois, ainda 

que sem trânsito em julgado, em recurso exclusivo de 

Pablo não poderia haver reformatio in mellius para o 

corréu. 

 

 

67 - Bruna compareceu à Delegacia e narrou que foi 

vítima de um crime de ameaça, delito este de ação penal 

pública condicionada à representação, que teria sido 

praticado por seu marido Rui, em situação de violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Disse, ainda, ter 

interesse que seu marido fosse responsabilizado 

criminalmente por seu comportamento. O procedimento 

foi encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu 

denúncia em face de Rui pela prática do crime de ameaça 

(Art. 147 do Código Penal, nos termos da Lei nº 

11.340/06). Bruna, porém, comparece à Delegacia, antes 

do recebimento da denúncia, e afirma não mais ter 

interesse na responsabilização penal de seu marido, com 
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quem continua convivendo. Posteriormente, Bruna e Rui 

procuram o advogado da família e informam sobre o 

novo comparecimento de Bruna à Delegacia. 

Considerando as informações narradas, o advogado 

deverá esclarecer que 

A) a retratação de Bruna, perante a autoridade policial, 

até o momento, é irrelevante e não poderá ser buscada 

proposta de suspensão condicional do processo. 

B) a retratação de Bruna, perante a autoridade policial, 

até o momento, é válida e suficiente para impedir o 

recebimento da denúncia. 

C) não cabe retratação do direito de representação após 

o oferecimento da denúncia; logo, a retratação foi 

inválida. 

D) não cabe retratação do direito de representação nos 

crimes praticados no âmbito de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, e nem poderá ser buscada 

proposta de transação penal. 

 

 

68 - O Ministério Público ofereceu denúncia em face de 

Matheus, imputando-lhe a prática de um crime de 

estelionato. Na cota da denúncia, o Promotor de Justiça 

solicitou a realização de exame grafotécnico para 

comparar as assinaturas constantes da documentação 

falsa, utilizada como instrumento da prática do 

estelionato, com as de Matheus. Após ser citado, 

Matheus procura seu advogado e esclarece, em sigilo, 

que realmente foi autor do crime de estelionato. 

Considerando as informações narradas, sob o ponto de 

vista técnico, o advogado deverá esclarecer que Matheus 

A) deverá realizar o exame grafotécnico, segundo as 

determinações que lhe forem realizadas, já que prevalece 

no Processo Penal o Princípio da Verdade Real. 

B) poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico até 

o momento de seu interrogatório, ocasião em que deverá 

fornecer padrão para o exame grafotécnico, ainda que 

com assinaturas diferentes daquelas tradicionalmente 

utilizadas por ele. 

C) deverá realizar o exame grafotécnico, tendo em vista 

que, no recebimento da denúncia, prevalece o princípio 

do in dubio pro societatis. 

D) poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico 

durante todo o processo, e essa omissão não pode ser 

interpretada como confissão dos fatos narrados na 

denúncia. 

 

 

69 - João foi denunciado pela prática do crime de furto 

qualificado previsto no Art. 155, § 4º, inciso I, do Código 

Penal. Em primeira instância, João foi absolvido. Em 

sede de recurso de apelação apresentado pelo Ministério 

Público, houve provimento parcial do recurso, sendo o 

agente condenado de maneira unânime. Apesar da 

unanimidade na condenação, o reconhecimento da 

qualificadora restou afastado por maioria de votos. 

Ademais, um dos desembargadores ainda votou pelo 

reconhecimento do privilégio do Art. 155, § 2º, do CP, 

mas restou isolado e vencido. Insatisfeito com a 

condenação pelo furto simples, o Ministério Público 

apresenta embargos infringentes em busca do 

reconhecimento da qualificadora. 

Considerando apenas as informações narradas, é correto 

afirmar que o advogado de João, sob o ponto de vista 

técnico, deverá defender 

A) o não conhecimento dos embargos infringentes 

apresentados pelo Ministério Público e apresentar 

recurso de embargos infringentes em busca da 

absolvição de João. 

B) o conhecimento e não provimento dos embargos 

infringentes apresentados pelo Ministério Público e 

apresentar embargos infringentes em busca do 

reconhecimento do privilégio. 

C) o não conhecimento dos embargos infringentes 

apresentados pelo Ministério Público e apresentar 

embargos infringentes em busca do reconhecimento do 

privilégio. 

D) o conhecimento e não provimento dos embargos do 

Ministério Público e não poderá apresentar recurso de 

embargos infringentes. 
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70 - Efigênia foi empregada da sociedade empresária Luz 

Eterna S.A., exercendo, por último, o cargo de chefe do 

setor de Recursos Humanos. Após décadas de dedicação 

à empresa, Efigênia se aposentou por tempo de 

contribuição e saiu do emprego por vontade própria, 

recebendo a indenização legal. Ocorre que, após seis 

meses da jubilação, Efigênia passou a sentir falta da 

rotina que o seu trabalho gerava e também do convívio 

com os colegas de trabalho, daí porque manifestou 

desejo de retornar ao mercado de trabalho. Ciente disso, 

a ex-empregadora ofereceu novamente o emprego a 

Efigênia, nas mesmas condições vigentes antes da 

aposentadoria, já que ela era excelente empregada e tinha 

profundo conhecimento das rotinas do setor de RH. 

Com base na situação retratada e na Lei, assinale a 

afirmativa correta. 

A) Uma vez que Efigênia se aposentou, ela não pode 

assumir emprego na mesma sociedade empresária na 

qual se jubilou, por vedação legal expressa, sob pena de 

nulidade do segundo contrato. 

B) Se Efigênia voltar a trabalhar na sociedade 

empresária, o seu contracheque terá o desconto do INSS 

mensal, sendo irrelevante que ela seja aposentada 

 C) A ex-empregada pode voltar a trabalhar porque sua 

liberdade é garantida pela Constituição da República, 

mas deverá optar entre receber o salário do empregador 

ou a aposentadoria pelo INSS, já que não é possível o 

acúmulo. 

D) O tempo trabalhado antes da aposentadoria, caso seja 

quitado pela sociedade empresária, será considerado para 

fins de pagamento de adicional por tempo de serviço no 

segundo contrato. 

 

 

71 - Jerônimo Fernandes Silva foi admitido pela 

sociedade empresária Usina Açúcar Feliz S.A. em 12 de 

fevereiro de 2018 para exercer a função de gerente 

regional, recebendo salário de R$ 22.000,00 mensais. 

Jerônimo cuida de toda a Usina, analisando os contratos 

de venda dos produtos fabricados, comprando insumos e 

materiais, além de gerenciar os 80 empregados que a 

sociedade empresária possui. A sociedade empresária 

pretende inserir cláusula compromissória de arbitragem 

no contrato de trabalho. 

Diante da situação retratada e dos preceitos da CLT, 

assinale a afirmativa correta. 

A) A cláusula compromissória de arbitragem pode ser 

estipulada no momento da contratação, desde que o 

empregado manifeste concordância expressa. 

B) A cláusula compromissória de arbitragem é viável, se 

o empregado for portador de diploma de nível superior. 

C) Não cabe arbitragem nas lides trabalhistas 

individuais, pelo que nula eventual estipulação nesse 

sentido. 

D) É possível a estipulação de cláusula compromissória 

de arbitragem, desde que isso seja homologado pelo 

sindicato de classe. 

 

 

72 - Paulo é policial militar da ativa da Brigada Militar 

do Rio Grande do Sul. Como policial militar, trabalha em 

regime de escala 24h x 72h.Nos dias em que não tem 

plantão no quartel, atua como segurança em uma 

joalheria de um shopping center, onde tem que trabalhar 

três dias por semana, não pode se fazer substituir por 

ninguém, recebe remuneração fixa mensal e tem que 

cumprir uma rotina de 8 horas a cada dia laborado. Os 

comandos do trabalho lhe são repassados pelo gerente-

geral da loja, sendo que ainda ajuda nas arrumações de 

estoque, na conferência de mercadorias e em algumas 

outras funções internas. Paulo não teve a CTPS anotada 

pela joalheria. 

Diante dessa situação, à luz das normas da CLT e da 

jurisprudência consolidada do TST, assinale a afirmativa 

correta. 

A) Estão preenchidos os requisitos da relação de 

emprego, razão pela qual Paulo tem vínculo 

empregatício com a joalheria, independentemente do 

fato de ser policial militar da ativa, e de sofrer eventual 

punição disciplinar administrativa prevista no estatuto do 

Policial Militar. 

B) Estão preenchidos os requisitos da relação de 

emprego, mas Paulo não poderá ter vínculo empregatício 
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com a joalheria, em razão da punição disciplinar 

administrativa prevista no estatuto do Policial Militar. 

C) Não estão presentes os requisitos da relação de 

emprego, uma vez que Paulo poderá ser requisitado pela 

Brigada Militar e não poderá trabalhar nesse dia para a 

joalheria. 

D) Estão preenchidos os requisitos da relação de 

emprego, sendo indiferente à relação de emprego uma 

eventual punição disciplinar administrativa prevista no 

estatuto do Policial Militar, mas Paulo não pode ter 

vínculo empregatício com a joalheria tendo em vista que 

a função pública exige dedicação exclusiva. 

 

 

73 - Considerando a grave crise financeira que o país 

atravessa, a fim de evitar a dispensa de alguns 

funcionários, a metalúrgica Multiforte Ltda. pretende 

suspender sua produção por um mês. O Sindicato dos 

Empregados da indústria metalúrgica contratou você 

para, como advogado, buscar a solução para o caso. 

Segundo o texto da CLT, assinale a opção que apresenta 

a solução de acordo mais favorável aos interesses dos 

empregados. 

A) Implementar a suspensão dos contratos de trabalho 

dos empregados por 30 dias, por meio de acordo 

individual de trabalho. 

B) Conceder férias coletivas de 30 dias. 

C) Promover o lockout. 

D) Implementar a suspensão dos contratos de trabalho 

dos empregados por 30 dias, por meio de acordo coletivo 

de trabalho. 

 

 

74 - Paula trabalha na residência de Sílvia três vezes na 

semana como passadeira. Em geral, comparece às 

segundas, quartas e sextas, mas, se necessário, mediante 

comunicação prévia, comparece em outro dia da semana, 

exceto sábados, domingos e feriados. A CTPS não foi 

assinada e o pagamento é por dia de trabalho. Quando 

Paula não comparece, não recebe o pagamento e não 

sofre punição, mas Sílvia costuma sempre pedir que a 

ausência seja previamente comunicada. Paula procura 

você, como advogado(a), com dúvida acerca da sua 

situação jurídica. 

À luz da legislação específica em vigor, assinale a opção 

que contempla a situação de Paula. 

A) Paula é diarista, pois trabalha apenas 3 vezes na 

semana. 

B) Paula é autônoma, porque gerencia seu próprio 

trabalho, dias e horários. 

C) Paula é empregada eventual. 

D) Paula é empregada doméstica. 

 

 

75 - Gilda e Renan são empregados da sociedade 

empresária Alfa Calçados Ltda. há 8 meses, mas, em 

razão da crise econômica no setor, o empregador 

resolveu dispensá-los em outubro de 2018. Nesse 

sentido, concedeu aviso prévio indenizado de 30 dias a 

Gilda e aviso prévio trabalhado de 30 dias a Renan. Em 

relação ao prazo máximo, previsto na CLT, para 

pagamento das verbas devidas pela extinção, assinale a 

afirmativa correta. 

A) Ambos os empregados receberão em até 10 dias 

contados do término do aviso prévio. 

B) Gilda receberá até o 10º dia do término do aviso e 

Renan, até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso 

prévio.  

C) Gilda e Renan receberão seus créditos em até 10 dias 

contados da concessão do aviso prévio. 

D) Gilda receberá até o 1º dia útil seguinte ao término do 

aviso prévio e Renan, até o 10º dia do término do aviso. 
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76 - Em reclamação trabalhista ajuizada em fevereiro de 

2018, os pedidos formulados por Paulo em face do seu 

ex-empregador foram julgados totalmente procedentes. 

Em relação à verba honorária, de acordo com a CLT, 

sabendose que o patrocínio de Paulo foi feito por 

advogado particular por ele contratado, assinale a 

afirmativa correta. 

A) Não haverá condenação em honorários advocatícios, 

porque o autor não está assistido pelo sindicato de classe. 

B) Haverá condenação em honorários de, no mínimo, 

10% e de, no máximo, 20% em favor do advogado. 

C) Haverá condenação em honorários de, no mínimo, 5% 

e de, no máximo, 15% em favor do advogado. 

D) Somente se a assistência do advogado do autor for 

gratuita é que haverá condenação em honorários, de até 

20%. 

 

 

77 - Vando ajuizou reclamação trabalhista em desfavor 

da sociedade empresária Cetro Dourado Ltda., na qual 

trabalhou por 5 anos e 3 meses, na condição de vigia 

noturno. A sociedade empresária não compareceu à 

audiência, daí porque o pedido foi julgado procedente à 

sua revelia. Contudo, a sociedade empresária interpôs 

recurso ordinário no prazo legal e efetuou o recolhimento 

das custas e do depósito recursal, mas com valor inferior 

ao devido (R$ 10,00 a menos nas custas e R$ 500,00 a 

menos no depósito recursal). 

Com base na situação retratada, na lei e no entendimento 

consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. 

A) O recurso não pode ser conhecido, porque houve 

revelia; assim, a sociedade empresária fica juridicamente 

impedida de recorrer. 

B) Na Justiça do Trabalho, não existe possibilidade de se 

sanar vício referente à diferença no preparo, motivo pelo 

qual o recurso será considerado deserto. 

C) O juiz deverá assinalar prazo de 5 dias para que a 

sociedade empresária efetue o recolhimento da diferença 

das custas e do depósito recursal, sob pena de deserção. 

D) Em tese, seria possível que a sociedade empresária 

recolhesse a diferença das custas, mas não há previsão 

jurisprudencial de prazo para complementar o depósito 

recursal. 

 

 

78 - Uma entidade filantrópica foi condenada em 

reclamação trabalhista movida por uma ex-empregada, 

em fevereiro de 2018. A sentença transitou em julgado e 

agora se encontra na fase de execução. Apresentados os 

cálculos e conferida vista à executada, o juiz homologou 

a conta apresentada pela exequente. 

Em relação à pretensão da entidade de ajuizar embargos 

de devedor para questionar a decisão homologatória, 

assinale a afirmativa correta. 

A) Não há necessidade de garantia do juízo, no caso 

apresentado, para o ajuizamento de embargos de 

devedor. 

B) Se a executada deseja questionar os cálculos, deverá 

garantir o juízo com dinheiro ou bens e, então, ajuizar 

embargos de devedor. 

C) A executada, por ser filantrópica, poderá ajuizar 

embargos à execução, desde que garanta a dívida em 

50%. 

D) A entidade filantrópica não tem finalidade lucrativa, 

daí por que não pode ser empregadora, de modo que a 

execução contra ela não se justifica, e ela poderá ajuizar 

embargos a qualquer momento. 
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79 - Em sede de reclamações trabalhista duas sociedades 

empresárias foram condenadas em primeira instância. A 

Massa Falida da Calçados Sola Dura Ltda. e a Institutos 

de Seguros Privados do Brasil, sociedade empresária em 

liquidação extrajudicial. 

Acerca do depósito recursal, na qualidade de advogado 

das empresas você deverá 

A) deixar de recolher o depósito recursal e custas nos 

dois casos, já que se trata de massa falida de empresa em 

liquidação extrajudicial. 

B) deixar de recolher o depósito recursal e as custas no 

caso da massa falida, mas recolher ambos para a empresa 

em liquidação extrajudicial. 

C) recolher nos dois casos o depósito recursal e as custas, 

sob pena de deserção. 

D) deixar de recolher o depósito recursal no caso da 

massa falida, mas recolher ambos para a empresa em 

liquidação extrajudicial e as custas para a massa falida. 

 

 

 

 

80 - Em reclamação trabalhista já na fase de execução, o 

juiz determinou que o autor apresentasse os cálculos de 

liquidação, determinação esta que foi cumprida pelo 

exequente em fevereiro de 2018. Então, o calculista do 

juízo analisou as contas e entendeu que elas estavam 

corretas, pelo que o juiz homologou os cálculos ofertados 

e determinou a citação do executado para pagamento em 

48 horas, sob pena de execução. 

Considerando a narrativa apresentada e os termos da 

CLT, assinale a afirmativa correta. 

A) Agiu corretamente o juiz, porque as contas foram 

atestadas pelo calculista como corretas. 

B) Equivocou-se o magistrado, porque deveria 

obrigatoriamente conferir vista dos cálculos ao 

executado. 

C) Uma vez que o juiz do Trabalho tem amplo poder de 

direção e controle do processo, sua decisão está 

amparada na norma cogente. 

D) O juiz tem a faculdade de abrir vista ao executado por 

10 dias, mas não obrigação de fazê-lo. 
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GABARITO 

1 - C 2 - C 3 - C 4 - A 5 - D 6 - A 7 - A 8 - A 9 - B 10 - C 

11 - A 12 - C 13 - D 14 - A 15 - D 16 - B 17 - B 18 - C 19 - D 20 - A 

21 - D 22 - D 23 - B 24 - D 25 - B 26 - A 27 - C 28 - A 29 - B 30 - B 

31 - A 32 - A 33 - C 34 - A 35 - D 36 - B 37 - A 38 - C 39 - B 40 - c 

41 - D 42 - D 43 - C 44 - D 45 - A 46 - A 47 - A 48 - B 49 - A 50 - C 

51 - A 52 - C 53 - D 54 - C 55 - B 56 - C 57 - D 58 - D 59 - A 60 - B 

61 - B 62 - D 63 - B 64 - D 65 - C 66 - C 67 - A 68 - D 69 - C 70 - B 

71 - A 72 - A 73 - B 74 - D 75 - A 76 - C 77 - C 78 - A 79 - B 80 - B 


