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Olá, futuro advogado! Como dito na aula demonstrativa, é fundamental que você 

faça simulados para ter “condicionamento de prova”. Com essa pretensão 

lançamos um curso com três simulados inédito. 

O primeiro é apresentado hoje! 

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 
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Questões 

Ética Profissional 

Questão 01  

A Lei n. 13.363/16 alterou o Estatuto 

da Advocacia e da OAB para estipular 

direitos e garantias para a advogada 

gestante, lactante, adotante ou que der 

à luz, assim como para o advogado que 

se torna pai.  

De acordo com a recente alteração, 

assinale a afirmativa correta. 

a) É direito da advogada lactante, 

adotando ou que der à luz, a entrada 

em tribunais sem ser submetida a 

detectores de metais e aparelhos de 

raios X; 

b) É direito da advogada gestante a 

reserva de vaga em garagens dos 

fóruns dos tribunais; 

c) É direito da advogada adotante ou 

que der à luz, a suspensão de prazos 

processuais, sem a notificação do 

cliente; 

d) É direito do advogado pai a 

suspensão do prazo pelo prazo de 30 

dias, mesmo quando não for o único 

patrono da causa. 

Questão 02 

A lei 13.245/16 alterou o Estatuto da 

Advocacia e da OAB para regulamentar 

o acesso do advogado nos autos de 

flagrante e investigações perante as 

autoridades policiais e estabelecer 

garantias na assistência dos clientes. 

De acordo com esse instrumento 

normativo, assinale a alternativa 

correta: 

a) O acesso do advogado a investigação 

de qualquer natureza é limitado aos 

documentos físicos; 

b) O advogado não pode ter acesso aos 

autos de flagrante sem procuração nos 

autos; 

c) Nos autos sujeitos a sigilo é 

obrigatório o advogado apresentar 

procuração para ter acesso aos autos 

de flagrante e investigação de qualquer 

natureza. 

d) A autoridade responsável pela 

condução da investigação não pode 

delimitar o acesso do advogado aos 

elementos de prova relacionados a 

diligências em andamento e ainda não 

documentados nos autos, quando 

houver risco de comprometimento da 

eficiência, eficácia ou finalidade das 

diligências. 

Questão 03 

A Lei 13. 247/16 alterou o Estatuto da 

Advocacia e da OAB sobre o regime das 

sociedades dos advogados.  

Com base nas alterações, assinale a 

alternativa correta: 

a) A sociedade de advogados adquire 

personalidade jurídica com o registro 

aprovado dos seus atos constitutivos no 

Conselho Seccional da OAB do local 

onde tiver graduado; 

b) O ato de constituição de filial é 

averbado no Conselho Seccional em 

cuja base territorial tiver sede; 

c) Não é permitido a criação de 

sociedade unipessoal; 

d) A responsabilidade dos advogados é 

sempre ilimitada e subsidiária pelos 

danos causados aos clientes por ação 

ou omissão no exercício da advocacia. 

Questão 04 

Maricota é bacharel em direito e exerce 

o cargo de diretora jurídica na empresa 

ABC, já tendo sido aprovada no Exame 

de Ordem 2014, mas não inscrita nos 

quadros de advogados. De acordo com 

o Estatuto da Advocacia e da OAB e nos 

atos privativos da advocacia, assinale a 

alternativa incorreta: 

a) Maricota pode exercer o cargo de 

diretora jurídica na empresa ABC, por 

ser dispensável a inscrição nos quadros 

da OAB; 

b) Maricota não pode exercer o cargo 

de diretora jurídica na empresa ABC, 

porque o cargo de diretora jurídica é 

privativo de advogado; 
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c) A atividade exercida pela Maricota é 

privativo de advogado, tornando-se 

ilegal o seu exercício. 

d) São atividades privativas da 

advocacia a postulação a órgão do 

Poder Judiciário e aos juizados 

especiais; as atividades de consultoria 

e assessoria e direção jurídica. 

Questão 05 

O advogado presta serviço público e 

exerce função social durante o exercício 

de suas atividades, sendo inviolável por 

seus atos e manifestações em todo o 

território nacional. A respeito das 

atividades privativas da advocacia, 

assinale a alternativa correta: 

a) Todos os atos e contratos 

constitutivos de pessoas jurídicas 

devem ser visados por advogados, 

inclusive, as microempresas e 

empresas de pequeno porte; 

b) O exercício da advocacia é restrito a 

advocacia privada, dispensando o 

registro dos Advogados Públicos nos 

quadros da OAB; 

c) Os atos praticados por pessoa não 

inscrita na OAB são nulos; 

d) A renúncia da procuração é exclusiva 

do cliente e pode ser feita a qualquer 

momento. 

Questão 06 

Para a inscrição do advogado nos 

quadros na OAB é necessário o 

preenchimento do artigo 8, do Estatuto 

da Advocacia e da OAB. À luz desse 

entendimento, assinale afirmativa 

correta: 

a) O Exame de Ordem é regulamentado 

em resolução do Conselho Seccional da 

OAB; 

b) O estágio profissional de advocacia 

tem duração de três anos, realizado nos 

últimos dois anos do curso jurídico, nas 

instituições de ensino superior pelos 

Conselhos da OAB, ou por setores, 

órgão jurídicos e escritórios de 

advocacia credenciados pela OAB; 

c) A inscrição do advogado pode ser 

cancelada se assim o requerer, se 

sofrer penalidade de exclusão, houver 

o falecimento ou exercer, em caráter 

definitivo, atividade incompatível com a 

advocacia e se perder qualquer um dos 

requisitos necessários para a inscrição; 

d) A declaração de idoneidade moral 

pode ser suscitada por qualquer 

pessoa, desde que obtenha um mínimo 

de um terço dos votos de todos os 

membros do conselho competente.  

Questão 07 

O desagravo público é a ofensa sofrida 

pelo advogado em razão do exercício 

profissional ou de cargo ou função da 

OAB, promovido pelo Conselho 

competente, de ofício, a seu pedido ou 

de qualquer pessoa.  

Sobre as regras previstas no 

Regulamento Geral, assinale 

alternativa correta: 

a) O desagravo público depende do 

consentimento do advogado ofendido 

b) O desagravo público pode ser 

oferecido por denúncia anônima 

c) Compete ao Conselho Federal 

promover o desagravo público de 

Conselheiro Federal ou de Presidente 

de Conselho Seccional. 

d) O procedimento do desagravo 

público pode ocorrer por ofensas 

pessoais e profissionais.  

Questão 08 

De acordo com o prazo prescricional da 

ação de cobrança de honorários 

advocatícios, assinale a alternativa 

correta. 

a) Prescreve em três anos a ação de 

cobrança de honorários contados a 

partir do vencimento do contrato, se 

houver; 

b) Prescreve em cinco anos a ação de 

cobrança de honorários contados a 

partir do primeiro ato de serviço 

extrajudicial; 

c) Prescreve em dois anos a ação de 

cobrança de honorários contados a 

partir da renúncia ou revogação do 

mandato; 

d) Prescreve em cinco anos a ação de 

prestação de contas pelas quantias 



SIMULADOS INÉDITOS - XXIII EXAME DA OAB  
1º Simulado 

Equipe de Professores Estratégia OAB 
 

 

 

 

Equipe de Professores Estratégia OAB                                                     4 de 26 

recebidas pelo advogado de seu cliente, 

ou de terceiros por conta dele. 

Questão 09 

Sobre as regras de incompatibilidade e 

impedimento previstos no Estatuto da 

Advocacia e da OAB, assinale 

alternativa correta. 

a) O gerente de instituição financeira 

privada pode exercer os atos privativos 

da advocacia; 

b) Os membros da Mesa do Poder 

Legislativo são incompatíveis para a 

atividade da advocacia; 

c) Os docentes dos cursos jurídicos são 

incompatíveis para os atos da 

advocacia; 

d) A incompatibilidade não permanece 

mesmo que o ocupante do cargo ou 

função de exercer temporariamente. 

Questão 10 

De acordo com as infrações e sanções 

disciplinares, assinale a alternativa 

correta: 

a) Não constitui infração disciplinar a 

violação do sigilo profissional, sem 

motivo, pois é ato privativo do 

advogado; 

b) Não constitui infração disciplinar a 

publicação de alegações forenses ou 

relativas a causas pendentes em redes 

sociais; 

c) Constitui infração disciplinar 

promover a conciliação com a outra 

parte, sem o consentimento do cliente; 

d) Não constitui infração disciplinar 

recusar, sem justo motivo, a prestação 

de assistência jurídica quando 

nomeado a defensor público. 

Filosofia do Direito  

Questão 11 

Um dos temas centrais da análise da 

Filosofia do Direito é como o direito 

deverá ser interpretado, para isso 

temos métodos e formas de 

interpretação tradicionais, e novos 

autores que criticam essa lógica formal. 

Sobre a interpretação jurídica assinale 

a alternativa correta: 

a) A atividade de interpretação estatal 

se resume na atividade do Poder 

Judiciário realizada com a aplicação do 

direito. 

b) Os termos hermenêutica e 

interpretação têm o mesmo conteúdo 

semântico consistindo em formas de 

revelar os sentidos da norma jurídica.  

c) A interpretação jurídica deve ser 

realizada apenas para os textos 

obscuros, ambíguos e para as lacunas, 

para assim completar seu sentido em 

prol de sua aplicação. 

d) A interpretação é a adequação entre 

o texto jurídico e a realidade, assim 

todos os textos jurídicos são passíveis 

de interpretação. 

Questão 12 

O que é Justiça? Esta pergunta 

atravessa os séculos no campo da 

Filosofia, um dos principais pensadores 

sobre este conceito foi Aristóteles, 

sobre sua teoria de justiça assinale a 

alternativa correta: 

a) O pensamento aristotélico associa a 

ideia de justiça ao conceito de virtude, 

sendo que a justiça seria o “meio-

termo”, uma ação ponderada que evita 

os excessos. 

b) Aristóteles considera a justiça como 

um produto estritamente da legalidade, 

sendo o homem probo apenas aquele 

que se submete a leis de seu Estado 

mesmo que injustas.  

c) A justiça comutativa é uma espécie 

de justiça que se manifesta com a 

distribuição de honras e de bens 

divididos entre os membros da 

sociedade.  

d) A justiça distributiva possui caráter 

corretivo entre as relações pessoais 

entre aqueles que se encontram sobre 

um mesmo parâmetro político, se 

aplica aos litígios e conflitos 

interpessoais e que devem ser 

respondidos com proporcionalidade e 

isonomia.  

Direito Constitucional 

Questão 13 
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Mévio, tendo tomado ciência acerca de 

decisão judicial proferida em seu 

processo, que determinou exigência de 

depósito prévio como requisito de 

admissibilidade de ação judicial na qual 

se pretendia discutir a exigibilidade de 

crédito tributário, questiona seu 

advogado sobre o caso, sendo 

informado que tal determinação seria 

inconstitucional cabendo uma medida 

judicial. Nesse sentido, em consonância 

com o sistema jurídico constitucional 

brasileiro, assinale a alternativa 

correta:  

a) Interpor Recurso Extraordinário 

perante o STF, em razão de ofensa a 

interpretação sumulada do Supremo 

Tribunal. 

b) Ingressar com Reclamação 

Constitucional no Supremo Tribunal 

Federal, por contrariar matéria já 

objeto de súmula vinculante. 

c) Apresentar recurso de apelação para 

obter reforma da decisão recorrida. 

d) Ajuizar Ação Direta de 

Inconstitucionalidade perante o 

Tribunal de Justiça, tendo em vista que 

a decisão judicial viola diretamente 

texto constitucional. 

Questão 14 

No que tange aos limites do poder de 

reforma e à sistemática das Emendas 

Constitucionais, é correto afirmar que: 

a) É possível o uso de Emenda 

Constitucional desde que haja a 

iniciativa de dois quintos dos membros 

do Congresso Nacional. 

b) A constituição não estabelece limites 

materiais ou formais ao poder de 

reforma. 

c) A proposta será discutida e votada 

em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, considerando-se 

aprovada se obtiver, em ambos, três 

quintos dos votos dos respectivos 

membros. 

d) A Constituição não poderá ser 

emendada apenas na vigência de 

intervenção federal ou estado de sítio. 

Questão 15 

Estado K editou Lei Estadual nº. 1234 

prevendo que empresas privadas 

poderiam patrocinar bolsas de estudos 

para professores em faculdades 

particulares. Em contrapartida, tais 

professores ficariam obrigados a 

lecionar, durante determinado tempo, 

para cursos de alfabetização ou 

aperfeiçoamento dos funcionários das 

empresas patrocinadoras. Durante 

debate jurídico, você na qualidade de 

advogado foi instado a se manifestar. 

Assinale a alternativa correta: 

a) A referida Lei é inconstitucional, 

tendo em vista que a matéria é objeto 

de competência privativa da União. 

b) O Estado K pode editar a Lei sobre 

patrocínio de bolsas de estudo, pois o 

tema se insere no âmbito da 

competência concorrente, sendo 

constitucional a lei em questão. 

c) A Lei é inconstitucional, pois a 

competência é dos Municípios para 

disciplinar a matéria. 

d)  A lei é constitucional, pois compete 

privativamente aos Estados disciplinar 

sobre educação e ensino. 

Questão 16 

Acerca dos direito e garantias 

fundamentais previstos na CRFB/88, 

marque a alternativa correta: 

a) ninguém será privado de direitos por 

motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se 

as invocar para eximir-se de obrigação 

legal a todos imposta; 

b) a casa é asilo inviolável do indivíduo, 

ninguém nela podendo penetrar sem 

consentimento do morador, salvo em 

caso de flagrante delito ou desastre, 

durante o dia, por determinação 

judicial; 

c) todos podem reunir-se 

pacificamente, sem armas, em locais 

abertos ao público, desde que não 

frustrem outra reunião anteriormente 

convocada para o mesmo local, sendo 

apenas exigido prévia autorização à 

autoridade competente;  

d) a lei considerará crimes inafiançáveis 

e insuscetíveis de graça ou anistia a 
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prática da tortura, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes 

hediondos, por eles respondendo os 

mandantes, os executores e os que, 

podendo evita-los, se omitirem; 

Questão 17 

A Constituição Federal traz em seu 

texto quais são os legitimados para 

propor uma ação direta de 

inconstitucionalidade. Dentre as 

alternativas que seguem, assinale a 

opção incorreta: 

a) Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil 

b) Presidente da República 

c) Partido político com representação 

no Congresso Nacional 

d) Entidade de classe 

e) Procurador-Geral da República 

Questão 18 

Diante de uma grave denúncia de 

prática de crime de responsabilidade 

pelo Presidente da República, a Câmara 

dos Deputados, por dois terços de seus 

integrantes, admitiu a acusação contra 

o Presidente. Nessa senda, de acordo 

com a CRFB/88 e a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, o 

afastamento do Presidente da 

República do exercício de seu mandato 

a) caberá à Câmara dos Deputados 

após juízo de admissibilidade.  

b) caberá ao Supremo Tribunal Federal 

após a instauração do processo. 

c) dependerá da instauração do 

processo pelo Senado após juízo de 

admissibilidade desta casa. 

d) dependerá de decisão conjunta da 

Câmara e do Senado.  

Questão 19 

Considere a seguinte situação 

hipotética: Jorge é cidadão brasileiro e 

empregado público concursado do 

Banco do Brasil, sociedade de economia 

mista federal. Em 2017, acabou 

recebendo promoção para a agência 

bancária situada na cidade de Viena - 

Áustria, onde permaneceu até 2022. 

Enquanto trabalhava nessa cidade, 

Jorge conheceu Sharapova, cidadã 

russa, com quem teve um breve 

relacionamento. Dessa relação nasceu 

Marina. Considerando o caso hipotético 

e o texto da Constituição brasileira de 

1988, a filha do casal: 

a) será brasileira nata se os pais a 

tiverem registrado no consulado 

brasileiro e caso venha a residir no 

Brasil até os 18 anos. 

b) é brasileira nata, 

independentemente de qualquer opção 

ou registro consular. 

c) será brasileira nata se vier a residir 

no Brasil e opte por tal nacionalidade 

até um ano após a maioridade. 

d) será brasileira nata se os pais a 

tiverem registrado no consulado 

brasileiro e caso opte, a qualquer 

tempo, por tal nacionalidade. 

e) não poderá acumular a 

nacionalidade brasileira nata que lhe 

seja reconhecida com eventuais 

nacionalidades natas austríaca e russa, 

que lhe sejam garantidas pela 

legislação desses países. 

Direitos Humanos 

Questão 20 

 “O Brasil ratificou, em 2015, o 

chamado Tratado de Marraquexe para 

Facilitar o Acesso a Obras Publicadas 

para Pessoas Cegas [1], que veio à luz 

para possibilitar às pessoas cegas, com 

deficiência visual ou com outras 

dificuldades de leitura o acesso ao 

conteúdo de livros originalmente 

impressos. No plano internacional, o 

texto foi aprovado em junho de 2013, 

no âmbito da conferência diplomática 

da Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI) realizada na cidade 

marroquina que lhe dá o nome” (Valério 

de Oliveira Mazuolli). 

Internamente: 

a) Foi incorporado ao nosso 

ordenamento jurídico, com aprovação, 

em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros, razão 
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pela qual são equivalentes às emendas 

constitucionais. 

b) Foi incorporado ao nosso 

ordenamento jurídico, com aprovação, 

em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros, razão 

pela qual possuem estatura de norma 

supralegal. 

a) Foi incorporado ao nosso 

ordenamento jurídico, com aprovação, 

em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, por dois terços dos 

votos dos respectivos membros, razão 

pela qual são equivalentes às emendas 

constitucionais. 

a) Foi incorporado ao nosso 

ordenamento jurídico, com aprovação, 

em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros, razão 

pela qual possuem estatuto de normas 

supraconstitucionais. 

a) Foi incorporado ao nosso 

ordenamento jurídico, com aprovação 

nas casas do Congresso Nacional, razão 

pela qual ingressam como normas 

infralegais em nosso ordenamento 

jurídico. 

Questão 21 

“Além da inegável importância 

histórica, e de representar 

documentalmente a construção do 

conceito de “comunidade internacional” 

(com todas as suas vantagens e 

problemas), a mim parece fundamental 

a ideia de que há fatos e situações 

intoleráveis e inaceitáveis, e que há, ao 

menos simbolicamente, um conjunto 

de governos, instituições, 

organizações, pessoas etc, dispostos a 

se manifestar nesse sentido. Estamos 

em situação de imensa vantagem em 

relação aos nossos antepassados, pois 

nessas primeiras décadas do século XXI 

temos um repertório 

incomparavelmente mais vasto de 

produção de pensamento sobre Direitos 

Humanos, e um amplo acervo e erros e 

acertos, e sobre como prosseguir para 

um mundo menos injusto” (Maíra 

Cardoso Zapater) 

No que se refere à Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, assinale a 

alternativa correta.  

a) Todo homem tem capacidade para 

gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nessa Declaração, não se 

podendo fazer nenhuma distinção 

fundada na condição política, jurídica 

ou internacional do país ou território a 

que pertença uma pessoa, quer se trate 

de um território independente, sob 

tutela, sem governo próprio, quer 

sujeito a qualquer outra limitação de 

soberania.  

b) Toda pessoa, vítima de perseguição, 

tem o direito de procurar e de gozar 

asilo em outros países. Esse direito 

pode ser invocado em caso de 

perseguição legitimamente motivada 

por crimes de direito comum.  

c) Aquele que praticar um crime poderá 

ser culpado por uma ação que, no 

momento, não constituía delito perante 

o direito nacional ou internacional.  

d) Todo ser humano tem direito à 

instrução. A instrução será gratuita, 

pelo menos nos graus elementares e 

fundamentais. A instrução técnico-

profissional será obrigatória.  

e) A maternidade e a infância têm 

direito a cuidados e à assistência 

especiais, sendo que, às crianças 

nascidas dentro do matrimônio, é 

assegurada maior proteção social. 

Questão 22 

Por meio de súmula vinculante, o 

Supremo Tribunal Federal aplicou ao 

direito brasileiro as disposições da 

Convenção Americana de Direitos 

Humanos (denominado Pacto de San 

José da Costa Rica), entendendo que 

essa Convenção considera ilícito. 

a) a prisão de depositário infiel. 

b) o nepotismo. 

c) alguém culpado antes do trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória 

d) a elevação da idade mínima para que 

alguém possa responder por crime. 

e) toda e qualquer prisão civil por 

dívida. 
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Direito Internacional  

Questão 23  

Sobre os tipos de nacionalidade, 

assinale a alternativa correta. 

a) São brasileiros naturalizados aqueles 

nascidos no estrangeiro, de pai 

brasileiro ou mãe brasileira, desde que 

qualquer deles esteja a serviço da 

República Federativa do Brasil; 

b) É privativo de brasileiro nato os 

cargos da carreira diplomática; 

c) Os cargos de Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, do Presidente da 

Câmara dos Deputados e do Ministro de 

Estado da Defesa podem ser exercidos 

por brasileiros naturalizados; 

d) Não é motivo para a perda da 

nacionalidade brasileira o 

cancelamento da naturalização, por 

sentença judicial, em virtude de 

atividade nociva ao interesse nacional. 

Questão 24 

De acordo com a Lei de Introdução às 

normas do Direito Brasileiro, assinale a 

alternativa correta. 

a) A lei nova posterior não revoga a 

anterior quando expressamente o 

declare, quando seja com ela 

incompatível ou quando regule 

inteiramente a matéria de que tratava 

a anterior; 

b) A lei revogada se restaura por ter a 

lei revogadora perdido a vigência; 

c) A lei do país em que domiciliada a 

pessoa determina as regras sobre o 

começo e o fim da personalidade, o 

nome, a capacidade e os direitos de 

família. 

d) A autoridade judiciária brasileira não 

tem competência para conhecer das 

ações relativas a imóveis situados no 

Brasil. 

Direito Tributário 

Questão 25 

Considerando as disposições 

constitucionais acerca do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI), 

aponte a única alternativa incorreta: 

a) O IPI será seletivo, em função da 

essencialidade do produto; 

b) O IPI será não cumulativo, 

compensando-se o que for devido em 

cada operação com o montante 

cobrado nas anteriores; 

c) O IPI não incidirá sobre produtos 

industrializados destinados ao exterior; 

d) O IPI terá reduzido seu impacto 

sobre a aquisição de bens de capital 

pelo contribuinte do imposto, na forma 

do disposto em decreto do Poder 

Executivo. 

Questão 26 

De acordo com as disposições do 

Código Tributário Nacional, somente a 

lei pode estabelecer, exceto: 

a) Instituição de tributos; 

b) Atualização do valor monetário da 

base de cálculo do tributo; 

c) Definição do fato gerador da 

obrigação tributária principal; 

d) Extinção de tributos. 

Questão 27 

Aponte a única alternativa que 

apresenta uma modalidade de extinção 

do crédito tributário: 

a) depósito do montante integral; 

b) parcelamento; 

c) consignação em pagamento julgada 

procedente; 

d) isenção; 

Questão 28 

De acordo com o Código Tributário 

Nacional, a natureza jurídica do tributo 

é determinada pelo fato gerador da 

respectiva obrigação, sendo  

a) relevantes para qualificá-la apenas a 

denominação e demais características 

formais adotadas pela lei;  

b) relevante para qualificá-la apenas a 

destinação legal do produto da 

arrecadação; 

c) irrelevantes para qualificá-la a 

denominação e demais características 
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formais adotadas pela lei e a destinação 

legal do produto da arrecadação;  

d) relevantes para qualificá-la a 

denominação e demais características 

formais adotadas pela lei e a destinação 

legal do produto da arrecadação.  

Direito Administrativo 

Questão 29 

Dois Municípios formaram um consórcio 

público, com personalidade jurídica de 

direito público, para desenvolverem um 

projeto comum de transporte escolar 

em suas respectivas áreas. A respeito 

do regime jurídico aplicável a tal 

consórcio público, assinale a alternativa 

correta: 

a) Os recursos financeiros necessários 

ao desempenho das atividades do 

consórcio serão aportados pelos 

Municípios na forma prevista no 

respectivo contrato de programa. 

b) No caso de extinção do consórcio 

público, os entes consorciados 

responderão subsidiariamente pelas 

obrigações remanescentes, até que 

haja decisão que indique os 

responsáveis por cada obrigação. 

c) Por ser um consórcio com 

personalidade jurídica de direito 

público, não poderá arrecadar tarifas 

dos usuários do serviço de transporte 

escolar. 

d) O consórcio público será constituído 

por contrato cuja celebração dependerá 

da prévia subscrição de protocolo de 

intenções e da ratificação do protocolo 

mediante lei editada pelos Municípios 

consorciados. 

Questão 30 

Considere que determinado 

magistrado, em processo judicial, 

retardou, sem justo motivo, a 

providência requerida pela parte, 

causando-lhe prejuízo de ordem 

material. Nessa situação hipotética: 

a) Como se trata de ato praticado por 

magistrado no exercício da função 

jurisdicional, prevalece, como regra, a 

admissibilidade da responsabilidade 

civil do Estado, salvo as exceções 

expressamente previstas em lei. 

b) Incidirá a responsabilidade civil 

objetiva do Estado, assegurado o 

direito de regresso contra o 

magistrado. 

c) Não se aplicam as regras relativas à 

responsabilidade civil do Estado, já que 

os atos praticados pelos magistrados 

no exercício da função jurisdicional não 

geram responsabilidade do Estado em 

nenhuma hipótese. 

d) O magistrado responderá 

pessoalmente pelos danos causados à 

parte, independentemente de ter agido 

com dolo. 

Questão 31 

Pedro, empresário, concorreu para 

fraudar licitação pública atuando em 

conluio com agente público e, com isso, 

enriqueceu ilicitamente. Considerando 

essa situação hipotética, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro não poderá ser condenado por 

ato de improbidade administrativa, pois 

não é agente público. 

b) Segundo entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, se a Administração 

pretender entrar com ação de 

reparação de danos contra Pedro, 

deverá observar os prazos de 

prescrição previstos na legislação civil. 

c) Com base na Lei de Improbidade 

Administrativa, Pedro poderá ser 

condenado com a suspensão dos 

direitos políticos por um período 

máximo de oito anos, dentre outras 

cominações. 

d) Qualquer pessoa poderá representar 

à autoridade administrativa 

competente para que seja instaurada 

investigação destinada a apurar a 

prática de ato de improbidade por parte 

de Pedro. 

Questão 32 

Acerca dos serviços considerados como 

serviços públicos uti universi, assinale 

a afirmativa correta. 
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a) Serviços singulares e essenciais 

prestados pela Administração Pública 

direta e indireta. 

b) Serviços em que é possível a 

identificação do usuário e da parcela do 

serviço utilizada por cada beneficiário. 

c) Serviços em que não é possível 

identificar os usuários e, da mesma 

forma, não é possível a identificação da 

parcela do serviço utilizada por cada 

beneficiário. 

d) Serviços que somente são prestados 

pela Administração Pública direta do 

Estado. 

Questão 33 

João conseguiu autorização do órgão 

administrativo competente para portar 

arma de fogo. Alguns meses depois, 

contudo, João foi flagrado por 

autoridade policial sob o efeito de 

substâncias alucinógenas. Diante do 

exposto, e considerando as formas de 

extinção dos atos administrativos, a 

autorização de porte de arma de fogo 

concedida a João deve ser objeto de 

a) Anulação 

b) Caducidade  

c) Cassação 

d) Contraposição 

Questão 34 

Maria, servidora da guarda municipal, 

autarquia vinculada ao Poder Executivo 

local, lavrou um auto de infração de 

trânsito e aplicou uma multa a João, 

que estacionou seu veículo em local 

proibido. Inconformado, João procurou 

um advogado para ajudá-lo a contestar 

a penalidade que sofrera, por entender 

que a guarda municipal não teria 

competência para fiscalizar o trânsito e 

impor multas. A esse respeito, assinale 

a alternativa correta: 

a) As atividades de fiscalização 

ostensiva do trânsito e de imposição de 

multas, por caracterizarem exercício do 

poder de polícia, só podem ser 

realizadas por forças policiais. 

b) As guardas municipais constituídas 

sob a forma de autarquia podem 

exercer o poder de polícia de trânsito, 

inclusive para a imposição de multas de 

trânsito. 

c) As guardas municipais constituídas 

sob a forma de autarquia, embora não 

tenham competência para impor 

multas, podem exercer a fiscalização 

ostensiva do trânsito.      

d) As atividades de fiscalização 

ostensiva do trânsito e de imposição de 

multas, por caracterizarem exercício do 

poder de polícia, não podem ser 

delegadas para entidades da 

administração indireta. 

Direito Ambiental 

Questão 35 

João, proprietário de um imóvel rural 

no Estado de Minas Gerais, possui uma 

nascente em seu sítio. Diante disso, 

procura um especialista para saber 

como deve ser protegida a Área de 

Preservação Permanente de sua 

propriedade.  

Sobre o instituto da APP, de acordo com 

o Novo Código Florestal (Lei n. 

12.651/2012), assinale a afirmativa 

que contém a orientação correta sobre 

o regime de Proteção das Áreas de 

Preservação Permanente: 

A) São áreas de preservação 

permanente as áreas no entorno das 

nascentes e dos olhos d’água perenes, 

qualquer que seja sua situação 

topográfica, no raio mínimo de 30 

metros. 

B) Não é permitido o acesso de pessoas 

e animais às Áreas de Preservação 

Permanente para obtenção de água e 

para realização de atividades de baixo 

impacto ambiental. 

C) A supressão de vegetação nativa 

protetora de nascentes somente poderá 

ser autorizada em caso de interesse 

social. 

D) A vegetação situada em Área de 

Preservação Permanente deverá ser 

mantida pelo proprietário da área, 

possuidor ou ocupante a qualquer 

título, pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado. 

Questão 36 
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De acordo com o artigo 225, §1º, III, 

da CF/88, incumbe ao Poder Público 

definir, em todas as unidades da 

Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através 

de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos 

atributos que justifiquem sua proteção. 

Sobre as unidades de conservação e as 

disposições da Lei 9.985/00 (Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC), assinale a alternativa correta: 

A) As unidades de conservação 

integrantes do SNUC dividem-se em 

dois grupos, com características 

específicas: Unidades de Proteção 

Integral; e Unidades de Preservação 

Permanente. 

B)O grupo das Unidades de Proteção 

Integral é composto pelas áreas de 

preservação permanente e pelas 

reservas legais. 

C)O Parque Nacional é uma unidade de 

uso sustentável e tem como objetivo 

básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica 

e beleza cênica, possibilitando a 

realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de 

educação e interpretação ambiental, de 

recreação em contato com a natureza e 

de turismo ecológico. O Parque 

Nacional é de posse e domínio públicos, 

sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites serão 

desapropriadas. 

D) A Área de Proteção Ambiental (APA), 

unidade de conservação de uso 

sustentável, pode ser constituída por 

terras públicas ou privadas, sendo uma 

área em geral extensa, com um certo 

grau de ocupação humana, criada por 

ato do Poder Público. A criação da APA 

deve ser precedida de estudos técnicos 

e de consulta pública e a unidade 

deverá dispor de um plano de manejo.  

Direito Civil 

Questão 37 

Segundo o Código Civil brasileiro, não 

são relativamente incapazes de exercer 

os atos da vida civil: 

a. os viciados em tóxicos; 

b. os que, mesmo por causa transitória, 

não puderem exprimir sua vontade; 

c. os que, por enfermidade ou 

deficiência mental, não tiverem o 

necessário discernimento para sua 

prática; 

d. os menores de dezesseis anos. 

Questão 38 

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 

54, 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 54 

corresponda a um relógio de ouro de 

maior qualidade e menciona o fato ao 

vendedor, que nada diz, apenas 

concordando com um aceno de cabeça 

discreto. 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 39 

Sobre a prescrição e a decadência, 

assinale a alternativa correta: 

a. a renúncia da prescrição não pode 

ser tácita; 

b. se o curatelado for maior, a 

prescrição corre entre ele e o curador; 

c. a interrupção da prescrição somente 

poderá ocorrer uma vez; 

d. é anulável a renúncia à decadência 

fixada em lei. 
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Questão 40 

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. 

Questão 41 

Sobre o uso de bens alheios tratados 

pelo Código Civil, analise as seguintes 

assertivas e aponte a correta: 

a. a distinção entre o comodato e a 

locação não reside na infungibilidade da 

coisa, mas na onerosidade do contrato; 

b. a locação e o mútuo exigem ambos 

onerosidade, sendo impróprio contrato 

gratuito; 

c. mútuo e comodato, por fazerem 

parte do gênero empréstimo, podem 

ser ambos gratuitos ou onerosos, a 

depender do pacto; 

d. um contrato de comodato oneroso é, 

na realidade, um contrato de mútuo 

com fins econômicos. 

Questão 42 

Sobre o dever de indenizar e a 

responsabilidade civil previstas no 

Código Civil brasileiro, assinale a 

alternativa correta: 

a. os empresários individuais 

respondem culposamente pelos danos 

causados pelos produtos postos em 

circulação; 

b. o direito de exigir reparação é 

intransmissível; 

c. no caso de homicídio, a indenização 

não abrange a prestação de alimentos 

às pessoas a quem o morto os devia, 

por se tratar de obrigação 

personalíssima 

d. pode André, de 12 anos, ser 

chamado a indenizar por prejuízo que 

causou se seus pais não tiverem 

obrigação de fazê-lo. 

Questão 43 

Em relação ao direito de família 

patrimonial é correto afirmar que: 

a. os nubentes, antes de celebrado o 

casamento, podem estipular o que lhes 

aprouver quanto aos bens  

b. o regime de bens escolhido entre os 

cônjuges começa a vigorar desde a 

escolha;  

c. é obrigatório o regime de bens a 

pessoas maiores de sessenta anos; 

d. a aquisição das coisas necessárias à 

economia doméstica obriga 

subsidiariamente o outro cônjuge, na 

constância da sociedade matrimonial. 

Direitos da Criança e do Adolescente 

Questão 44 

De acordo com a Convenção sobre o 

Direito das Crianças, aprovado na ONU, 

adotada em 1989, “considera-se como 

criança todo ser humano com menos de 

dezoito anos de idade, a não ser que, 

em conformidade com a lei aplicável à 

criança, a maioridade seja alcançada 

antes”. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei nº 8.069/90), por sua vez, em seu 

artigo 2º, para efeitos da Lei, considera 

as idades de criança e adolescente, 

respectivamente:  

a) até doze anos incompletos e entre 

doze e dezoito anos, podendo estender 

até 21 anos, excepcionalmente. 

b) de zero a doze anos completos e de 

treze a dezesseis anos, podendo 
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estender até 24 anos, 

excepcionalmente.  

c) até treze anos incompletos e entre 

quatorze e dezoito anos, podendo 

estender até 21 anos, 

excepcionalmente. 

d) de um a onze anos completos e entre 

doze e dezesseis anos, podendo 

estender até 23 anos, 

excepcionalmente. 

e) de três a doze anos incompletos e 

entre doze e dezoito anos, podendo 

estender até 22 anos, 

excepcionalmente. 

Questão 45 

Sobre o direito à convivência familiar e 

comunitária expressamente garantido 

e promovido no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, assinale a afirmativa 

correta.   

a) A família natural compreende aquela 

formada por parentes próximos com os 

quais a criança ou o adolescente 

convive e mantém vínculo de afinidade 

e afetividade.  

b) A colocação em família substituta 

far-se-á mediante guarda, tutela e 

curatela, independentemente da 

situação jurídica da criança ou 

adolescente, nos termos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). 

c) O tutor testamentário somente será 

admitido se comprovado que a medida 

é vantajosa à família, e que não existe 

outra pessoa em melhores condições 

para assumi-lo. 

d) O estágio de convivência para a 

adoção poderá ser dispensado se o 

adotando já estiver sob a guarda legal 

do adotante durante tempo suficiente 

para análise da conveniência do 

vínculo.  

e)  A adoção poderá ser deferida ao 

adotante que, após inequívoca 

manifestação de vontade, vier a falecer 

antes da propositura do procedimento 

judicial. 

Direito do Consumidor 

Questão 46 

Kassia, estudante de direito, estagiária 

de um famoso escritório de advocacia, 

precisando aumentar sua renda 

familiar, decide vender doces do tipo 

brigadeiro para seus colegas de 

faculdade. Por ter uma produção 

bastante pequena, Kassia jamais 

constituiu e formalizou uma pessoa 

jurídica para desempenhar referida 

atividade que, na maior parte dos 

meses, gera uma renda de valor 

relativamente pequeno.  

No dia da festa de aniversário de 

Arianne, sua melhor amiga, Kassia 

resolveu fazer um “megadesconto” 

para sua colega de faculdade que 

adquiriu 300 (trezentas) unidades de 

brigadeiros com o preço 50% 

(cinquenta por cento) menor, dado que 

a celebração ocorreria na própria 

Faculdade que ambas estudam. 

Ocorre que passadas algumas horas da 

festa, cerca de 50 (cinquenta) pessoas 

foram internadas por infecção 

alimentar causada pelo fato de os doces 

de Kassia terem sido fornecidos fora do 

prazo de validade e, portanto, 

impróprios para o consumo. 

Alguns dos alunos buscaram sua 

orientação jurídica. Dado o disposto na 

legislação consumerista e a mais 

moderna jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, responda: 

a) Kassia não registrou oficialmente 

sua atividade nos órgãos competentes 

e, exatamente por isto, não poderá ser 

enquadrada no conceito legal de 

fornecedor da lei do consumidor, 

aplicando-se ao caso as regras 

atinentes ao Código Civil. 

b) O fato de a atividade não estar 

registrada não impede a aplicação ao 

caso concreto das regras do Código de 

Defesa do Consumidor. Contudo, 

apenas Arianne, na qualidade de 

compradora dos produtos, poderá 

pleitear eventual indenização em face 

de Kassia. 

c) Os convidados da festa de Arianne 

podem ser considerados consumidores 

por equiparação e poderão propor ação 

de reparação por danos diretamente 

em face de Kassia, sob a proteção das 
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normas do Código de Defesa do 

Consumidor. 

d) Como a atividade desenvolvida por 

Kassia é relativamente pequena, não 

será possível, em qualquer hipótese, a 

inversão do ônus da prova em favor dos 

consumidores, em eventual demanda 

proposta pelos prejudicados. 

Questão 47 

O palhaço Chocolate, grande 

comunicador e ídolo de crianças com 

até 05 (cinco) anos de idade é 

reconhecido por seu dom de interagir 

com tal público. Sabendo disso, a 

marca de brinquedos “100ENGANO” 

decidiu contratá-lo para patrocinar uma 

publicidade direcionada para crianças, 

com o intuito de reduzir o seu estoque 

de carrinhos “QUEBRAFÁCIL”. 

Genialmente, o palhaço Chocolate 

decidiu lançar o slogan: “Compre o 

carrinho QUEBRAFÁCIL ou um 

fantasma irá perseguir você todas as 

noites”. O departamento de marketing 

da empresa “100ENGANO” decidiu 

veicular referida publicidade de forma 

maciça na televisão e apenas em canais 

direcionados para crianças. 

Romário, criança travessa que passa o 

dia na frente da Televisão, ao ver seu 

ídolo – o Palhaço Chocolate – fazendo 

propaganda do referido carrinho e 

afirmando que a não aquisição do 

produto ensejaria perseguições por 

fantasmas, passou a insistentemente 

chorar e pedir para sua mãe o modelo 

anunciado.  

Rapidamente o produto esgotou-se nas 

prateleiras, dado o sucesso da 

publicidade com as crianças. 

Ante as disposições aplicáveis ao caso, 

referida publicidade 

a) trata-se de regular atuação da 

empresa “100ENGANO”, eis que o 

mercado publicitário é livre para pautar 

suas condutas, desde que o cliente se 

convença de que o produto lhe é 

interessante. 

b) poderá ser considerada enganosa, 

eis que induzira os consumidores a 

adquirir o produto, sendo omissa 

quanto a características essenciais 

sobre o mesmo. 

c) poderá ser considerada enganosa, 

por explorar o medo ou a superstição e, 

ainda, se aproveitar da deficiência de 

julgamento e experiência de crianças; 

d) poderá ser considerada abusiva, por 

explorar o medo ou a superstição e, 

ainda, se aproveitar da deficiência de 

julgamento e experiência de crianças; 

Direito Empresarial 

Questão 48 

Sobre os títulos de crédito, assinale a 

afirmativa correta. 

a) O cheque é uma ordem de 

pagamento à vista e, por isso, não 

admite o aval. 

b) É responsabilidade de a instituição 

financeira analisar a autenticidade das 

assinaturas dos participantes da cadeia 

cambiária, sob pena de 

responsabilidade civil em caso de 

assinatura falsa. 

c) na Duplicata, a instituição financeira 

endossatária do título por endosso‐
mandato só responde por danos 

decorrentes de protesto indevido se 

extrapolar os poderes de mandatário. 

d) O aval posterior ao vencimento não 

produz os mesmos efeitos do 

anteriormente dado. 

Questão 49 

Sobre o direito societário, assinale a 

alternativa incorreta. 

a) A inscrição do empresário far-se-á 

mediante requerimento que contenha o 

seu nome, nacionalidade, domicílio, 

estado civil e, se casado, o regime de 

bens. 

b) Poderá o incapaz, por meio de 

representante ou devidamente 

assistido, continuar a empresa antes 

exercida por ele enquanto capaz, por 

seus pais ou pelo autor de herança. 

c) O empresário casado pode, sem 

necessidade de outorga conjugal, 

qualquer que seja o regime de bens, 

alienar os imóveis que integrem o 
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patrimônio da empresa ou gravá-los de 

ônus real. 

d) Considera-se empresário quem 

exerce profissão intelectual, de 

natureza científica, literária ou artística, 

ainda com o concurso de auxiliares ou 

colaboradores, salvo se o exercício da 

profissão constituir elemento de 

empresa. 

Questão 50 

Dentre as alternativas abaixo, indique 

aquela que corresponde a um crédito 

que deve ser classificado como 

extraconcursal: 

A) Multas por infração do Código de 

Postura Municipal. 

B) Custas judiciais relativas às ações e 

execuções em que a massa tenha sido 

vencida. 

C) Créditos quirografários sujeitos à 

recuperação judicial pertencentes a 

fornecedores de bens ou serviços que 

continuaram a provê‐lo normalmente 

após o pedido de recuperação judicial. 

D) Os saldos dos créditos não cobertos 

pelo produto da alienação dos bens 

vinculados ao seu pagamento. 

Questão 51 

A Comissão de Valores Mobiliários 

recebe denúncia protocolizada por 

Gabriel, acionista da Sociedade KLS 

S.A, companhia de capital fechado, por 

funcionar sem a constituição do 

Conselho de Administração. 

Considerando as disposições contidas 

na Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 

6.404/1976), a denúncia será: 

(A) arquivada, porque sua criação não 

é obrigatória para a administração das 

sociedades, seja para aquelas de 

capital aberto ou fechado; 

(B) arquivada, porque a criação do 

Conselho de Administração só é 

necessária para funções executivas 

quando se tratar de sociedade anônima 

de capital fechado; 

(C) acolhida, porque a criação do 

Conselho de Administração, em se 

tratando de sociedade anônima de 

capital fechado, é órgão imprescindível 

à sua administração; 

(D) arquivada, porque a criação do 

Conselho de Administração não é 

obrigatória, por se tratar a sociedade 

denunciada de sociedade anônima de 

capital fechado. 

Questão 52 

Rabelo & Cia Ltda. celebrou contrato de 

alienação fiduciária em garantia com a 

sociedade KLS Sociedade Ltda.  

Com a decretação de falência da 

fiduciante, o advogado da fiduciária 

pleiteou a restituição do bem alienado, 

sendo informado pelo administrador 

judicial que o bem se  encontrava na 

posse do falido na época da decretação 

da falência, porém não foi encontrado 

para ser arrecadado. 

Considerando os fatos narrados, o 

credor fiduciário terá direito à 

restituição em dinheiro do valor da 

avaliação do bem atualizado? 

A) Não, em razão de este não ter sido 

encontrado para arrecadação. 

B) Sim, devendo, para tanto, habilitar 

seu crédito na falência como 

quirografário. 

C) Sim, mesmo que o bem alienado não 

mais exista ao tempo do pedido de 

restituição ou que não tenha sido 

arrecadado. 

D) Não, por não ter a propriedade plena 

do bem alienado fiduciariamente, e sim 

resolúvel. 

Direito Processual Civil 

Questão 53 

José, divorciado, está na cidade de 

Turim na Itália, local em que 

permanecerá por, pelo menos, um ano 

para realização de curso de 

especialização em gastronomia. Após 

oito meses de curso, sofre acidente de 

trânsito e falece no local. José era 

domiciliado em Curitiba/PR, onde 

desempenhada a função de auxiliar de 

chef há mais de cinco anos. Seus bens 

estão situados na cidade de São Paulo, 

local em que nasceu e seus filhos 

residem em Porto Alegre, local em que, 
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ambos, fazem faculdade de Direito na 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. A saída do território nacional se 

deu pela cidade do Rio de Janeiro, no 

aeroporto de Galeão. 

No caso concreto, considerando a 

disciplina da Lei 13.146/2015 (Código 

de processo Civil) sobre competência 

territorial, conclui-se que a ação de 

inventário deverá ser ajuizada no foro 

da 

a) comarca do Rio Grande do Sul, onde 

residem os herdeiros do falecido. 

b) comarca do Rio de Janeiro, último 

domicílio do falecido no Brasil. 

c) comarca de São Paulo, onde estão 

situados os bens imóveis do falecido. 

d) cidade de Turim, na Itália, onde 

ocorreu o óbito. 

e) comarca de Curitiba, onde está 

situado o domicílio do autor da herança. 

Questão 54 

Priscila ajuizou ação indenizatória 

contra Pamela e o feito tramita em uma 

das varas cíveis da comarca de 

Cascavel/PR. No curso do processo, 

Priscila, por intermédio de seu 

advogado contratado, altera a verdade 

dos fatos e provoca incidentes 

manifestamente infundados. Neste 

caso, o magistrado que preside o feito 

deverá, de ofício, ou a requerimento da 

outra parte, considerar Pamela litigante 

de má-fé, condenando-a a indenizar a 

parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e arcar com os honorários 

advocatícios e com todas as despesas 

que ela efetuou, além de pagar multa, 

em regra, 

a) superior a 1% e inferior a 20% do 

valor corrigido da causa. 

b) não excedente a 1% sobre o valor 

corrigido da causa. 

c) superior a 1% e inferior a 10% do 

valor corrigido da causa. 

d) não excedente a 2% sobre o valor 

corrigido da causa. 

e) não excedente a 5% sobre o valor 

corrigido da causa. 

Questão 55 

Juliano, juiz de direito, possui uma 

família de juristas. Seu bisavô, José, é 

advogado. Também são advogados 

seus primos, André, filho do seu tio 

Gilberto, e João, neto do seu tio 

Ronaldo. Nestes casos, de acordo com 

o Código de Processo Civil brasileiro, 

Timóteo não poderá exercer suas 

funções de juiz no processo contencioso 

ou voluntário, quando estiver 

postulando como advogado da parte 

a) José e André, apenas 

b) André e João, apenas. 

c) André, apenas. 

d) José, André e João. 

e) José, apenas. 

Questão 56 

Em um processo de conhecimento, a 

parte ré adota postura defensiva e não 

colaborativa. Além de opor resistência 

injustificada, o réu embargou 

inconsistentemente, por duas vezes, 

caracterizando abuso do direito de 

defesa ou manifesto propósito 

protelatório das partes, a parte lesada 

poderá requerer tutela provisória de 

a) evidência. 

b) urgência cautelar incidental. 

c) urgência antecipada antecedente. 

d) urgência cautelar antecedente. 

e) urgência antecipada incidental. 

Questão 57 

Lacir trafegava com sua moto quando 

foi vítima de um acidente de trânsito, 

em que colidiu com o carro de Deolinda, 

que dirigia o veículo no momento da 

batida. Em decorrência da colisão, Lacir 

teve seu pé amputado. Há em trâmite 

uma ação penal onde se verificam as 

causas do acidente e eventual 

responsabilidade penal de Deolinda 

pelo evento lesivo. Lacir propôs 

posteriormente a ação penal, uma 

demanda pleiteando reparação civil 

pelos danos sofridos. Nessa situação, é 

correto afirmar: 
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a) se o conhecimento do mérito da ação 

depender da verificação da existência 

de fato delituoso, e havendo ação penal 

em curso, ocorrerá a suspensão do 

processo cível que não poderá ser 

superior a um ano. 

b) a responsabilidade civil independe 

da penal e por isso não poderá o juiz 

suspender o trâmite da ação. 

c) se a ação penal não for proposta no 

prazo de seis meses a contar da data 

da suspensão, o juiz poderá suspender 

o processo civil, devendo examinar 

incidentalmente a questão prévia sobre 

a responsabilidade penal. 

d) caso o processo seja suspenso por 

conta da existência da ação penal em 

trâmite, após o prazo de um ano sem 

que a questão de mérito seja apreciada 

na esfera penal, deverá o juiz extinguir 

o processo civil proferindo sentença 

terminativa. 

e) havendo ação penal em curso, 

haverá litispendência com a ação civil, 

e, portanto, deverá ser julgada esta 

última extinta com resolução do mérito. 

Questão 58 

Neimar ajuizou ação contra Jussara 

requerendo indenização por danos 

materiais e morais. Na sentença, o Juiz 

apreciou apenas o pedido de 

indenização por danos materiais. De 

acordo com o Código de Processo Civil, 

trata-se de sentença 

a) omissa, mas que pode ser integrada, 

pelo próprio julgador, ao decidir 

embargos de declaração, os quais são 

opostos, perante o Juiz prolator da 

sentença, no prazo de cinco dias, 

interrompendo o prazo para 

interposição de outros recursos. 

b) omissa, mas que pode ser integrada, 

pelo próprio julgador, ao decidir 

embargos de declaração, os quais são 

opostos, perante o Juiz prolator da 

sentença, no prazo de dois dias, 

suspendendo o prazo para interposição 

de outros recursos. 

c) citra petita, mas que pode ser 

integrada, pelo Tribunal, ao decidir 

embargos de declaração, os quais são 

opostos, na segunda instância, no 

prazo de cinco dias, interrompendo o 

prazo para interposição de outros 

recursos. 

d) citra petita, devendo ser declarada 

nula pelo Tribunal, sem possibilidade de 

integração. 

e) omissa, mas que pode ser integrada, 

pelo próprio julgador, ao decidir 

embargos de declaração, os quais são 

opostos, perante o Juiz prolator da 

sentença, no prazo de cinco dias, 

suspendendo o prazo para interposição 

de outros recursos. 

Direito Penal 

Questão 59 

José aborda Maria na Rua, e mediante 

violência, tenta subtrair seu celular, 

avaliado em R$ 2.000,00. Contudo, 

antes mesmo de realizar a subtração do 

bem, José se arrepende e deixa de 

prosseguir na execução do delito, 

mesmo podendo fazê-lo. Maria, 

contudo, sofre lesões corporais leves. 

Neste caso, José deverá: 

a) responder pelo crime de roubo, na 

modalidade consumada. 

b) responder pelo crime de roubo, na 

modalidade tentada. 

c) responder pelo crime de lesões 

corporais leves. 

d) responder pelo crime de roubo 

tentado, além da pena correspondente 

à lesões corporais leves. 

Questão 60 

Marcelo acabara de perder seu pai, 

Paulo, homem muito rico. Marcelo, 

contudo, não pretende dividir a herança 

com a companheira de seu pai, Joana. 

Objetivando matar Joana, atira contra 

esta uma pedra relativamente pesada. 

A pedra atinge o alvo, acertando em 

cheio a cabeça de Joana, que vem a 

falecer em razão dos ferimentos. A 

pedra, contudo, ainda acerta o pé de 

Lucas, que passava pelo local, 

causando-lhe lesões corporais de 

natureza leve. 

Neste caso: 
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a) Ocorreu o que se chama de aberratio 

ictus, ou erro na execução, de maneira 

que Marcelo deverá responder por 

ambos os delitos, em concurso formal, 

aplicando-se-lhe, contudo, as penas de 

ambos os delitos, de forma cumulativa, 

por se tratar de cúmulo material 

benéfico. 

b) Ocorreu o que se chama de aberratio 

ictus, ou erro na execução, de maneira 

que Marcelo deverá responder por 

ambos os delitos, em concurso formal, 

aplicando-se-lhe apenas a pena 

prevista para o delito de homicídio 

doloso qualificado, acrescida de um 

sexto até a metade. 

c) Ocorreu o que se chama de error in 

persona, ou erro sobre a pessoa, de 

maneira que Marcelo deverá responder 

por ambos os delitos, em concurso 

formal, aplicando-se-lhe apenas a pena 

prevista para o delito de homicídio 

doloso qualificado, acrescida de um 

sexto até a metade. 

d) Ocorreu concurso material de 

crimes, devendo Marcelo responder por 

ambos os delitos e receber a pena de 

ambos, de forma cumulativa. 

Questão 61 

Rivaldo e Marcela, reincidentes, 

combinam a prática de um furto, que 

será realizado contra o avô de Rivaldo, 

senhor Francisco. No dia 15.04.2014, 

quando Francisco sai de casa para 

comemorar o aniversário de 45 anos de 

sua namorada, 20 anos mais nova, 

Rivaldo e Marcela realizam o furto. Para 

tanto, quebram a fechadura da porta e 

adentram à residência, oportunidade 

na qual subtraem apenas um televisor 

muito antigo, avaliado em R$ 100,00. 

Atento ao caso acima, assinale a 

alternativa correta: 

a) Rivaldo e Marcela ficarão isentos de 

pena, pelo fato de se tratar de crime 

patrimonial praticado contra 

ascendente de um dos infratores, não 

tendo havido emprego de violência ou 

grave ameaça à pessoa. 

b) Rivaldo e Marcela deverão responder 

pelo crime de furto qualificado, 

aplicando-se a Rivaldo a agravante de 

ter sido o crime praticado contra pessoa 

maior de 60 anos. 

c) Rivaldo e Marcela deverão responder 

pelo crime de furto qualificado, 

aplicando-se a ambos a agravante de 

ter sido o crime praticado contra pessoa 

maior de 60 anos. 

d) Rivaldo e Marcela não deverão 

responder por crime algum, ante a 

aplicação do princípio da insignificância. 

Questão 62 

Ricardo praticou, em 09.03.2007, um 

crime de estelionato, cuja pena é de 

reclusão de um a cinco anos e multa. 

Segundo consta na denúncia, oferecida 

pelo MP e recebida em 15.06.2010, 

Ricardo teria vendido um relógio a 

Victor, no valor de R$ 3.000,00, 

alegando se tratar de relógio de uma 

grife famosa, quando, na verdade, não 

passava de mera réplica. A defesa de 

Ricardo sustentou apenas que ele não 

teve dolo de enganar Victor, tendo 

também se equivocado a respeito da 

originalidade do produto, pois recebera 

de presente de um amigo muito 

próximo, dois meses antes, em seu 

aniversário de 19 anos. 

A instrução se desenvolveu 

regularmente e, em 20.05.2012, o 

Juízo proferiu sentença (publicada na 

mesma data) condenando Ricardo pela 

prática do delito de estelionato, e 

aplicando-lhe a pena de 01 anos de 

reclusão, fixada no mínimo legal em 

razão da existência de circunstâncias 

judiciais favoráveis. O MP optou por 

não recorrer, tendo a defesa de Ricardo 

interposto o recurso de apelação. 

Neste caso, a respeito da prescrição, 

assinale a alternativa correta: 

a) Ocorreu a prescrição da pretensão 

punitiva, com base na pena máxima 

abstratamente prevista para o delito. 

b) Ocorreu a prescrição da pretensão 

punitiva, com base na pena 

efetivamente aplicada, entre o 

recebimento da denúncia e a 

publicação da sentença recorrível. 

c) Não ocorreu prescrição da pretensão 

punitiva. 
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d) Ocorreu a prescrição da pretensão 

punitiva, com base na pena 

efetivamente aplicada, na modalidade 

retroativa, entre a data do fato e o 

recebimento da denúncia. 

Questão 63 

Paulo adultera sua Carteira Nacional de 

Habilitação, fazendo nela constar data 

de validade muito superior àquela 

efetivamente lançada pelo órgão 

público. Posteriormente, Paulo faz uso 

do referido documento, utilizando-a 

para dirigir seu veículo em período que 

não estaria abrangido pela validade 

original da CNH. 

Neste caso, de acordo com o 

entendimento doutrinário e 

jurisprudencial majoritário, Paulo: 

a) deverá responder apenas pelo delito 

de falsificação de documento público. 

b) deverá responder apenas pelo delito 

de uso de documento falso. 

c) deverá responder por ambos os 

delitos, em concurso formal. 

d) deverá responder por ambos os 

delitos, em concurso material. 

Questão 64 

Joana é inimiga capital de Paula, já que 

esta teria se casado com Marcos, o 

amor da vida de Joana. Com o intuito 

de incriminar Paula, Joana comparece à 

delegacia de polícia e imputa à Paula a 

prática de um delito de estelionato, 

mesmo sabendo que o delito não foi 

praticado por Paula. A autoridade 

policial, porém, diante da ausência de 

maiores elementos, não instaura o 

inquérito policial ou qualquer outro 

procedimento. 

Neste caso: 

a) Joana deverá responder pelo delito 

de denunciação caluniosa, em sua 

forma consumada. 

b) Joana deverá responder pelo delito 

calúnia, em sua forma consumada. 

c) Joana deverá responder pelo delito 

de denunciação caluniosa, em sua 

forma tentada. 

d) trata-se de conduta atípica. 

Direito Processual Penal 

Questão 65 

Paulo, Pedro e Marcos praticaram, em 

concurso de agentes, um crime de 

calúnia contra Marcela. Marcela 

ofereceu queixa-crime em face de 

todos os autores do delito. A queixa-

crime foi recebida em 15.05.2015. 

Neste caso, é correto afirmar que: 

a) Marcela poderá oferecer renúncia, 

mas deverá fazê-lo em relação a todos 

os infratores, em razão do princípio da 

indivisibilidade da ação penal privada. 

b) Marcela poderá oferecer perdão, 

mas deverá fazê-lo em relação a todos 

os infratores, em razão do princípio da 

indivisibilidade da ação penal privada. 

O perdão, contudo, deverá ser aceito 

pelos infratores. 

c) Marcela poderá oferecer perdão, mas 

deverá fazê-lo em relação a todos os 

infratores, em razão do princípio da 

indivisibilidade da ação penal privada, 

não sendo necessária a aceitação do 

perdão para que produza seus efeitos. 

d) Marcela não poderá oferecer perdão 

nem renúncia, eis que já recebida a 

queixa-crime. 

Questão 66 

José foi indiciado em inquérito policial 

pela prática do delito de homicídio 

qualificado, que em tese teria sido 

praticado contra Juliana. O Ministério 

Público, porém, entendeu não haver 

elementos de prova suficientes para o 

ajuizamento da ação penal, de forma 

que requereu o arquivamento do 

inquérito, o que foi determinado pelo 

Juízo. Neste caso: 

a) Caberá ajuizamento de ação penal 

privada subsidiária da pública, desde 

que realizada no prazo de seis meses. 

b) Caso surjam novas provas, poderá o 

inquérito policial ser reaberto, a 

qualquer tempo. 

c) Não caberá ação penal privada 

subsidiária da pública. 

d) Diante da ausência de provas, a 

autoridade policial poderia ter 

determinado o arquivamento do 
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inquérito policial, desde que ouvido 

previamente o MP. 

Questão 67 

Fernando, Juiz de direito, e Marcelo 

praticaram, em concurso de agentes, 

um delito de homicídio qualificado 

contra Lucas, policial rodoviário federal, 

em meados de 2015. O crime foi 

praticado porque Lucas teria abordado 

o veículo em que estavam os infratores 

e aplicado uma multa em decorrência 

de infração de trânsito. Considerando 

que Fernando possui foro por 

prerrogativa de função perante o 

Tribunal de Justiça, assinale a 

alternativa correta: 

a) Ambos serão processados e julgados 

perante o Tribunal de Justiça. 

b) Ambos serão processados e julgados 

perante o Tribunal do Júri. 

c) Ambos serão processados e julgados 

perante o Tribunal Regional Federal. 

d) Fernando será processado e julgado 

pelo Tribunal de Justiça, enquanto 

Marcelo será processado e julgado pelo 

Tribunal do Júri. 

Questão 68 

O MP ofereceu denúncia contra Tenório, 

pela prática do delito de desobediência 

(art. 331 do CP, cuja pena é de quinze 

dias a seis meses de detenção). O 

Juízo, contudo, rejeitou a inicial 

acusatória, alegando ter havido a 

prescrição da pretensão punitiva. O MP 

interpôs o recurso cabível, que neste 

caso foi: 

a) a apelação, no prazo de 05 dias. 

b) o recurso em sentido estrito, no 

prazo de 05 dias. 

c) a apelação, no prazo de 10 dias. 

d) a carta testemunhável, no prazo de 

48 horas. 

Questão 69 

Valquíria foi agraciada com o benefício 

da suspensão condicional do processo, 

previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, eis 

que praticou o delito de desacato, cuja 

pena mínima não ultrapassa 01 ano de 

privação da liberdade. 

Durante o período de prova, o benefício 

poderá ser revogado: 

a) obrigatoriamente, caso Valquíria 

venha a ser processada por outro 

crime, ainda que não haja sentença 

penal condenatória transitada em 

julgado. 

b) facultativamente, caso Valquíria 

venha a ser processada por outro 

crime, ainda que não haja sentença 

penal condenatória transitada em 

julgado. 

c) obrigatoriamente, única e 

exclusivamente no caso de Valquíria vir 

a ser processada por outro crime, 

desde que haja condenação, ainda que 

não haja trânsito em julgado. 

d) facultativamente, caso Valquíria seja 

indiciada em inquérito policial. 

Direito do Trabalho 

Questão 70 

Imagine o caso em que o empregado 

trabalha 8h48min de segunda a sexta 

conforme acordo por escrito celebrado 

individualmente com o empregador. 

Caso este empregado passe a prestar, 

de forma habitual, horas extras, 

totalizando 10 horas de jornada diária: 

a) o total de 1 hora diária deverá ser 

paga como sobre jornada. 

b) o acordo de compensação de jornada 

será descaracterizado. 

c) deverá haver o pagamento de 

indenização a título de danos materiais 

ao empregado. 

d) a jornada suplementar de 2 horas 

deverá ser toda paga como 

extraordinária. 

Questão 71 

Na usina de álcool “Boa Cana S.A.”, 

situada em local de difícil acesso, 

quatro colegas de trabalho, João, 

Pedro, José e Marcos, se organizam 

para irem ao trabalho, todos os dias, 

rateando os custos, no carro de José, o 

qual foi adquirido do proprietário da 

usina.  
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Considerando que o local não é servido 

por transporte público, pode-se dizer 

que: 

a) o empregador deverá considerar as 

horas in itinere desses quatro 

empregados para fins de cálculo da 

remuneração. 

b) o empregador não estará obrigado a 

remunerar o período de tempo 

despendido no trajeto para o trabalho. 

c) o empregador deverá remunerar 

como horas in itinere apenas de José. 

d) o empregador deverá remunerar 

como horas in itinere apenas João, 

Pedro e Marcos. 

Questão 72 

Analise os itens abaixo: 

I. Para que um empregado possa sair 

de férias é fundamental que este fato 

seja anotado em sua CTPS. Entretanto, 

quando se trata de férias coletivas esta 

anotação é dispensada para empresas 

com mais de 300 empregados. 

II. A duração das férias é influenciada 

pela assiduidade do trabalhador ao 

serviço durante o período aquisitivo. 

III. Caso José, trabalhador em regime 

celetista, necessite faltar do trabalho 

por um motivo relevante, embora não 

capaz de justificar as faltas, admite-se, 

excepcionalmente, o desconto dessa 

falta em férias. 

Está correto o que se afirma APENAS 

em 

a) I e III. 

b) I. 

c) II. 

d) III. 

Questão 73 

Suponha que a CCT aplicável aos 

empregados da sociedade empresária 

“Ufa S.A.” previu que os empregados 

abrangidos pela mesma teriam garantia 

de emprego de 3 anos caso fossem 

vítimas de acidente do trabalho. 

Durante a vigência da CCT, o 

empregado “Alberto” sofreu acidente 

de trabalho, e poucos meses depois a 

CCT deixou de viger. Nessa hipótese,  

a) Alberto terá à estabilidade pela 

metade, ou seja, 1 ano e meio, já que 

estava em curso de aviso prévio. 

b) Alberto deverá gozar da estabilidade 

mesmo após o término da vigência do 

seu contrato de trabalho, já que foram 

preenchidos todos os requisitos. 

c) o empregado somente possuirá 

direito a esta estabilidade caso 

comprove, por meio de perícia média, 

que realmente não possui condições de 

obter outro emprego. 

d) a doutrina entende que, em função 

da perda da vigência do instrumento 

coletivo, Alberto deixará de ter o direito 

da garantia de emprego prevista na 

CCT após esses meses. 

Questão 74 

Flávio, empregado da empresa “Ultima 

Ltda.”, foi demitido após a vigência da 

Lei 12.506/2011. Na data do aviso 

prévio, ele contava com 1 ano e 11 

meses de serviço. Nesse caso, ele terá 

direito a: 

a) 33 dias de aviso prévio. 

b) 30 dias de aviso prévio. 

c) 36 dias de aviso prévio. 

d) 39 dias de aviso prévio. 

Questão 75 

Julgue os itens abaixo acerca das 

hipóteses ensejadoras da demissão por 

justa causa: 

I. Constitui justa causa para rescisão do 

contrato de trabalho pelo empregador o 

cometimento de improbidade, como, 

por exemplo, a falsificação de atestado 

médico ou o furto de material de 

escritório do empregador. 

II. Constitui justa causa para rescisão 

do contrato de trabalho pelo 

empregador a condenação criminal do 

empregado, passada ou não em 

julgado, caso não tenha havido 

suspensão da execução da pena. 

III. Constitui justa causa para rescisão 

do contrato de trabalho pelo 
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empregador a prisão provisória do 

empregado. 

Estão corretos APENAS os itens: 

a) II e III. 

b) I. 

c) I e III. 

d) II. 

Direito Processual do Trabalho 

Questão 76 

João ajuizou reclamação trabalhista em 

face das empresas Alfa e Betha, que 

fazem comprovadamente parte de um 

mesmo grupo econômico. Como cada 

empresa possui personalidade jurídica 

própria, nos termos do art. 2º, §2º da 

CLT, entenderam por bem contratar 

Advogado diversos, de escritório 

também diversos. Diante da existência 

de procuradores diferentes, em caso de 

interposição de recurso ordinário,  

a) o prazo será contado normalmente. 

b) o prazo será de 16 dias se houver 

requerimento. 

c) o prazo será computado em dobro 

porque há litisconsórcio passivo com 

procuradores diferentes. 

d) fica a critério do juiz deferir a dilação 

do prazo para não prejudicar os réus 

quanto à ampla defesa. 

Questão 77 

Jorge, que presta serviços a uma 

empresa multinacional, é autor de um 

processo em face da Global Brasil 

Granitos  S/A, sua ex-empregadora. Na 

data da audiência, Jorge não 

compareceu, tendo comprovado que 

estava viajando a trabalho, conforme 

documentação juntada aos autos no dia 

pelo Advogado. Considerando que 

Jorge tem interesse no desfecho rápido 

de seu processo e não possui dinheiro 

para pagar as custas processuais, 

deverá: 

a) requerer o adiamento para data 

próxima. 

b) dar procuração com poderes 

específicos ao seu advogado para que 

este o represente. 

c) fazer-se representar por outro 

empregado da mesma profissão ou pelo 

seu sindicato. 

d) deixar arquivar a demanda e ajuizar 

uma nova 

Questão 78 

Fernando, empregado da Livraria Livro 

bom LTDA., insatisfeito com o trabalho, 

procurou seu empregador pedindo para 

ser mandado embora. O empregador 

aceitou a proposta, desde que tudo 

fosse realizado por intermédio de um 

acordo na Justiça do Trabalho, pois 

precisa parcelar os valores, motivo pelo 

qual foi elaborada ação trabalhista 

pedindo verbas rescisórias como se o 

autor tivesse sido demitido sem receber 

quaisquer daqueles valores. No dia da 

audiência, as partes disseram que se 

conciliaram, mas o juiz, ao indagar 

Fernando, compreendeu o que estava 

ocorrendo e decidiu não homologar o 

acordo, por verificar que se tratava de 

uma situação fraudulenta. Diante da 

situação,  

a) Fernando deverá impetrar Mandado 

de Segurança para obter a 

homologação do acordo, já que possui 

direito líquido e certo àquela, pois o 

direito em discussão diz respeito à ele. 

b) A homologação do acordo é 

faculdade do juiz, que poderá não 

homologá-lo caso entenda haver 

alguma espécie de fraude. 

c) A conciliação somente poderia ser 

realizada no início da audiência, não 

sendo obrigado o Magistrado a aceitar 

os termos do acordo das partes. 

d) Plínio deverá interpor reclamação 

correicional para obter a homologação 

do acordo. 

Questão 79 

Paulo ajuizou ação em face de sua ex-

empregadora, a empresa Peças ABC 

Ltda. Na audiência, o Juiz propôs a 

conciliação, que foi aceita pelas partes, 

sendo fixado o pagamento das custas 

de forma integral pelo reclamante. 

Sobre o caso, assinale a opção que 

indica a hipótese correta para a fixação 

das custas. 
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a) O valor das custas ficará sempre a 

cargo da empresa, razão pela qual não 

haverá dispensa das mesmas, pois não 

há gratuidade de justiça para pessoa 

jurídica. 

b) O valor das custas caberá ao autor 

integralmente, já que houve acordo 

também em relação às parcelas, sendo 

lícito imputar o pagamento apenas ao 

autor. 

c) O valor das custas ficará sempre a 

cargo do autor, pois este está 

recebendo o valor acordado.  

d) Tendo em vista o acordo, não há que 

se falar em custas 

Questão 80 

Em audiência trabalhista sob o rito 

sumaríssimo, o advogado da ré aduziu 

que suas testemunhas estavam 

ausentes. Sem apresentar qualquer 

justificativa ou comprovante de 

comunicação às testemunhas, 

requereu o adiamento do feito. Diante 

disso, estando presentes as 

testemunhas do autor, o juiz indagou 

do advogado do autor se ele 

concordava ou não com o adiamento, 

requerendo justificativa. Sobre o caso 

relatado, na qualidade de advogado do 

autor, assinale a afirmativa correta.  

A) Deve concordar com o adiamento, já 

que ausentes as testemunhas, essas 

poderão ser intimadas para 

comparecimento na próxima audiência.  

B) Deve se opor ao adiamento, 

requerendo o prosseguimento do feito, 

pois, não havendo comprovação do 

convite às testemunhas, a audiência 

não poderá ser adiada para intimação 

das mesmas.  

C) Deve se opor ao adiamento 

imediato, requerendo a oitiva de suas 

testemunhas e protestar por 

depoimentos pessoais para, na próxima 

audiência, serem ouvidas as 

testemunhas da ré.  

D) Deve concordar com o adiamento, 

pois a lei não exige justificativa ou 

comprovação de convite às 

testemunhas. 
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Folha de Respostas 

1 A B C D 26 A B C D 51 A B C D 76 A B C D 

2 A B C D 27 A B C D 52 A B C D 77 A B C D 

3 A B C D 28 A B C D 53 A B C D 78 A B C D 

4 A B C D 29 A B C D 54 A B C D 79 A B C D 

5 A B C D 30 A B C D 55 A B C D 80 A B C D 

6 A B C D 31 A B C D 56 A B C D 81 A B C D 

7 A B C D 32 A B C D 57 A B C D 82 A B C D 

8 A B C D 33 A B C D 58 A B C D 83 A B C D 

9 A B C D 34 A B C D 59 A B C D 84 A B C D 

10 A B C D 35 A B C D 60 A B C D 85 A B C D 

11 A B C D 36 A B C D 61 A B C D 86 A B C D 

12 A B C D 37 A B C D 62 A B C D 87 A B C D 

13 A B C D 38 A B C D 63 A B C D 88 A B C D 

14 A B C D 39 A B C D 64 A B C D 89 A B C D 

15 A B C D 40 A B C D 65 A B C D 90 A B C D 

16 A B C D 41 A B C D 66 A B C D 91 A B C D 

17 A B C D 42 A B C D 67 A B C D 92 A B C D 

18 A B C D 43 A B C D 68 A B C D 93 A B C D 

19 A B C D 44 A B C D 69 A B C D 94 A B C D 

20 A B C D 45 A B C D 70 A B C D 95 A B C D 

21 A B C D 46 A B C D 71 A B C D 96 A B C D 

22 A B C D 47 A B C D 72 A B C D 97 A B C D 

23 A B C D 48 A B C D 73 A B C D 98 A B C D 

24 A B C D 49 A B C D 74 A B C D 99 A B C D 

25 A B C D 50 A B C D 75 A B C D 100 A B C D 
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Gabarito 

Questão 01 – B  Questão 02 – C 

Questão 03 – D Questão 04 – A 

Questão 05 – C Questão 06 – C 

Questão 07 – C Questão 08 – D 

Questão 09 – B Questão 10 – C 

Questão 11 – D Questão 12 – A 

Questão 13 – B Questão 14 – C 

Questão 15 – B Questão 16 – D 

Questão 17 – D Questão 18 – C 

Questão 19 – B Questão 20 – A 

Questão 21 – A Questão 22 – A 

Questão 23 – B Questão 24 – C 

Questão 25 – D Questão 26 – B 

Questão 27 – C Questão 28 – C  

Questão 29 – D Questão 30 – B  

Questão 31 – D Questão 32 – C 

Questão 33 – C Questão 34 – B 

Questão 35 – D Questão 36 – D 

Questão 37 – D Questão 38 – B 

Questão 39 – C Questão 40 – A 

Questão 41 – A Questão 42 – D 

Questão 43 – A Questão 44 – A 

Questão 45 – D Questão 46 – C 
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Questão 47 – D Questão 48 – C 

Questão 49 – D Questão 50 – B 

Questão 51 – D Questão 52 – C 

Questão 53 – E Questão 54 – C 

Questão 55 – E Questão 56 – A 

Questão 57 – A  Questão 58 – A 

Questão 59 – C Questão 60 – A 

Questão 61 – C Questão 62 – D 

Questão 63 – A Questão 64 – C 

Questão 65 – B Questão 66 – C 

Questão 67 – D Questão 68 – C 

Questão 69 – A Questão 70 – B 

Questão 71 – B Questão 72 – C  

Questão 73 – B Questão 74 – C 

Questão 75 – B Questão 76 – A 

Questão 77 – C  Questão 78 – B 

Questão 79 – B Questão 80 – B 

 


