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Pedimos que você faça esse simulado como se estivesse no dia da prova.  

Assim: 

 80 QUESTÕES EM 5 HORAS 

 SUGESTÃO: 

 Reservar 30 MINUTOS para preenchimento da folha de respostas 

 Reservar 30 MINUTOS para eventuais necessidades (água, lanche, banheiro) 

 4 horas (240 MINUTOS) para resolver 80 questões. 

Assim, você terá 3 minutos para cada questão! 

𝑴é𝒅𝒊𝒂 =  
𝟐𝟒𝟎 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔

𝟖𝟎 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕õ𝒆𝒔
= 𝟑 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕ã𝒐 

Bom simulado! 

Lista de Questões sem Comentários  

Código de Ética e Estatuto da OAB  

Questão 01 

A respeito da composição da Ordem dos Advogados do Brasil, assinale a opção correta: 

a) A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é serviço público, mas não é dotada de 

personalidade jurídica. 

b) A OAB mantém vínculo hierárquico com os órgãos da Administração Pública.  
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c) Os Conselhos Seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre 

os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Territórios. 

d) As Subseções têm personalidade jurídica e não se vincula ao Conselho Seccional. 

Questão 02 

A respeito da estrutura do Conselho Federal, assinale a opção correta: 

a) O Conselho Federal é composto apenas pelos conselheiros federais, integrantes das 

delegações de cada unidade federativa; 

b) Os presidentes dos Conselhos Seccionais, nas sessões do Conselho Federal, têm lugar 

reservado junto à delegação respectiva e direito somente a voz. 

c) Na eleição para a escolha da Diretoria do Conselho Federal, cada membro da delegação 

terá direito a 1 (um) voto, permitido aos membros honorários vitalícios. 

d) Nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como membros 

de suas delegações, cabendo ao Presidente o voto de qualidade e o direito de embargar a 

decisão, se esta for unânime. 

Questão 03 

A respeito da estrutura do Conselho Seccional, assinale a opção correta: 

a) Compete ao Conselho Seccional criar apenas a Caixa de Assistência dos Advogados. 

b) Os ex-presidentes dos Conselhos Seccionais podem participar das sessões do Conselho 

com direito a voto e voz. 

c) Compete ao Conselho Seccional julgar, em grau de recurso, as questões decididas por 

seu Presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das 

Subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. 

d) A fiscalização e aplicação da receita das diretorias das Subseções e da Caixa de 

Assistência dos Advogados compete ao Conselho Federal. 

Questão 04  

A respeito da estrutura da Subseção, assinale a opção correta: 

a) A Subseção é criada pelo Conselho Federal, que fixa sua área territorial e seus limites de 

competência e autonomia. 

b) O Conselho Seccional, mediante o voto de três terços de seus membros, pode intervir 

nas Subseções, onde constatar grave violação desta lei ou do regimento interno daquele. 

c) Compete à Subseção editar seu próprio regimento interno sob o referendo do Conselho 

Seccional.  

d) A área territorial da Subseção pode abranger um ou mais municípios, ou parte de 

município, inclusive da capital do Estado, contando com um mínimo de oito advogados, nela 

profissionalmente domiciliados. 

Questão 05 

A respeito da estrutura da Caixa de Assistência dos Advogados, assinale a opção correta: 

a) A Caixa de Assistência dos Advogados não tem personalidade jurídica própria e tem como 

competência prestar assistência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule. 

b) A diretoria da Caixa é composta de três membros, com atribuições definidas no seu 

regimento interno. 
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c) O Conselho Seccional, mediante voto de três terços de seus membros, pode intervir na 

Caixa de Assistência dos Advogados, no caso de descumprimento de suas finalidades, 

designando diretoria provisória, enquanto durar a intervenção. 

d) Cabe à Caixa a metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, 

considerado o valor resultante após as deduções regulamentares obrigatórias. 

Questão 06  

A respeito da estrutura das Eleições e dos Mandatos, assinale a opção correta: 

a) O mandato em qualquer órgão da OAB é de cinco anos, iniciando-se em primeiro de 

janeiro do ano seguinte ao da eleição, salvo o Conselho Federal. 

b) Extingue-se o mandato quando o titular faltar, sem motivo justificado, a duas reuniões 

ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo do conselho ou da diretoria da Subseção 

ou da Caixa de Assistência dos Advogados, não podendo ser reconduzido no mesmo período 

de mandato. 

c) A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena 

do mês de novembro, do penúltimo ano do mandato, mediante cédula única e votação direta 

dos advogados regularmente inscritos. 

d) O candidato deve comprovar situação regular junto à OAB, não ocupar cargo exonerável 

ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer 

efetivamente a profissão há mais de cinco anos. 

Questão 07 

A respeito do Processo Disciplinar na OAB, assinale a opção correta: 

a) O processo disciplinar não tramita em sigilo, até o seu término, só tendo acesso às suas 

informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. 

b) A jurisdição disciplinar exclui a comum e, quando o fato constituir crime ou contravenção, 

deve ser comunicado às autoridades competentes. 

c) A decisão condenatória irrecorrível deve ser imediatamente comunicada ao Conselho 

Federal onde o representado tenha inscrição principal, para constar dos respectivos 

assentamentos. 

d) O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer 

autoridade ou pessoa interessada. 

Questão 08  

Sobre os recursos na OAB, assinale a opção correta: 

a) Não cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu 

Presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, ou pela diretoria da Subseção ou da Caixa 

de Assistência dos Advogados. 

b) Todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto quando tratarem de eleições, mas não 

de suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina, e de cancelamento da 

inscrição obtida com falsa prova. 

c) Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo 

Conselho Seccional, quando tenham sido unânimes. 

d) Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo 

Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes, ou, sendo unânimes, contrariem 

esta lei, decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional. 
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Direito Constitucional 

Questão 09 

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos uma existência digna. Nesse sentido, são princípios da Ordem 

Econômica, exceto:  

a) tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

b) defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 

c) propriedade privada. 

d) erradicação da pobreza.  

Questão 10 

Diante dos 50 anos de carreira de João de Deus, um dos maiores artistas da música popular 

brasileira, o renomado escritor Daniel Pascoal resolveu escrever a biografia sobre a vida de 

João. A biografia acabou sendo publicada sem a autorização do artista. Indignado com o 

fato, João resolve ingressar junto ao Poder Judiciário visando a preservação de sua imagem, 

alegando que seu direito à privacidade havia sido violado, já que o escritor não detinha 

autorização formal para publicar a obra a respeito de sua vida. Nessa senda, de acordo com 

o caso em questão e com base na atual entendimento constitucional na jurisprudência do 

STF, assinale a alternativa correta:  

a) As biografias “não autorizadas” não podem ser publicadas, de modo que o Poder 

Judiciário deve determinar a retirada de circulação dos livros publicados, visando garantir o 

respeito ao direito à privacidade.  

b) O Poder Judiciário não poderá impedir que Daniel publique uma biografia a respeito da 

vida de João, não se exigindo o consentimento deste. Todavia, tal fato não exclui a 

possibilidade de indenização em virtude de dano material ou moral que por ventura vier 

ocorrer.   

c) Não há possibilidade de impedir a publicação da biografia, uma vez que o STF admite as 

biografias não autorizadas. Além disso, também não será possível que seja pleiteado 

eventual indenização à imagem do artista, visto que deve haver a prevalência do direito à 

liberdade de expressão.  

d) O Poder Judiciário poderá determinar que os livros publicados sejam retirados de 

circulação, impondo a Daniel o dever de indenizar João pelos danos causados à sua imagem.  

Questão 11 

Em razão de graves indícios de corrupção em empresa pública federal, é instaurada 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado Federal. Com o objetivo de apurar 

todos os fatos, a CPI determina a quebra do sigilo bancário e do sigilo telefônico de um dos 

investigados. Além disso, convoca o Presidente da República para prestar depoimento em 

dia e hora marcados. Com base na jurisprudência do STF, analise as assertivas abaixo e, 

em seguida, marque a opção que contenha a sequência correta:  

a) A CPI não pode determinar a quebra do sigilo bancário e telefônico, uma vez que essas 

medidas estão sujeitas à reserva de jurisdição.  

b) A CPI não poderá convocar o Presidente da República para prestar depoimento, sob pena 

de violação ao princípio da separação de poderes.  

c) A CPI, enquanto direito das minorias legislativas, tem poderes para determinar a busca 

e apreensão domiciliar, bem como medidas cautelares, a fim de se garantir a proteção ao 

patrimônio público.  
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d) A instalação de CPI depende do requerimento de 1/3 dos membros da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal, em conjunto ou separadamente. É possível, no entanto, 

que o Plenário da Casa Legislativa recuse a instalação de CPI pelo voto da maioria absoluta 

dos membros.   

Questão 12 

O Procurador-Geral da República propõe Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no STF 

contra a lei federal XYZ de 1979, alegando que a referida norma viola o art. 5º, LIV, CF/88, 

que estabelece que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”. Com base na situação apresentada, assinale a alternativa correta:  

a) Em razão do princípio da fungibilidade, o STF poderá conhecer a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF).  

b) O Procurador-Geral da República não é legitimado para propor Ação Direta de 

Inconstitucionalidade.  

c) A lei federal XYZ não pode ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo o 

mandado de segurança o meio mais adequado para contestar, em abstrato, a sua validade.  

d) O STF poderá examinar a constitucionalidade da lei federal XYZ em sede de ADI, uma 

vez que ela viola cláusula pétrea: o direito ao devido processo legal.  

Questão 13 

A repartição de competências é uma importante característica das federações, pois delimita 

a atuação de cada ente federativo. A Assembleia Legislativa do Estado X, no exercício de 

suas atribuições, editou as seguintes normas:  

I) Lei estadual estabelecendo a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. 

II) Lei estadual dispondo sobre meia passagem nos transportes públicos intermunicipais. 

III) Lei estadual dispondo sobre sistemas de consórcios e sorteios. 

IV) Lei estadual fixando número máximo de alunos em sala de aula. 

Assinale abaixo a alternativa que relaciona as leis compatíveis com a repartição de 

competências definida pela Constituição Federal de 1988: 

a) II e III. 

b) III, III e IV 

c) I e II 

d) II e IV 

Questão 14 

O Deputado Federal Espertildo José cometeu o crime de homicídio de Antônio, um de seus 

desafetos político. Recebida a denúncia pelo STF, foi dada ciência à Câmara dos Deputados.  

a) A Câmara dos Deputados poderá determinar a sustação do andamento da ação penal, 

mediante pedido feito por partido político com representação naquela Casa Legislativa. O 

pedido de sustação deverá ser feito em até 48 horas após o recebimento da denúncia pelo 

STF. 

b) Segundo a Constituição Federal de 1988, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos cautelarmente, salvo em caso de flagrante delito de crime inafiançável. 

c) Os Deputados Federais e Senadores, desde a posse, serão submetidos a julgamento 

perante o STF. 
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d) O Deputado Federal que sofrer condenação criminal transitada em julgado perderá o 

mandato independentemente de decisão da Câmara dos Deputados.  

Questão 15 

O Governador do Estado Y propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) questionando 

a validade de lei federal editada na vigência da Constituição Federal de 1988. Com base na 

situação apresentada, assinale a alternativa correta:  

a) O Governador do Estado Y pode propor Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sobre 

qualquer matéria, pois é um legitimado universal. Não há necessidade de representação por 

advogado para que o Governador possa propor ADI.  

b) O Advogado-Geral da União não deverá se manifestar em sede de ADI, ao contrário do 

Procurador-Geral da República, que será ouvido em todos os processos de competência do 

STF, inclusive nas ações de inconstitucionalidade.  

c) Caso o pedido feito pelo Governador na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) se 

limite, única e exclusivamente, à declaração de inconstitucionalidade formal, não poderá o 

STF apreciar a constitucionalidade material da lei ou ato normativo.  

d) Poderá ser admitida a participação de amicus curiae no âmbito da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), o qual poderá opor embargos de declaração.  

Direito Civil  

Questão 16 

Marcelle, antevendo que Priscila não conseguirá lhe pagar o valor devido em virtude da 

venda de alguns livros de Direito, entra em contato com a devedora, buscando uma solução 

ao caso. Priscila, muito trabalhadora, reconhece que não conseguirá arcar com a dívida, em 

face de sua recente demissão. Oferece, no entanto, os créditos que tem a receber de Paulo, 

em valor superior ao da dívida. Marcelle aceita, sabendo que os valores serão pagos por 

Paulo no prazo de 90 dias. 

A respeito dessa situação é correto afirmar que se trata de: 

a. uma novação de dívida, pois Paulo sucedeu a Priscila, ficando ela quite com Marcelle. 

b. pagamento com sub-rogação, porque Paulo paga a dívida e fica com todos os direitos da 

credora, agora satisfeita. 

c. dação em pagamento, eis que o débito de Paulo servirá de crédito a extinguir a dívida 

que Priscila tem com Marcelle. 

d. compensação, sendo que o crédito de Marcelle se compensa com o crédito de Priscila, a 

partir do pagamento de Paulo. 

Questão 17 

Diego, recém-contratado por um grande escritório de advocacia mineiro, locou o imóvel de 

Daniela, sendo que Karoline foi sua fiadora no contrato. Depois de determinado período de 

tempo, Diego deixou de arcar com os aluguéis. Daniela manejou ação de despejo, mas não 

cumulou pedido de cobrança porque sabia que Diego não possuía patrimônio suficiente para 

arcar com a dívida. Próximo ao prazo prescricional, ela realiza protesto judicial. Nesse caso, 

a. o protesto em nome de Diego prejudica Karoline, pelo que a prescrição se interrompe 

contra ambos, mas se o protesto foi feito em nome de Karoline, ele não interrompe a 

prescrição contra Diego; 

b. o protesto em nome de Karoline prejudica Diego, e vice-versa, pelo que se opera a 

interrupção da prescrição para ambos, mesmo que ela não tenha renunciado ao benefício 

de ordem. 



SIMULADOS INÉDITOS - XXV EXAME DA OAB  
3º Simulado 

Equipe de Professores Estratégia OAB 
 

 

 

  7 
 

c. se Karoline vier a falecer, o protesto em nome de um dos seus filhos interromperá a 

prescrição também contra seus outros herdeiros, mas não contra os demais devedores. 

d. falecendo Karoline, o protesto em nome de um dos seus filhos interromperá a prescrição 

contra seus outros herdeiros e contra os demais devedores. 

Questão 18 

Supermercados Borelli Ltda. contrata a sociedade empresária Maciel Incorporadora SA para 

realizar uma empreitada. Acertam as partes a construção da mais nova unidade da rede de 

varejo na cidade de Mossoró/RN. Pelos termos do contrato, a sociedade Maciel SA, 

empreiteira, incumbe-se de executar a obra em prazo de 18 meses, sob o preço ajustado 

de R$12 milhões. Na conclusão do contrato, a empreiteira Maciel SA entregou à sociedade 

Borelli Ltda. o plano detalhado de execução da construção e de seus custos. Esta aceitou 

prontamente os termos da empreiteira. Passados 12 meses do início do contrato, a 

sociedade Maciel SA introduziu modificações no projeto inicialmente proposto, o que 

acarretou aumento dos custos financeiros da obra. 

As partes não se acertaram a respeito de quem deveria arcar com o aumento dos custos da 

construção. Nesse caso, assinale a alternativa correta: 

a) O dono da obra deve arcar com os custos extras, sob pena de enriquecimento sem causa, 

já que as modificações importarão em acréscimo patrimonial a ele. 

b) O empreiteiro será responsável pelo acréscimo, a não ser que o dono da obra concorde 

expressamente com as alterações e por meio de instruções escritas. 

c) O empreiteiro deve arcar com os custos extras somente se no contrato houver previsão 

expressa a respeito. 

d) O empreiteiro arcará com as despesas, a não ser que as modificações tenham sido 

propostas verbalmente pelo dono da obra, na presença de testemunhas. 

Questão 19 

Guimarães, artista plástico famosíssimo, residente em Recife, contrata uma companhia de 

transporte para enviar uma tela sua a Nova York. Na cidade, se realizaria uma exposição 

de obras da nova geração de artistas, seguida de um concurso internacional que daria ao 

vencedor um prêmio de 1 milhão de dólares. 

Os meios de comunicação apontam que Guimarães era um dos favoritos ao prêmio. Isso 

porque em sua última vernissage dois dos maiores colecionadores de arte contemporânea 

haviam arrematado quase a totalidade de suas obras. 

A transportadora insere no contrato uma cláusula limitativa de responsabilidade. Segundo 

ela, haveria indenização no valor de R$ 100 mil em caso de indenização. Por equívoco, a 

transportadora envia os quadros a York, na Inglaterra. Por isso, ele sequer concorre ao 

prêmio. 

A respeito do ocorrido, Guimarães terá direito a indenização: 

a. no valor de R$ 100 mil, limitado ao valor previsto na cláusula contratual 

b. no valor de 1 milhão de dólares, a título de lucros cessantes. 

c. no valor de 1 milhão de dólares, a título de danos emergentes. 

d. a título de perda de uma chance, relativamente ao percentual proporcional à chance 

perdida. 

Questão 20 

Maria tinha uma relação notoriamente difícil com seu pai, Antonio, já há muito tempo. Por 

mais de uma oportunidade, Maria deixou publicamente claro que não aceitaria nenhum valor 

da vasta herança que o pai deixaria e Antonio, por sua vez, sempre deixou claro que não 
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desejava deixar sua herança à filha única, por discordar veementemente do casamento que 

ela havia realizado com João. A respeito da situação narrada acima, assinale a alternativa 

correta: 

a. a realização do funeral de Antonio, por Maria, conforme ele pedira em vida, configura 

aceitação tácita da herança. 

b. Pedro, credor de Maria, pode solicitar ao juiz para que assinale prazo razoável a ela para 

declarar se aceita ou não a herança. Findo o prazo sem manifestação, não se considera 

aceita a herança. 

c. Maria pode aceitar parcialmente a herança, ou sob condição de que sua situação 

econômica se torne melhor no prazo de cinco anos; 

d. Maria pode aceitar um legado deixado por Antonio e, ao mesmo tempo, renunciar à 

herança. 

Questão 21 

Maria pretende presentear seu pai com um relógio de ouro puro. Vai a uma loja e, olhando 

a vitrine vê um relógio com a inscrição 18K, avaliado em R$2.000,00, e outro com a 

inscrição 24, avaliado em R$7.000,00. Desconhecedora da ourivesaria, pergunta ao 

vendedor se o primeiro é de ouro puro e ele responde que sim, ouro 18 quilates. Ela imagina 

que o 24 corresponda a um relógio de ouro de maior qualidade e menciona o fato ao 

vendedor, que nada diz, apesar de ouvir o que ela diz e saber do equívoco. Maria adquire o 

segundo relógio, ignorando o fato de que ele é apenas folheado a ouro e seu preço se 

justifica pela fama do ourives que o fez. É possível dizer que esse negócio está eivado do 

seguinte vício: 

a. erro;  

b. dolo; 

c. ignorância; 

d. lesão. 

Questão 22 

João devia R$5.000,00 a Antonio, em decorrência de um empréstimo que este fizera àquele. 

Em contato com Pedro, João consegue que este assuma a dívida integralmente. A respeito 

da situação narrada, aponte a assertiva correta: 

a. se a dívida tiver garantia real, a substituição de João por Pedro automaticamente extingue 

tal garantia, salvo se João expressamente assentir no contrário; 

b. ainda que Antonio não concorde com o acordo, Pedro pode assumir a dívida, se conseguir 

demonstrar que possui condição econômica superior à de João, ou que tenha garantia real 

suficiente; 

c. se João notificar Antonio sobre o acordo e este silenciar, dentro do prazo assinalado, 

considerar-se-á que concordou com o pacto; 

d. Pedro poderá opor a Antonio as exceções pessoais que competiam a João, se o 

beneficiarem diretamente. 

Direito Administrativo 

Questão 23 

Ostrildo, homem simples e de poucas posses, foi flagrado furtando um sanduíche de um 

restaurante localizado no centro de sua cidade. Ao perceber a aproximação do proprietário 

do estabelecimento, Ostrildo corre desesperadamente para o meio de uma movimentada 

avenida, sem sequer olhar para os lados. Neste momento, o pobre senhor é atropelado por 
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uma ambulância da Secretaria Estadual de Saúde que trafegava na contramão. Com base 

nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta: 

a) O ente público deverá responsabilizar-se por todos os danos ocorridos em Ostrildo, uma 

vez que a responsabilidade civil da administração pública não admite qualquer excludente 

ou atenuante. 

b) A responsabilidade civil da administração pública opera-se sob a modalidade do risco 

integral e não será cabível atenuar a responsabilidade do ente público. 

c) Em que pese o motorista da ambulância trafegar na contramão, deverá ser analisado no 

caso concreto a extensão da culpa de Ostrildo ao atravessar a via sem olhar para os lados, 

haja vista a responsabilidade civil da administração operar-se sob o risco administrativo. 

d) Ostrildo jamais terá direito a qualquer indenização do ente público, uma vez que sua 

conduta ilícita de furtar um sanduíche exclui a responsabilidade estatal. 

Questão 24 

Em 25.01.2010, um automóvel da empresa SÓ FRAUDES LTDA chocou-se com uma viatura 

da polícia federal, gerando danos da ordem de R$. 15.000,00 (quinze mil reais) no 

patrimônio público federal. A perícia constatou que a culpa pelo acidente fora exclusiva do 

motorista da pessoa jurídica de direito privado. Com base nesta situação hipotética, aponte 

o item correto: 

a) A União Federal poderá manejar eventual demanda de ressarcimento contra a empresa 

SÓ FRAUDES LTDA a qualquer tempo, eis que imprescritível o manejo de tal ação. 

b) Esta demanda é prescritível, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

tem diferenciado a ação de ressarcimento decorrente de ilícito civil da ação de ressarcimento 

por ato de improbidade. 

c) Aplica-se ao caso concreto a teoria do risco integral, devendo o particular responder 

integralmente pelos danos causados, independentemente da demonstração de dolo ou culpa 

do motorista. 

d) A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, razão 

pela qual a ação de ressarcimento manejada pela União Federal e face da empresa SÓ 

FRAUDES LTDA é imprescritível. 

Questão 25 

Em execução judicial promovida contra a União Federal, Crotilde Maria pleiteou a penhora 

de um público imóvel onde funciona a sede da Receita Federal. Com base na situação 

hipotética, o juiz deverá: 

a) negar o pedido, uma vez que os bens públicos gozam da característica da 

impenhorabilidade. 

b) deferir o pedido, uma vez que o crédito judicial goza de preferência sobre todos os 

demais. 

c) deferir o pedido, haja vista que os imóveis públicos gozam da impenhorabilidade relativa 

e podem ser objeto de constrição judicial para pagamento de execuções judiciais. 

d) julgar o processo extinto sem resolução do mérito, dada a impossibilidade jurídica do 

pedido. 

Questão 26 

A União Federal pretende contratar empresa especializada na restauração de obras de arte 

para restaurar peças que constam do acervo do Museu Imperial. Contudo, apenas uma 

empresa no Brasil possui o conhecimento técnico especializado para a restauração destas 

peças. Esta possui notória especialização no seu ofício. 
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Com base nesta situação hipotética, a União Federal poderá: 

a) dispensar a licitação, dado o valor relativamente baixo da contratação. 

b) fazer um procedimento de inexigibilidade de licitação, haja vista a especialização técnica 

da empresa contratada, 

c) realizar a contratação da empresa através do sistema de pregão. 

d) dispensar a contratação da empresa, dada a impossibilidade jurídica de fazê-lo. 

Questão 27 

Na organização da administração pública brasileira, é possível encontrarmos a existência de 

diversos setores de poder, com o intuito de especializar a prestação de serviços públicos, 

bem como aumentar a sua eficiência. Com base nesta ideia, a administração pública poderá 

se utilizar do instituto denominado de: 

a) desconcentração, quando cria novas entidades com personalidade jurídica própria. 

b) descentralização, quando cria órgãos públicos sem personalidade jurídica própria. 

c) desconcentração, quando cria órgãos públicos com personalidade jurídica própria. 

d) descentralização, quando cria entidades com personalidade jurídica própria. 

Questão 28 

Um estagiário da Receita Federal do Brasil foi preso em flagrante pela Polícia Federal por 

ter repassado informações confidenciais do órgão para uma empresa que participaria de 

licitação a ser realizada, beneficiando-a no certame. Com base nessa situação hipotética: 

a) O estagiário não pode ser sujeito ativo do ato de improbidade, por não ter vínculo formal 

com a Administração Pública. 

b) Apenas se o estágio for remunerado, poderá o estagiário responder por ato de 

improbidade administrativa. 

c) A lei de improbidade administrativa não se aplica no âmbito da Receita Federal do Brasil. 

d) O estagiário de órgão público, independentemente do recebimento de remuneração, está 

sujeito à responsabilização por ato de improbidade administrativa. 

Direito Processual Civil 

Questão 29 

Numa audiência de instrução e julgamento, o juiz determinou que primeiro se ouvissem as 

testemunhas das partes, e, após isso, fossem prestados os esclarecimentos dos peritos. 

Além disso, no momento dos debates orais, numa ação em que havia interesse de menores, 

concedeu prazo de 40 minutos para o advogado do autor e de 30 minutos para o advogado 

do réu e para o promotor de justiça se pronunciarem. Diante dessa situação, é correto 

afirmar que o juiz 

a) acertou ao inverter a ordem da colheita de provas em audiência, pois não há uma 

obrigatoriedade nesse roteiro; mas errou ao fixar limite de tempo de 40 minutos para o 

pronunciamento em razões finais do advogado do autor, prazo superior ao estabelecido em 

lei. 

b) errou na questão da inversão da ordem das provas em audiência, bem como ao conceder 

prazo maior para uma das partes em detrimento das outras, ferindo o princípio da igualdade 

processual. 

c) errou unicamente ao conceder prazo para o ministério público, tendo em vista que 

somente as partes devem participar dos debates orais, cabendo ao promotor apenas 

manifestar-se por escrito por meio de memoriais. 
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d) acertou em todos os seus atos, pois a ordem da oitiva é passível de modificação a critério 

do juiz, bem como os prazos para debates orais devem ser estipulados pelo magistrado. 

Questão 30 

Lucas Bastos propôs ação contra a empresa Limiar Ltda., pois teve seu nome negativado 

indevidamente. Requereu liminar, que foi indeferida pelo juiz de primeiro grau. Fez agravo 

de instrumento contra a decisão do juiz singular e requereu a declaração de efeito ativo ao 

recurso, pois estava pretendendo comprar uma casa e precisava de seu nome sem 

restrições. O relator indeferiu monocraticamente esse efeito. Diante dessa decisão do 

relator, é correto afirmar que Lucas 

a) por estar diante de uma decisão irrecorrível, não tem meios de rediscutir a decisão do 

relator. 

b) poderá manejar outro agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória que 

analisa tutela provisória. 

c) tem como única forma recursal à sua disposição o pedido de retratação, claramente 

prescrito na nova sistemática processual. 

d) poderá manejar agravo interno, que é recurso cabível contra as decisões proferidas pelo 

relator. 

Questão 31 

José, advogado recém aprovado no Exame de Ordem, chega ao escritório e toma ciência de 

quatro decisões judiciais em processos nos quais atua. A partir da disciplina atual do CPC 

(Lei 13.105/2015), assinale, entre as decisões abaixo, aquela contra a qual cabe agravo de 

instrumento. 

a) Decisão admitindo intervenção de terceiros. 

b) Decisão pelo indeferimento de requerimento de distribuição por dependência. 

c) Decisão declinando da competência. 

d) Decisão pela concessão de gratuidade de justiça. 

Questão 32 

Arthur, que reside em São Paulo, pretende ajuizar uma ação postulando a reparação de 

danos causados pela ASD Construtora Ltda, com sede localizada na cidade de Curitiba. 

Considerando que o ato causador do dano ocorreu na cidade de Fortaleza, para a propositura 

dessa ação o foro competente é o:  

a) do domicílio do autor;  

b) do lugar da sede da empresa; 

c) do lugar do fato ou ato; 

d) do domicílio do autor ou do lugar da sede da empresa;  

Questão 33 

Rafael comprou pacote em resort de luxo. Ao chegar no local deparou-se com uma pousada 

com péssimas instalações. Além disso, pagara por transporte aéreo e, no dia de partida, foi 

disponibilizado apenas o pacote terrestre. Diante da situação, Rafael procura Alberto, 

advogado em sua cidade.  Em março de 2018, ajuíza ação contra a companhia aérea e 

contra a operadora de turismo. Cada réu contratou um advogado diferente, mas que 

atuavam no mesmo escritório jurídico. 

Prolatada a sentença, e de acordo com o CPC, é correto afirmar que:  

a) o prazo para recurso será contado de forma simples;  



SIMULADOS INÉDITOS - XXV EXAME DA OAB  
3º Simulado 

Equipe de Professores Estratégia OAB 
 

 

 

  12 
 

b) no caso concreto será em quádruplo o prazo para recorrer;  

c) será contado em dobro o prazo para apelar; 

d) o juiz decidirá, mas, em deferindo o prazo em dobro para os réus, deverá dar o mesmo 

tratamento ao autor, por isonomia; 

Questão 34 

André ajuizou ação de cobrança contra a empresa Enrolação S/A, conseguindo demonstrar 

sua pretensão exclusivamente pela prova documental anexada com a inicial, cuja matéria 

é objeto de súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal. Neste caso, à luz do 

Código de Processo Civil, o juiz,  

a) liminarmente, desde que o autor demonstre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, poderá conceder a tutela da evidência.  

b) poderá conceder a tutela de evidência, após ouvir obrigatoriamente a parte contrária, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil ao 

processo.  

c) liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil ao processo, poderá conceder a tutela da evidência.  

d) poderá conceder a tutela de evidência, após ouvir obrigatoriamente a parte contrária, 

desde que o autor demonstre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.  

Questão 35 

Em leilão designado pela 2º Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR, foi feita a tentativa de 

venda de um automóvel penhorado e avaliado em R$150.000,00. Compareceu uma pessoa 

interessada que apresentou, antes de ser iniciado o leilão, uma proposta por escrito de 

pagamento em 3 parcelas de R$50.000,00 para arrematar o bem. 

Diante do que dispõe o CPC, é correto afirmar que: 

a) a proposta não pode ser aceita porque apresentada antes do início do leilão; 

b) é viável a proposta parcelada sugerida pelo candidato à arrematação; 

c) não há dispositivo próprio prevendo o lance parcelado, portanto, competirá ao juiz 

decidir; 

d) a venda judicial somente pode ser feita à vista, pelo que a proposta é inaceitável; 

Direito Penal 

Questão 36 

Terêncio, em razão da condição de sexo feminino, efetua disparo de arma de fogo contra 

sua esposa Efigênia, perceptivelmente grávida, todavia atingindo, por falta de habilidade no 

manejo da arma, Nereu, um vizinho, que morre imediatamente. Desconsiderando os tipos 

penais previstos no Estatuto do Desarmamento e levando em conta apenas as informações 

contidas no enunciado, é correto afirmar que Terêncio praticou crime(s) de: 

A) homicídio culposo, feminicídio majorado, na forma tentada, e aborto, na forma tentada. 

B) aborto, na forma tentada, e feminicídio majorado.  

C) homicídio culposo e aborto, na forma tentada.  

D) feminicídio majorado. 

Questão 37 

O sistema punitivo brasileiro é progressivo. Por meio dele o condenado passa do regime 

inicial de cumprimento de pena mais severo para regime mais brando, até alcançar o 
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livramento condicional ou a liberdade definitiva. A respeito da progressão de regime, 

assinale a afirmativa correta. 

A) O sistema progressivo brasileiro é compatível com a progressão “por saltos”, consistente 

na possibilidade da passagem direta do regime fechado para o aberto. 

B) O cumprimento da pena privativa de liberdade nos crimes hediondos é uma exceção ao 

sistema progressivo. O condenado nesta modalidade criminosa deve iniciar e encerrar o 

cumprimento da pena no regime fechado, sem possibilidade de passagem para regime mais 

brando. 

C) A progressão está condicionada, nos crimes contra a Administração Pública, à reparação 

do dano causado ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais, 

além do cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior e do mérito do condenado. 

D) O pedido de progressão deve ser endereçado ao juízo sentenciante, que decidirá 

independente de manifestação do Ministério Público. 

Questão 38 

Jonh, segurança particular de uma grande rede de supermercados do Brasil, percebeu que 

Gildásio escondera em suas vestes 3 sabonetes, de valor aproximado de R$ 12,00 (doze 

reais). Ao tentar sair do estabelecimento, entretanto, Gildásio é preso em flagrante delito 

pelo segurança, que chama a polícia. A esse respeito, assinale a alternativa correta.  

A) A conduta de Gildásio não constitui crime, uma vez que este agiu em estado de 

necessidade. 

B) A conduta de Gildásio não constitui crime, uma vez que o fato é materialmente atípico. 

C) A conduta de Gildásio constitui crime, uma vez que se enquadra no artigo 155 do Código 

Penal, não estando presente nenhuma das causas de exclusão de ilicitude ou culpabilidade, 

razão pela qual este deverá ser condenado. 

D) Embora sua conduta constitua crime, João deverá ser absolvido, uma vez que a prisão 

em flagrante é nula, por ter sido realizada por um segurança particular. 

Questão 39 

Juca cometeu, em 10/11/2013, delito de roubo. Foi denunciado, processado e condenado, 

com sentença condenatória publicada em 18/10/2014. A referida sentença transitou 

definitivamente em julgado no dia 29/08/2015. No dia 15/05/2015, Juca cometeu novo 

delito sido condenado, por tal conduta, no dia 07/04/2017. Nesse sentido, levando em conta 

a situação narrada e a disciplina acerca da reincidência, assinale a afirmativa correta.  

A) Na sentença relativa ao delito de roubo, Juca deveria ser considerado reincidente.  

B) Na sentença relativa ao delito de furto, Juca deveria ser considerado reincidente. 

C) Na sentença relativa ao delito de furto, Juca deveria ser considerado primário. 

D) Considera-se reincidente aquele que pratica crime após publicação de sentença que, no 

Brasil ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 

Questão 40 

No dia 20 de janeiro de 2017, por volta das 20h, Sidclay, primário e de bons antecedentes, 

tentou subtrair para si, mediante escalada de um muro de 1,70 metros de altura, vários 

pedaços de fios duplos de cobre da rede elétrica avaliados em, aproximadamente, R$ 300,00 

(trezentos reais) época dos fatos. Sobre o caso apresentado, segundo entendimento 

sumulado do STJ, assinale a afirmativa correta.  

A) É possível o reconhecimento do furto qualificado privilegiado independentemente do 

preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no CP. 
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B) É possível o reconhecimento do privilégio previsto no Art. 155, § 2º, do CP nos casos de 

crime de furto qualificado se estiverem presentes a primariedade do agente e o pequeno 

valor da coisa, e se a qualificadora for de ordem objetiva. 

C) Não é possível o reconhecimento do privilégio previsto no Art. 155, § 2º, do CP nos casos 

de crime de furto qualificado, mesmo que estejam presentes a primariedade do agente e o 

pequeno valor da coisa, e se a qualificadora for de ordem objetiva. 

D) É possível o reconhecimento do privilégio previsto no Art. 155, § 2º, do CP nos casos de 

crime de furto qualificado se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno 

valor da coisa, e se a qualificadora for de ordem subjetiva. 

Questão 41 

Anny, de 18 anos, moça pacata residente em uma pequena fazenda no interior do Mato 

Grosso, mantém um relacionamento amoroso secreto com Nicolas, filho de um dos 

empregados de seu pai. Em razão da relação, fica grávida, mas mantém a situação em 

segredo pelo temor que tinha de seu pai. Após o nascimento de um bebê do sexo masculino, 

Anny, sem que ninguém soubesse, em estado puerperal, para ocultar sua desonra, leva a 

criança para local diverso do parto e a deixa embaixo de uma árvore no meio da fazenda 

vizinha, sem prestar assistência devida, para que alguém encontrasse e acreditasse que 

aquele recém-nascido fora deixado por desconhecido. Apesar de a fazenda vizinha ser 

habitada, ninguém encontra a criança nas 06 horas seguintes, vindo o bebê a falecer. A 

perícia confirmou que, apesar do estado puerperal, Anny era imputável no momento dos 

fatos. Considerando a situação narrada, é correto afirmar que Anny deverá ser 

responsabilizada pelo crime de  

A) abandono de incapaz qualificado. 

B) homicídio doloso. 

C) infanticídio. 

D) exposição ou abandono de recém-nascido qualificado. 

Questão 42 

Jerry, brasileiro, passou a morar em um país estrangeiro no ano de 2001. Assim como seu 

falecido pai, Jerry tinha por hábito sempre levar consigo acessórios de arma de fogo, como 

forma de amuleto da sorte, o que não era proibido, levando-se em conta a legislação vigente 

à época, a saber, a Lei n. 9.437/97. Tal hábito foi mantido no país estrangeiro que, em sua 

legislação, não vedava a conduta. Todavia, em 2017, Jaime resolve vir de férias ao Brasil. 

Além de matar as saudades dos familiares, Jaime também queria apresentar o país aos seus 

dois filhos, ambos nascidos no estrangeiro. Ocorre que, dois dias após sua chegada, Jaime 

foi preso em flagrante por portar ilegalmente acessório de arma de fogo, conduta descrita 

no Art. 14 da Lei n. 10.826/2003, verbis: “Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em 

depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, 

manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Nesse sentido, 

podemos afirmar que Jaime agiu em hipótese de  

A) erro de proibição direto. 

B) erro de tipo essencial. 

C) erro de tipo acidental. 

D) erro sobre as descriminantes putativas. 

Direito do Trabalho  

Questão 43 
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Daniel, casado com Maria, era motorista da transportadora “VAI E VEM” LTDA, viajava 

constantemente entre os Estados de São Paulo (SP) e Minas Gerais (MG) realizando 

entregas de mercadorias e percebia mensalmente a título de remuneração o valor de R$ 

3.000,00 reais. Em 12/12/2017, na sede da empresa, Daniel realizou a vistoria técnica de 

praxe no caminhão, constatando um pequeno vazamento de óleo e ao informar ao seu 

superior hierárquico, foi orientado a seguir viagem e não causar problemas na empresa.  No 

mesmo dia, já na rodovia a caminho de MG, Daniel sofreu um acidente ocasionado pelo 

vazamento de óleo, o que culminou em falecimento no local. Maria, esposa e única herdeira, 

ingressou com Reclamação Trabalhista pleiteando o pagamento de verbas não quitadas no 

curso do contrato de trabalho e indenização por Danos Morais Reflexos, em razão do 

falecimento do seu cônjuge, no importe de R$ 800.000,00 reais. Em sentença, a demanda 

foi julgada parcialmente procedente e os danos morais reflexos foram arbitrados e limitados 

em R$ 300.000,00 mil reais. 

Com base no caso narrado e na legislação vigente, assinale a afirmativa correta.  

a) O valor R$ 800.000,00 não poderia ser arbitrado, pois superior ao parâmetro legal de 

até cinquenta vezes o valor do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social, para ofensa de natureza gravíssima.  

b) Correta a sentença, pois os parâmetros fixados pela lei não se aplicam aos danos 

extrapatrimoniais decorrentes de morte.   

c) O valor R$ 800.000,00 não poderia ser arbitrado, pois superior ao parâmetro legal de até 

cem vezes o valor do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 

para ofensa de natureza gravíssima.  

d) Correta a sentença, pois trata-se de responsabilidade subjetiva do empregador, sendo a 

lei omissa nos quesitos e limites para arbitramento de indenização. 

Questão 44 

Joaquim, auxiliar de limpeza, laborou no Shopping “COMPRA CERTA”, das 22h00min as 

10h00min em escala de 12×36, tendo sido admitido em 20/11/2017, e dispensado em 

30/01/2018.  Em ato sequência a sua dispensa, Joaquim pretende ingressar com 

Reclamação Trabalhista requerendo o pagamento de adicional noturno. Com base na 

previsão legal sobre o mencionado adicional:  

a) Considera-se noturno, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 6 horas do 

dia seguinte, sendo assim, devido o adicional pleiteado por Joaquim. 

b) Joaquim não faz jus ao pagamento do adicional noturno, pois a remuneração mensal 

pactuada pelo horário 12x36 abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal 

remunerado e pelo descanso em feriados sendo que são considerados compensados os 

feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver.  

c) Joaquim deve receber normalmente o adicional de 25% referente ao adicional noturno. 

d) É ilícita a jornada laborada por Joaquim.  

Questão 45 

A empresa de chocolates “Coelhinho Feliz” Ltda., em virtude do acréscimo na demanda de 

serviços em razão da Páscoa, decide contratar 50 funcionários para aumentar sua linha de 

produção.  A Gerência de Recursos Humanos da empresa então procura seu escritório para 

obter informações acerca da contratação de empregados por meio do contrato de trabalho 

temporário. Com base nos fatos narrados, assinale a alternativa que está de acordo com a 

legislação vigente:  

a) A empresa não poderá contratar empregados por contrato de trabalho temporário, eis 

que esse somente poderá ser utilizado quando ocorrer a necessidade transitória de 

substituição de pessoal.  
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b) A empresa “Coelhinho Feliz” poderá contratar trabalhadores temporários já que essa 

forma de contratação também se presta a atender demanda complementar de serviços, 

contudo, antes, deverá firmar contrato com uma empresa de trabalho temporário que 

colocará os trabalhadores a sua disposição.  

c) A empresa pode utilizar trabalhadores temporários em qualquer situação, podendo 

realizar sua contratação de forma direta com o obreiro. 

d) A empresa pode contratar trabalhadores temporários, inclusive se os seus empregados 

entrarem em greve, ainda, que de forma legítima.   

Questão 46 

Hugo era casado com Pamela que fatidicamente faleceu imediatamente após o parto de sua 

filha Alice. O casal trabalhava na mesma empresa, “VIVA” S.A.  Em razão do acontecido, a 

Guarda de Alice ficou com o genitor, Hugo, sendo esse o responsável por seus cuidados, 

desde a alta hospitalar. Aconselhado por um amigo, Hugo procurou a Gerência de Recursos 

Humanos da empresa, solicitando seu afastamento para gozar da licença de 120 dias a que 

Pamela faria jus, ante a necessidade de cuidar de Alice. O RH por sua vez, indeferiu o pedido 

alegando que a licença é única e exclusivamente garantida a mãe, o que deixou de existir 

com o seu falecimento. Com base na legislação vigente, assinale a afirmativa correta.  

a) Correta a decisão da gerência de recursos humanos, pois a licença é direito único e 

exclusivo da mulher.  

b) Correta a decisão da gerência, eis que para ter direito a licença, Hugo deveria comprovar 

que não há outras pessoas para cuidar de sua filha. 

c) Incorreta a decisão da gerência de Recursos Humanos, pois em caso de morte da 

genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo 

o período da licença-maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto 

no caso de falecimento do filho ou de seu abandono.    

d) Incorreta a decisão da Gerência de Recursos Humanos, contudo, Hugo só terá direito a 

gozar de 30 dias de licença.    

Questão 47 

Pedro laborou na empresa “TUDO AZUL” S.A de 02/02/2015 a 03/04/2017. Em 05/03/2015, 

em razão de problemas de saúde que não se relacionavam a função exercida e nem ao 

ambiente de trabalho, afastou-se suas atividades, recebendo prestações sucessivas de 

auxílio-doença pela Previdência Social por oito meses, até 05/11/2015. Após sua dispensa, 

ingressou com Reclamação Trabalhista em face de seu empregador, requerendo o 

pagamento das férias, de forma dobrada, referente ao período de 2015/2016, alegando que 

não usufruiu do seu direito no período adequado. A empresa alegou em contestação que 

Pedro não teria direito as férias em virtude de ter recebido da Previdência Social auxilio 

doença por mais de 6 meses.  Em sentença, o magistrado julgou improcedente o pedido de 

Pedro, acolhendo a tese de defesa da reclamada.  

De acordo com o caso narrado, assinale a alternativa correta.  

a) Pedro não tem direito as férias, pois recebeu auxilio – doença da Previdência Social por 

mais de 6 meses.  

b) Pedro não tem direito as férias porque recebeu auxilio doença por mais de 6 meses, caso 

o benefício fosse auxílio-acidente o obreiro poderia usufruir normalmente de suas férias.  

c) Pedro tem direito as férias, sendo incorreta a decisão do magistrado.  

d) Pedro tem direito as férias de forma proporcional aos 4 meses trabalhados no período 

aquisitivo.  

Questão 48 
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Acerca da compensação de jornada pela modalidade banco de horas, assinale a afirmativa 

correta:  

a) Trata-se de modalidade de compensação na qual o excesso de horas trabalhadas em um 

dia é compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não 

exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho 

previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de doze horas diárias. 

b) É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido apenas por acordo coletivo, 

mesmo que seja para a compensação no mesmo mês.  

c) A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de 

jornada e o banco de horas, caso em que será devido o pagamento das horas extraordinárias 

e seu adicional.  

d) O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando 

estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas 

excedentes à jornada normal diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo 

devido apenas o respectivo adicional. 

Direito Empresarial  

Questão 49 

Das alternativas abaixo, assinale a opção que apresenta a denominação dada a pessoa 

capaz ordenada ao exercício profissional de atividade economicamente organizada para 

a produção ou a circulação de bens ou serviços. 

a) sociedade anônima. 

b) sociedade limitada. 

c) empresa. 

d) empresário. 

Questão 50 

Companhia aberta, por meio de deliberação em assembleia geral ordinária e sem posição 

de qualquer acionista presente, deliberou a distribuição de dividendo inferior ao 

obrigatório a seus acionistas. A justificativa foi a necessidade de captação de recursos 

por meio da emissão de debêntures não conversíveis em ações. 

Juninho, acionista ausente da deliberação, questiona sua validade por se tratar de 

pagamento de dividendo inferior ao obrigatório, que, a seu ver, dependeria de alteração 

estatutária, o que, de fato, não ocorreu. 

Acerca dessa situação e da deliberação assemblear, assinale a afirmativa correta. 

a) A deliberação é nula, por ter violado o direito essencial do acionista de participar dos 

lucros sociais. 

b) A deliberação é válida, porque qualquer companhia, aberta ou fechada, pode distribuir 

dividendo inferior ao obrigatório. 

c) A deliberação é anulável, por se tratar de violação a direito patrimonial de cunho 

disponível de acionista. 

d) A deliberação é válida, por ter sido aprovada por todos os presentes e estar motivada na 

emissão de debêntures não conversíveis em ações. 

Questão 51 

A sociedade empresária Sousa Grife Masculina Ltda., com sede em Brasíl ia, em reunião 

de sócios, decide aprovar o trespasse da filial situada em Curitiba. 
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Para que o trespasse seja considerado eficaz em relação a terceiros, é preciso que o 

contrato seja averbado: 

a) à margem da inscrição da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo das Juntas Comerciais, e seja publicado na imprensa oficial; 

b) no Registro de Títulos e Documentos do local da sede da sociedade e publicado em jornal 

de grande circulação nas localidades em que a sociedade tenha sede e filiais; 

c) à margem da inscrição da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo das Juntas Comerciais, dispensada qualquer publicação oficial; 

d) no Registro de Títulos e Documentos de Brasília e Curitiba, dispensada qualquer 

publicação oficial. 

Questão 52 

Maciel Comidas Típicas Ltda. EPP requereu a falência de Rosenval Distribuidora de 

Bebidas Ltda. com base em crédito fundado em duplicata vincenda, sacada pela primeira 

sociedade no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em face da segunda. 

Na petição inicial, a parte credora narra que a sociedade é composta por apenas dois 

sócios, ambos administradores, que estão ausentes do estabelecimento e não deixaram 

representante habilitado com recursos para pagar aos credores. O único estabelecimento 

encontra-se fechado há dois meses. 

Com base no relato acima e nas disposições da Lei nº 11.101/2005, assinale a afirmativa 

correta. 

a) O credor poderá requerer a falência nas condições apresentadas, devendo especificar na 

petição os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando-se 

as que serão produzidas. 

b) Não poderá ser requerida a falência da sociedade em razão de o crédito ser vincendo; 

caberia apenas a ação de falência se se verificasse a impontualidade sem relevante razão 

de direito. 

c) A falência não poderá ser requerida, porque não houve a comprovação de ajuizamento 

de ação de execução por quantia certa prévia na qual o devedor, citado, tenha se mantido 

inerte. 

d) O credor poderá requerer a falência nas condições apresentadas, porém deverá anexar 

à petição a certidão do protesto da duplicata para fins falimentares. 

Questão 53 

Em relação aos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, assinale a 

afirmativa INCORRETA. 

a) Os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis. 

b) Para que uma invenção seja patenteável, é necessário que ela atenda aos requisitos de 

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 

c) A vigência da patente de invenção perdura por 20 (vinte) anos, contados da data de 

depósito, ao passo que a patente de modelo de utilidade vigora por 15 (quinze) anos, 

igualmente contados da data de depósito. 

d) O prazo para a propositura de ação de nulidade da patente é de 2 (dois) anos após o 

início da vigência da patente. 

Direito Processual Penal 

Questão 54 

Quanto à decretação da Prisão Preventiva, pode-se afirmar que:  
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A) Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão 

preventiva decretada pelo juiz, sempre a requerimento do Ministério Público, do querelante 

ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. 

B) A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos e somente nos crimes com 

pena máxima igual ou superior a 4 anos, quando o agente não for reincidente, ou não for 

crime de violência domestica e familiar, devendo o juiz motivar o decreto na garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal, ou para 

assegurar a aplicação da lei penal, desde que existam indícios de autoria e prova da 

materialidade delitiva. 

C) Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão 

preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do 

Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade 

policial. 

D) A prisão preventiva deve durar até o máximo de 5 (cinco) dias, prorrogáveis por mais 5 

(cinco) e, nos casos dos crimes hediondos 30 (trinta) dias prorrogáveis por mais 30 (trinta) 

dias.  

Questão 55 

Carlos Roberto foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de receptação 

(Art. 180 do Código Penal – pena: 01 a 04 anos de reclusão e multa). Em que pese seja 

tecnicamente primário e de bons antecedentes e seja civilmente identificado, possui, em 

sua Folha de Antecedentes Criminais, duas anotações pela prática de crimes patrimoniais, 

sem que essas ações tenham resultados definitivos. Neste caso, de acordo com as previsões 

expressas do Código de Processo Penal, assinale a afirmativa correta.  

A) Estão preenchidos os requisitos para decretação da prisão preventiva, pois as ações 

penais em curso demonstram a existência de risco para a ordem pública. 

B) A autoridade policial não poderá arbitrar fiança neste caso, ficando tal medida de 

responsabilidade do magistrado. 

C) Antes de decidir pela liberdade provisória ou conversão em preventiva, poderá a prisão 

em flagrante do acusado perdurar pelo prazo de 10 dias úteis, ou seja, até o oferecimento 

da denúncia. 

D) O juiz não poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, mas poderá aplicar as 

demais medidas cautelares. 

Questão 56 

Serafim foi autor de uma contravenção penal, em detrimento dos interesses da Caixa 

Econômica Federal, empresa pública. Praticou, ainda, outra contravenção em conexão, 

dessa vez em detrimento dos bens do Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Dessa 

forma, para julgá-lo será competente  

A) a Justiça Estadual, pelas duas infrações. 

B) a Justiça Federal, no caso da contravenção praticada em detrimento da Caixa Econômica 

Federal, e Justiça Estadual, no caso da infração em detrimento do Banco do Brasil. 

C) a Justiça Federal, pelas duas infrações. 

D) a Justiça Federal, no caso de contravenção praticada em detrimento do Banco do Brasil, 

e Justiça Estadual pela infração em detrimento da Caixa Econômica Federal. 

Questão 57 

Josivaldo, motorista de táxi que conduzia o passageiro Joel, imprimindo velocidade 

incompatível com o local, acabou dando origem à colisão com outro veículo, no que resultou 

ferido o condutor do outro automóvel. O passageiro Joel para não chegar atrasado ao seu 
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compromisso instigou Josivaldo a omitir socorro à vítima, tendo este se recusado. 

Inconformado com a recusa, Joel, prontamente sai do veiculo pegando uma carona para o 

seu destino. No momento em que Josivaldo chega ao hospital, prestando efetivamente o 

socorro à vítima, registra a ocorrência do fato, ocasião em que o policial de plantão efetua 

a prisão em flagrante de Josivaldo, encaminhando-o à delegacia de polícia mais próxima. 

Tendo em vista o enunciado supra narrado é CORRETO afirmar que: 

A) A manutenção da prisão em flagrante de Josivaldo ficará condicionada a um criterioso 

juízo de necessidade, tomando visível a sua condição de verdadeira medida cautelar. 

B) Trata-se de prisão em flagrante ilegal, uma vez que nos casos de acidente de trânsito 

em que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante ao condutor do veículo que prestar 

pronto e integral socorro àquela. 

C) Caberá a concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas 

da prisão. 

D) Caberá a concessão de liberdade provisória com fiança.  

Questão 58 

Em uma operação de rotina, a polícia encontra um aparelho smartphone debaixo do banco 

do motorista de um automóvel, e os agentes ao consultarem os diálogos travados através 

de através de aplicativos de internet, descobrem a prática de diversos crimes. Com relação 

ao tema das provas, assinale a alternativa CORRETA: 

A) Trata-se de prova lícita, tendo em vista a teoria da descoberta inevitável. 

B) Depois de apreensão do smartphone decorrente de prisão em flagrante, por ordem 

judicial convertida em prisão preventiva, verificou-se existirem no aparelho fotos de 

terceiros no crime. Trata-se de prova lícita.  

C) Trata-se de prova ilícita, uma vez que não havia ordem judicial para apreensão do celular, 

bem como do conteúdo, violando o direito constitucional à privacidade/intimidade  

D) A prova deve ser considerada ilícita, em decorrência da teoria dos frutos da árvore 

envenenada. 

Direito Processual do Trabalho 

Questão 59 

Ana trabalhou na casa de Rogério como cuidadora de sua mãe. Após o falecimento de sua 

genitora, não necessitando mais dos serviços prestados, Rogério rescindiu o contrato de 

trabalho com Ana, momento em que pagou todas as verbas rescisórias devidas, conforme 

os seus cálculos. Inconformada com a dispensa, Ana ingressou com Reclamação Trabalhista 

pleiteando horas extras e adicional noturno, ação que foi julgada totalmente procedente. 

Irresignado, o advogado de Rogério interpôs recurso ordinário, recolhendo para tal fim, tão 

somente 50% do valor do depósito recursal, conforme tabela do TST. O juízo a quo denegou 

seguimento ao recurso, por entendê-lo deserto, em virtude da insuficiência do depósito 

recursal. Diante dos fatos narrados, a decisão do magistrado:  

a) Está incorreta, pois a legislação vigente prevê que o valor do depósito recursal será 

reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. 

b) Está correta, eis que o depósito recursal é pressuposto de admissibilidade recursal e a 

legislação não diferencia seus valores. 

c) Está incorreta, pois o empregador doméstico é isento de depósito recursal. 

d) Esta correta, devendo ser aplicada a deserção mesmo que a diferença entre o valor 

depositado e o valor devido fosse ínfima. 
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Questão 60 

O sindicato dos químicos, ante ao não cumprimento do sindicado patronal frente a sentença 

normativa proferida pelo TRT, em sede de dissídio coletivo, ingressa com ação visando 

assegurar os direitos previstos na decisão. Por necessitar de celeridade, decide propor a 

demanda pelo rito sumaríssimo. Diante disso, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa 

correta. 

a) O sindicato deveria se valer de um Mandado de segurança, não havendo outro meio 

próprio para resguardar os seus direitos.  

b) O sindicato não poderia propor ação pelo rito sumaríssimo, pois este é exclusivo para os 

dissídios individuais, logo, deveria se valer de uma ação de cumprimento pelo rito especial.  

c) A ação correta a ser proposta seria ação rescisória pelo rito especial.  

d) O sindicato deveria ingressar com ação de cumprimento, sendo o rito escolhido pelo 

sindicato correto.  

Questão 61 

Mara, bancária, ajuizou ação trabalhista em face do banco “MONEY PRÓ” S.A postulando 

sua reintegração ao emprego, pois, segundo suas alegações, teria sido dispensada no curso 

de estabilidade gestacional, já que estava no 4º mês de gestação. Postulou, ainda, a 

concessão de tutela provisória liminarmente, visando a sua reintegração até o final do 

processo. O juiz, ao apreciar o pedido de tutela provisória antes da citação da ré, decidiu 

pela sua denegação, dando prosseguimento ao feito. A esse respeito, assinale a alternativa 

correta. 

a) A natureza jurídica da decisão denegatória de tutela provisória é de decisão interlocutória, 

não cabendo interposição de recurso imediato, e tão pouco qualquer outra medida 

processual e legal. 

b) A natureza jurídica da decisão denegatória da tutela provisória é de decisão interlocutória 

terminativa feito, cabendo interposição de recurso ordinário, razão pela qual é incabível a 

impetração de mandado de segurança por haver recurso próprio. 

c) A natureza jurídica da decisão denegatória da tutela provisória é de decisão interlocutória, 

cabendo interposição de agravo de instrumento. 

d) A natureza jurídica da decisão denegatória da liminar é de decisão interlocutória, não 

cabendo interposição de recurso imediato, razão pela qual é cabível a impetração de 

mandado de segurança. 

Questão 62 

Em reclamação trabalhista movida por Jessica contra seu ex-empregador, a empresa “MMS” 

LTDA, já em sede de execução apresentou embargos à execução alegando nulidade 

processual, tendo em vista que o endereço informado na inicial trabalhistas era totalmente 

diferente do logradouro da sede da empresa, tendo esta nunca recebido a notificação, 

conforme demonstrado em juízo. Após ser conferida vista à parte contraria e essa se manter 

inerte, o juiz julgou os embargos procedentes e reconheceu a nulidade da citação, e de 

todos os atos subsequentes, determinando nova citação para que o réu pudesse contestar 

a demanda. Considerando essa situação e o que dispõe a CLT, assinale a opção que indica 

o recurso que Jéssica, como exequente, poderá apresentar para tentar reverter a decisão.  

a) Agravo de Instrumento.  

b) Recurso de Revista. 

c) Recurso Ordinário.  

d) Agravo de Petição. 

Questão 63 
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Em sede de Reclamação trabalhista, o Reclamante pleiteou o pagamento de verbas 

rescisórias, diferenças de depósito de FGTS, bem como o recolhimento das contribuições 

previdenciárias não pagas em todo o período laborado. Com relação a competência da 

Justiça do trabalho para apreciar pedidos em relação a contribuições previdenciárias, 

assinale a afirmativa correta: 

a) A execução que envolva a cobrança de contribuição previdenciária e honorários 

advocatícios decorrente de sentença ou acordo homologado pela justiça do trabalho, 

por envolver a Fazenda Pública, tramita perante rito especial, e torna a Justiça do 

Trabalho competente para o seu julgamento.  

b) A justiça do trabalho detém competência para executar, de ofício, as contribuições 

previdenciárias decorrentes das sentenças que proferir, inclusive, quanto aos salários 

pagos sobre o período de vínculo reconhecido judicialmente por sentença, porém é 

incompetente quando tratar de homologação de acordo.  

c) A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar qualquer assunto que envolva 

contribuições previdenciárias. 

d) A Justiça do Trabalho é incompetente para determinar o recolhimento de contribuições 

não pagas no período de contrato de trabalho, pois sua competência quanto à execução das 

contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir 

e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. 

Direito Tributário 

Questão 64 

O Presidente da República majorou a alíquota do IPI – Imposto sobre Produtos 

Industrializados por meio de Decreto publicado no Diário Oficial da União em 09/03/2018, 

obedecendo o limite máximo legal. A partir de que data poderá ser exigida a nova alíquota 

do IPI? 

A) A partir do 1º dia do exercício financeiro seguinte. 

B) Após 90 dias contados do 1º dia do exercício financeiro seguinte. 

C) Após 90 dias contados da publicação do referido Decreto.  

D) Imediatamente, uma vez que o IPI não se submete aos Princípio da Anterioridade de 

Exercício e da Anterioridade Nonagesimal ou Noventena.  

Questão 65 

Com o objetivo de fomentar o acesso à educação e à saúde, determinado Município editou 

lei ordinária reduzindo a alíquota do ISS – Imposto sobre Serviços incidente sobre serviços 

de educação e saúde, de 5% para 1%. Assinale a alternativa correta acerca dessa redução:  

A) A redução é regular, pois obedece aos parâmetros estipulados pelo CTN – Código 

Tributário Nacional. 

B) A redução será considerada regular somente se previamente permitida em convênio 

celebrado pelos municípios situados no território do respectivo Estado da federação. 

C) A redução é regular porque aos Municípios cabe estipular as alíquotas dos serviços de 

sua competência tributária, mormente quando o objetivo for fomentar o acesso à educação 

e à saúde. 

D)  A redução é irregular porque não atende aos parâmetros estipulados em Lei 

Complementar. 

Questão 66 

Por meio de lei regularmente aprovada, o Município Alfa concedeu isenção de IPTU pelo 

prazo de 5 anos à todas as pessoas jurídicas que vierem a se estabelecer em seu território 
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e que criarem, no mínimo, 20 novos postos de trabalho. Assinale a alternativa correta acerca 

dessa isenção: 

A) Poderá ser revogada a qualquer tempo, inclusive para as pessoas no gozo do benefício 

fiscal, desde que por lei de idêntica hierarquia à concessiva, pois a isenção não gera direito 

adquirido.     

B) Não poderá ser revogada a qualquer tempo para as pessoas no gozo do benefício fiscal, 

ainda que por lei de idêntica hierarquia à concessiva, antes de transcorrido o prazo previsto. 

C) Só poderá ser revogada no primeiro ano de sua vigência, desde que por lei de idêntica 

hierarquia à concessiva, inclusive para as pessoas no gozo do benefício fiscal.  

D) Sua revogação dependerá da edição de Lei Ordinária Federal disciplinando os efeitos do 

ato no tempo e no espaço. 

Questão 67 

A empresa ABC Ltda. ingressou com pedido administrativo de repetição de indébito, por 

meio do qual solicitou à Administração a restituição do IPTU indevidamente pago no dia 

05/01/2016. O pedido foi apresentado dentro do prazo quinquenal previsto no art. 168 do 

CTN – Código Tributário Nacional. A decisão administrativa denegando o pedido de 

restituição foi proferida em 02/02/2018 e o requerente intimado dessa decisão em 

09/02/2018. Segundo o CTN, qual o prazo legal de que dispõe a contribuinte para ingressar 

com ação judicial objetivando a restituição do imposto que lhe fora denegada 

administrativamente?  

A) 02 (dois) anos a contar da data da intimação da decisão administrativa que denegou a 

restituição.  

B) 05 (cinco) anos a contar da data da intimação da decisão administrativa que denegou a 

restituição. 

C) 02 (dois) anos a contar da data da extinção do crédito tributário pelo pagamento.  

D) 05 (cinco) anos a contar da data da extinção do crédito tributário pelo pagamento.  

Questão 68 

A pessoa jurídica Alfa Ltda. foi incorporada pela pessoa jurídica Beta Ltda. em 15/02/2018. 

Posteriormente à operação de incorporação o Fisco Federal apurou crédito tributário de IRPJ 

– Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e de multa punitiva de responsabilidade pessoa 

jurídica Alfa Ltda., anteriores à data da incorporação. Assinale a alternativa correta acerca 

desses créditos tributários:  

A) O imposto e a multa devem ser cobrados da pessoa jurídica Beta Ltda.  

B) O imposto e a multa não poderão ser cobrados, pois houve a extinção da pessoa jurídica 

Alfa Ltda. pelo ato de incorporação.  

C) Deve-se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente 

cobrança do imposto e da multa dos antigos sócios pessoa jurídica Alfa Ltda. 

D) O imposto deve ser cobrado da pessoa jurídica Beta Ltda., mas a multa não, em razão 

da pessoalidade da sanção.  

Direitos Humanos 

Questão 69 

O caso da Fazenda Brasil Verde, localizada no norte da cidade do Pará, remonta aos anos 

1989, 1993, 1997 e 2000, quando as autoridades estaduais realizaram várias inspeções na 

fazenda, onde estabeleceram que havia "algumas falhas" e "irregularidades" trabalhistas. 



SIMULADOS INÉDITOS - XXV EXAME DA OAB  
3º Simulado 

Equipe de Professores Estratégia OAB 
 

 

 

  24 
 

Apesar de Estado brasileiro ter conhecimento da situação trabalho escravo, não adotou 

medidas razoáveis de prevenção e resposta, nem deu às vítimas um mecanismo judicial 

efetivo para a proteção de seus direitos. 

Acerca da atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, assinale a alternativa 

correta: 

a) São legitimados para ingressar com medidas judiciais perante a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos pessoas físicas, desde que representadas por Organizações Não-

Governamentais. 

b) Somente será administração ação perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

após análise de procedibilidade perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

c) São legitimados para ingressar na Corte Interamericana de Direitos Humanos os Estados-

parte da Organização Americana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos. 

d) Não é possível que pessoas físicas peticionem diretamente à Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos. 

Questão 70 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, assinados em Nova York, conceituam pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 

em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. 

O referido documento internacional foi internalizado em nosso ordenamento por meio do 

Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008 com observância do art. 5, §3º, da 

Constituição. 

Em razão disso, tal norma ingressa em nosso ordenamento como: 

a) lei infraconstitucional, porque aprovada com o quórum de maioria absoluta em cada Casa 

do Congresso Nacional, em apenas um turno, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros. 

b) lei supralegal, porque aprovada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

por três quintos dos votos dos respectivos membros. 

c) como lei complementar, porque aprovada nas duas Casas do Congresso Nacional, por 

maioria absoluta dos votos dos respectivos membros. 

d) com status de norma constitucional, porque aprovada em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. 

Direito Ambiental  

Questão 71 

Após estudos técnicos e consulta pública, o Governo Federal, por intermédio de um decreto, 

cria uma Área de Proteção Ambiental (APA), unidade de conservação com área em geral 

extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 

estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar 

das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais. Neste caso, marque a opção correta: 

A -  A Área de Proteção Ambiental criada pode ser constituída por terras públicas ou 

privadas. 



SIMULADOS INÉDITOS - XXV EXAME DA OAB  
3º Simulado 

Equipe de Professores Estratégia OAB 
 

 

 

  25 
 

B – É obrigatório que o Plano de Manejo da APA contemple a área da unidade de 

conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com 

o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. 

C – A APA prescinde de Plano de Manejo. 

D – O Governo Federal não pode criar uma APA por decreto. Neste caso, haveria a 

necessidade de uma lei federal específica. 

Questão 72 

O Governo Federal pretende ampliar a oferta de energia nuclear, com a construção de um 

novo reator. Sobre o tema, marque a opção correta: 

A - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei 

federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

B - A responsabilidade civil por danos nucleares depende da existência de culpa. 

C – O licenciamento ambiental da atividade será competência do Município que sediar a 

usina. 

D – É dispensado o licenciamento ambiental, por ser caso de utilidade pública. Há, no 

entanto, a necessidade de consulta à população diretamente afetada pelo empreendimento. 

Direito da Criança e do Adolescente  

Questão 73 

Segundo STF, “o menor de idade não teria condenação prévia e seu envolvimento no delito 

de tráfico de maconha fora sem uso de violência e de baixa periculosidade. Assim, ainda 

que por curto período, sua internação em um desses estabelecimentos educacionais seria 

mais gravosa do que mantê-lo solto. Quanto ao corréu, a Turma registrou a impossibilidade 

de estender a ele os efeitos da ordem, em virtude de seu histórico infracional”. 

Os argumentos acima foram utilizados para concessão de ordem em habeas corpus a fim 

determinar a aplicação de medida socioeducativa de internação para adolescente infrator 

apreendido por tráfico de entorpecentes. 

De acordo com o ECA: 

a) A medida socioeducativa de internação somente poderá ser aplicada se o adolescente for 

reincidente na prática de atos infracionais. 

b) A medida socioeducativa é obrigatória quando envolve situação na qual o adolescente 

praticou ato infracional grave. 

c) A medida socioeducativa poderá ser aplicada por reiteração no cometimento de outras 

infrações graves e por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente 

imposta. 

d) A medida socioeducativa de internacional somente poderá ser aplicada no caso de 

reiteração de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. 

Questão 74 

Considerando as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) 

assinale a alternativa correta. 

a) É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 

estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou 

responsável. 

b) A Justiça da Infância e da Juventude é competente para conceder a remissão como forma 

de exclusão, suspensão ou extinção do processo.  
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c) A Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações de alimentos, 

sendo prescindível aquilatar se a criança ou adolescente está em situação de risco.  

d) Compete à autoridade judiciária disciplinar, no âmbito da sua Comarca, as diversões e 

espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 

recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. 

Direito do Consumidor 

Questão 75 

Rosenval, rico e próspero professor do Estratégia OAB, adquire um carro modelo Buggy, 

zero quilômetro, para passear pelas restingas do litoral brasileiro. Contudo, após dois anos 

de utilização regular do veículo, com todas as revisões feitas com a concessionária, o veículo 

de Rosenval é acometido de uma pane elétrica que impede totalmente a sua utilização. Ao 

chegar na concessionária, Rosenval é informado que o automóvel não mais está na garantia 

e que o conserto custará R$. 10.000,00 (dez mil reais).  

Rosenval prontamente paga os valores pleiteados pela concessionária mas depois descobre 

que o problema do automóvel ocorrera por um defeito de fabricação, devidamente atestado 

por laudo técnico. Ao procurar um advogado, Rosenval deve ser informado que: 

a) ainda que o defeito de fabricação tenha ocorrido, o automóvel não mais estava protegido 

pela garantia, inexistindo o dever de o fornecedor custear o reparo do produto. 

b) ainda que o defeito de fabricação tenha ocorrido, ocorrera a decadência do direito de 

Rosenval pleitear a reparação do veículo após 30 dias da compra. 

c) ainda que o defeito de fabricação tenha ocorrido, ocorrera a decadência do direito de 

Rosenval pleitear a reparação do veículo após 90 dias da compra. 

d) por se tratar de um defeito oculto, Rosenval terá até 90 dias após o momento em que 

ficar evidenciado o defeito para pleitear o reparo às expensas do fornecedor. 

Questão 76 

A inversão do ônus da prova é um direito previsto no Código de Defesa do Consumidor e: 

a) aplica-se a toda e qualquer demanda consumerista de forma automática. 

b) aplica-se a toda e qualquer demanda consumerista, mas apenas se o consumidor for 

hipossuficiente. 

c) aplica-se a todos os casos em que o consumidor for considerado vulnerável. 

d) não se aplica a todas as situações do CDC, mas apenas naquelas onde, a critério do juiz, 

as alegações forem verossímeis ou o consumidor seja hipossuficiente. 

Direito Internacional  

Questão 77 

Sobre as normas do Direito Internacional, assinale a alternativa incorreta. 

a) A soberania é una, indivisível, inalienável, imprescritível, irrevogável e perpetua 

b) São fontes do direito internacional: as convenções internacionais, o costume 

internacional e os princípios gerais de direito. 

c) As decisões judiciárias e a doutrina não são fontes. 

d) É possível a existência de norma suprema, tendo em vista que os Estados não soberanos. 

Questão 78 

Sobre as normas do Direito Internacional, assinale a alternativa incorreta. 
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a) Renúncia é a desistência de celebração do tratado. 

b) Reserva é a exclusão ou modificação do efeito jurídico de certas clausulas no tratado 

internacional. 

c) Denúncia tem o condão de desfazer o tratado; 

d) Teoria dualista consiste em duas ordens jurídicas distintas, onde não há conflito entre as 

normas e é incorporada na lei interna. 

Filosofia do Direito  

Questão 79 

“(...) uma observação que deve servir de base a todo sistema social: é que o pacto 

fundamental, ao invés de destruir a igualdade natural, substitui, ao contrário por uma 

igualdade moral e legítima a desigualdade física que a Natureza pode pôr entre os homens, 

fazendo com que estes conquanto possam ser desiguais em força ou em talento, se tornem 

iguais por convenção e por direito.”  Jean-Jacques Rousseau 

Entre os autores iluministas alguns buscaram fundamentar o Estado por meio de teorias 

contratualistas, um deles foi Jean-Jacques Rousseau. Assinale a alternativa adequada ao 

pensamento do autor em relação ao contrato social:  

a) O contrato social surge para superar o caótico Estado de Natureza, deste modo os 

membros da sociedade cedem sua liberdade ao governante que garante a paz por meio da 

submissão de todos.  

b) O contrato social estabelece uma instância acima do cidadão neutra para preservar os 

direitos naturais, de modo que a liberdade e a propriedade estariam asseguradas.  

c) O contrato social nasce em razão do instinto de dominação entre os homens, definindo a 

tirania de um ao invés da tirania de todos.  

d) No contrato social todos se colocam sob a suprema direção da vontade geral, de modo 

que cada membro possui uma parte indivisível do todo, havendo uma unidade moral e 

coletiva.  

Questão 80 

Um dos autores mais importantes para o positivismo jurídico Herbert L. A. Hart, em sua 

obra O conceito de Direito, compreende o Direito como um fenômeno complexo que não se 

limita a norma jurídica positiva. Assinale a opção adequada ao pensamento do autor na 

obra em referência: 

a) O Direito seria primordialmente uma regra coercitiva capaz de infringir sanções no caso 

de descumprimento. 

b) O reconhecimento da existência de normas de direito natural e de sua prevalência sobre 

as normas do direito positivo.  

c) A regra de reconhecimento é uma regra secundária que incorpora como critério de 

validade jurídica a obediência aos princípios morais e valores substantivos.  

d) Os termos jurídicos não podem ser considerados indeterminados ou abertos para a 

discricionariedade do julgador.  


