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SIMULADO 
EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

 
Instruções para a prova 
1. Aproveite essa oportunidade para treinar o seu 
conhecimento e simular um momento de prova. Assim, siga as 
orientações para realizar o simulado como se efetivamente estivesse 
realizando o EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL; 
2. Não são permitidos empréstimos de materiais, consultas e 
comunicação entre os colegas.  
3. A interpretação das questões é parte do processo de 
avaliação. Não são permitidas indagações durante a prova. 
4. A prova é composta de 80 questões objetivas, de múltipla 
escolha, em que há somente uma alternativa correta. Após o término 
da prova, leve o caderno de questões com você e confira o gabarito 
nas nossas mídias sociais.  
5. Aproveite se matricular no nosso curso preparatório para 
OAB que inicia amanhã (08/01/2020).  
6. A duração desta prova será de 5 horas. 
 

 
QUESTÕES 

 
ÉTICA PROFISSIONAL 

 
01. João Pedro, advogado conhecido no Município Alfa, foi eleito 
para mandato na Câmara Municipal, na legislatura de 2012 a 
2015. Após a posse e o exercício do cargo de vereador em 2012 
e 2013, João Pedro licenciou-se do mandato em 2014 e 2015 a 
convite do Prefeito, para exercer o cargo de Procurador-Geral do 
Município Alfa. Diante desses fatos, João Pedro, 
A) em 2012 e 2013, poderia exercer a advocacia a favor de entidades 
paraestatais. 
B) em 2012 e 2013, não poderia exercer a advocacia contra empresa 
concessionária de serviço público estadual. 
C) em 2014 e 2015, poderia exercer a advocacia privada, desde que 
não atuasse contra o Município Alfa ou entidade que lhe seja 
vinculada. 
D) em 2014 e 2015, não poderia exercer a advocacia a favor de 
autarquia vinculada ao Município Alfa. 
 
02. Antônio e José são advogados e atuam em matéria 
trabalhista. Antônio tomou conhecimento de certos fatos 
relativos à vida pessoal de seu cliente, que respondia a 
processo considerado de interesse acadêmico. Após o 
encerramento do feito judicial, Antônio resolveu abordar os 
fatos que deram origem ao processo em sua dissertação pública 
de mestrado. Então, a fim de se resguardar, Antônio notificou o 
cliente, indagando se este solicitava sigilo sobre os fatos 
pessoais ou se estes podiam ser tratados na aludida 
dissertação. Tendo obtido resposta favorável do cliente, Antônio 
abordou o assunto na dissertação. Por sua vez, o advogado 
José também soube de fatos pessoais de seu cliente, em razão 
de sua atuação em outro processo. Entretanto, José foi 
difamado em público, gravemente, por uma das partes da 

demanda. Por ser necessário à defesa de sua honra, José 
divulgou o conteúdo particular de que teve conhecimento. 
Considerando os dois casos narrados, assinale a afirmativa correta. 
A) Antônio infringiu o disposto no Código de Ética e Disciplina da 
OAB, violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, José não 
cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede na 
situação descrita. 
B) Antônio e José infringiram, ambos, o disposto no Código de Ética 
e Disciplina da OAB, violando seus deveres de sigilo profissional. 
C) José infringiu o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, 
violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, Antônio não 
cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede na 
situação descrita. 
D) Antônio e José não cometeram infração ética, já que o dever de 
sigilo profissional, em ambos os casos, cede nas situações descritas. 
 
03. O advogado Carlos não adimpliu suas obrigações relativas 
às anuidades devidas à OAB. Assinale a opção que, 
corretamente, trata das consequências de tal inadimplemento. 
A) Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação 
para tanto, sob pena de suspensão, independentemente de processo 
disciplinar. Na terceira suspensão por não pagamento de anuidade, 
seja a mesma ou anuidades distintas, será cancelada sua inscrição. 
B) Carlos deverá quitar o débito no prazo fixado em notificação, sob 
pena de suspensão mediante processo disciplinar. Após 15 dias de 
suspensão, caso não realizado o pagamento da mesma anuidade, 
será cancelada sua inscrição. 
C) Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação 
para tanto, sob pena de suspensão, mediante processo disciplinar. 
Na terceira suspensão por não pagamento de anuidades, será 
cancelada sua inscrição. 
D) Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação 
para tanto, sob pena de suspensão, independentemente de processo 
disciplinar. Na segunda suspensão por não pagamento de anuidades 
distintas, será cancelada sua inscrição, após o transcurso de 
processo disciplinar. 
 
04. O advogado Geraldo foi regularmente constituído por certo 
cliente para defendê-lo em um processo judicial no qual esse 
cliente é réu. Geraldo ofereceu contestação, e o processo segue 
atualmente seu trâmite regular, não tendo sido, por ora, 
designada audiência de instrução e julgamento. Todavia, por 
razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o 
mandato, Geraldo resolve renunciar. Em 12/02/2019, Geraldo fez 
a notificação válida da renúncia. Três dias depois da notificação, 
o mandante constituiu novo advogado, substituindo-o. Todo o 
ocorrido foi informado nos autos. Considerando o caso narrado, 
de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Geraldo continuará a representar o mandante durante os dez dias 
seguintes à notificação da renúncia. 
B) O dever de Geraldo de representar o mandante cessa diante da 
substituição do advogado, independentemente do decurso de prazo. 
C) Geraldo continuará a representar o mandante até que seja 
proferida e publicada sentença nos autos, ainda que recorrível. 
D) Geraldo continuará a representar o mandante até o término da 
audiência de instrução e julgamento. 
 
05. A conduta de um juiz em certa comarca implicou violação a 
prerrogativas de advogados previstas na Lei nº 8.906/94, 
demandando representação administrativo-disciplinar em face 
do magistrado. Considerando a hipótese narrada, de acordo com 
o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, 
assinale a afirmativa correta. 
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A) É competência dos presidentes do Conselho Federal, do Conselho 
Seccional ou da Subseção formularem a representação 
administrativa cabível. Em razão da natureza da autoridade e da 
providência, o ato não pode ser delegado a outro advogado. 
B) É competência apenas dos presidentes do Conselho Federal ou 
do Conselho Seccional formularem a representação administrativa 
cabível. Todavia, pode ser designado outro advogado, investido de 
poderes bastantes, para o ato. 
C) É competência apenas do presidente do Conselho Seccional 
formular a representação administrativa cabível. Em razão da 
natureza da autoridade e da providência, o ato não pode ser 
delegado a outro advogado. 
D) É competência dos presidentes do Conselho Federal, do Conselho 
Seccional ou da Subseção formularem a representação 
administrativa cabível. Todavia, pode ser designado outro advogado, 
investido de poderes bastantes, para o ato. 
 
06. Jorge é advogado, atuando no escritório modelo de uma 
universidade. Em certa ocasião, Jorge é consultado por um 
cliente, pois este gostaria de esclarecer dúvidas sobre 
honorários advocatícios. O cliente indaga a Jorge sobre o que 
seriam os honorários assistenciais. Considerando o disposto no 
Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a opção que 
apresenta a resposta de Jorge. 
A) As honorários assistenciais são aqueles pagos diretamente ao 
advogado que promove a juntada aos autos do seu contrato de 
honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou 
precatório. 
B) Os honorários assistenciais são aqueles devidos ao advogado em 
periodicidade determinada, pela prestação de serviços advocatícios 
de forma continuada, nas situações que o cliente venha a ter 
necessidade, como contrapartida à chamada “advocacia de partido”. 
C) Os honorários assistenciais são aqueles fixados pelo juiz ao 
advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente 
necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no 
local da prestação do serviço. 
D) Os honorários assistenciais são aqueles fixados em ações 
coletivas propostas por entidades de classe em substituição 
processual. 
 
07. Gilda, empregada terceirizada contratada pela sociedade 
empresária XX Ltda. para prestar serviços ao Município ABCD, 
procura o auxílio de Judite, advogada, para o ajuizamento de 
reclamação trabalhista em face do empregador e do tomador de 
serviços. Considerando a existência de decisão transitada em 
julgado que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de 
verbas de natureza trabalhista, assinale a afirmativa correta. 
A) Em execução contra o Município ABCD, Judite terá direito 
autônomo a executar a sentença quanto aos honorários incluídos na 
condenação por arbitramento ou por sucumbência, podendo requerer 
que o precatório seja expedido em seu favor. 
B) Em caso de falência da sociedade empresária XX Ltda., os 
honorários arbitrados em favor de Judite serão considerados crédito 
privilegiado, sendo obrigatória sua habilitação perante o juízo 
falimentar. 
C) Em execução contra o Município ABCD, o juiz deve determinar 
que os honorários contratuais sejam pagos diretamente a Judite, 
desde que o contrato de honorários seja anexado aos autos após a 
expedição do precatório, exceto se Gilda provar que já os pagou. 
D) Judite poderá cobrar judicialmente os honorários contratuais 
devidos por Gilda, devendo renunciar ao mandato se, em sede de 
sentença, a demanda for julgada procedente. 
 
08. O advogado Fred dirigiu-se, em certa ocasião, a uma 
delegacia de polícia e a um presídio, a fim de entrevistar clientes 

seus que se encontravam, respectivamente, prestando 
depoimento e preso. Na mesma data, o advogado Jorge realizou 
audiências na sede de um juizado especial cível e no interior de 
certo fórum regional da comarca. Considerando o disposto no 
Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. 
A) É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais 
permanentes para os advogados nos seguintes locais visitados: sede 
do juizado especial cível e fórum regional da comarca. Quanto aos 
demais, embora seja recomendável a existência de salas especiais, 
não há dever legal de instalação. 
B) É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais 
permanentes para os advogados em todos os locais visitados. 
Quanto aos quatro locais, há dever legal de instalação das salas. 
C) É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais 
permanentes para os advogados nos seguintes locais visitados: sede 
do juizado especial cível, fórum regional da comarca e presídio. 
Quanto à delegacia de polícia, embora seja recomendável a 
existência de salas especiais, não há dever legal de instalação. 
D) É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais 
permanentes para os advogados nos seguintes locais visitados: 
fórum regional da comarca e presídio. Quanto aos demais, embora 
seja recomendável a existência de salas especiais, não há dever 
legal de instalação. 
 

 
FILOSOFIA DO DIREITO 

 
09. “O direito não é uma simples ideia, é uma força viva.” (Rudolf 
von Ihering). Em seu texto “A Luta pelo Direito”, o jurista alemão 
Rudolf von Ihering apresenta o conceito de direito a partir da 
ideia de luta social. Assinale a afirmativa que expressa o sentido 
que, no trecho citado, Ihering confere ao direito. 
A) Trabalho incessante e uma luta sem tréguas nos quais participam 
o Poder Público e toda a população, isto é, qualquer pessoa que se 
veja na contingência de ter de afirmar seu direito. 
B) Uma luta permanente que é travada por parlamentares no âmbito 
da arena legislativa, que o fazem em nome da população a partir das 
eleições que configuram o processo democrático de legitimação 
popular. 
C) O resultado dinâmico da jurisprudência que cria e recria o direito a 
partir das demandas de cada caso concreto, adaptando a lei ao 
mundo real. 
D) O produto das relações industriais e comerciais que são 
livremente travadas por agentes econômicos, trabalhadores e 
empregadores e que definem, no contexto de uma luta concreta, o 
sentido próprio das leis. 
 
10. O raciocínio analógico é típico do pensamento jurídico. Esse 
é um tema debatido por vários teóricos e filósofos do Direito. 
Para Norberto Bobbio, na obra Teoria do Ordenamento Jurídico, 
trata-se de um método de autointegração do Direito. Assinale a 
opção que, segundo esse autor, apresenta o conceito de 
analogia. 
A) Subsunção de um caso (premissa menor) a uma norma jurídica 
(premissa maior) de forma a permitir uma conclusão lógica e 
necessária. 
B) Existindo relevante semelhança entre dois casos, as 
consequências jurídicas atribuídas a um caso já regulamentado 
deverão ser atribuídas também a um caso não-regulamentado. 
C) Raciocínio em que se produz, como efeito, a extensão de uma 
norma jurídica para casos não previstos por esta. 
D) Decisão, por meio de recurso, às práticas sociais que sejam 
uniformes e continuadas e que possuam previsão de necessidade 
jurídica. 
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CONSTITUCIONAL 
 
11. Luca nasceu em Nápoles, na Itália, em 1997. É filho de Marta, 
uma ilustre pintora italiana, e Jorge, um escritor brasileiro. 
Quando de seu nascimento, seus pais o registraram apenas 
perante o registro civil italiano. Luca nunca procurou se informar 
sobre seu direito à nacionalidade brasileira, mas, agora, 
vislumbrando seu futuro, ele entra em contato com um escritório 
especializado, a fim de saber se e como poderia obter a 
nacionalidade brasileira. Assinale a opção que apresenta, em 
conformidade com a legislação brasileira, o procedimento 
indicado pelo escritório. 
A) Luca não tem direito à nacionalidade brasileira, eis que seu pai 
não estava ou está a serviço do Brasil. 
B) Luca não poderá mais obter a nacionalidade brasileira, tendo em 
vista que já é maior de idade. 
C) Luca tem direito à nacionalidade brasileira, mas, ainda que a 
obtenha, não será considerado brasileiro nato. 
D) Luca deverá ir residir no Brasil e fazer a opção pela nacionalidade 
brasileira. 
 
12. O Presidente da República, objetivando adotar medidas 
urgentes para melhorar o desempenho da máquina burocrática 
pública, solicita delegação ao Congresso Nacional a fim de 
normatizar, por meio de lei delegada, a tramitação mais eficiente 
de processos no âmbito da Administração Pública. O Congresso 
Nacional, embora tenha concordado com o pedido formulado, 
especifica, por meio de resolução, que o projeto de lei delegada 
proposto pelo Presidente da República, antes de adentrar o 
sistema jurídico vigente pela via legal, deverá ser por ele 
avaliado. O Presidente da República, tendo dúvidas sobre se a 
condição imposta pelo Poder Legislativo é violadora da ordem 
jurídicoconstitucional brasileira, solicita esclarecimentos à sua 
assessoria jurídica. Sobre a exigência do Congresso Nacional, 
assinale a afirmativa correta. 
A) A exigência é constitucional, posto que a CRFB/88 prevê a 
possibilidade de controle prévio sobre o conteúdo normativo da 
delegação, quando a resolução assim o previr. 
B) A exigência é inconstitucional, posto que a autorização para a 
edição de lei delegada, quando concedido pelo Congresso Nacional, 
retira desse órgão qualquer possibilidade de controle sobre o seu 
conteúdo. 
C) A exigência é constitucional, podendo o Parlamento arrogar-se o 
direito de propor emendas ao conteúdo normativo do projeto de lei 
proposto pelo Presidente da República. 
D) A exigência é inconstitucional, pois a lei delegada é espécie 
normativa cujo fundamento encontra-se alicerçado no princípio da 
total independência de um Poder nos assuntos de outro. 
 
13. Enzo, brasileiro naturalizado há três anos, apaixonado por 
ópera, ao saber que a sociedade empresária de radiodifusão, 
Rádio WXZ, situada na capital do Estado Alfa, encontra-se em 
dificuldade econômica, apresenta uma proposta para ingressar 
na sociedade. Nessa proposta, compromete-se a adquirir 25% do 
capital total da sociedade empresária, com a condição 
inafastável de que o controle total sobre o conteúdo da 
programação veiculada pela rádio seja de sua inteira 
responsabilidade, de forma a garantir a inclusão de um 
programa diário, com duração de uma hora, sobre ópera. A 
proposta foi aceita pelos atuais sócios, mas Enzo, preocupado 
com a licitude do negócio, dada a sua condição de brasileiro 
naturalizado, procura a consultoria de um advogado. 
Considerando a hipótese apresentada, segundo o sistema 
jurídico-constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. 

A) Não será possível a concretização do negócio nos termos 
apresentados, tendo em vista que a Constituição da República não 
permite que os meios de comunicação divulguem manifestações 
culturais estrangeiras. 
B) Será possível a concretização do negócio nos termos 
apresentados, posto que Enzo é brasileiro naturalizado e a 
Constituição da República veda qualquer distinção entre brasileiro 
nato e brasileiro naturalizado. 
C) Não será possível a concretização do negócio nos termos acima 
apresentados, pois a Constituição da República veda que brasileiro 
naturalizado há menos de dez anos possa estabelecer o conteúdo da 
programação da rádio. 
D) Será possível a concretização do negócio nos termos acima 
apresentados, pois a Constituição da República, em respeito aos 
princípios liberais que sustenta, não interfere no conteúdo pactuado 
entre contratantes privados. 
 
14. W, deputado federal pelo Estado Beta, proferindo discurso 
no Congresso Nacional, fez contundentes críticas ao que 
denominou de “abuso midiático contra a classe política”. Na 
oportunidade, acrescentou estar elaborando um projeto de lei 
ordinária que tem por objetivo criar regras de licenciamento (por 
autoridades do poder público), a que deverão se submeter os 
veículos de comunicação, principalmente jornais e revistas. 
Segundo o referido deputado, a vida privada dos políticos deve 
ser preservada, devendo, por isso, ser estabelecidos limites à 
mídia jornalística. Com relação ao projeto de lei ordinária 
idealizado pelo deputado federal W, de acordo com a ordem 
jurídico-constitucional brasileira, assinale a afirmativa correta. 
A) É constitucional, pois a preservação da intimidade e da 
privacidade não pode estar sujeita à influência das mídias e deve ser 
garantida, na máxima extensão possível, pela ordem jurídica. 
B) É inconstitucional, pois matéria referente a controle de informação 
somente pode ser objeto de iniciativa legislativa com o assentimento 
de dois terços dos membros de qualquer das Casas legislativas. 
C) É constitucional, pois se trata de aplicação de tratamento análogo 
àquele atualmente concedido às mídias jornalísticas que adotam o 
sistema de radiodifusão e de sons e imagens. 
D) É inconstitucional, pois a Constituição da República garante 
expressamente que a publicação de veículo impresso de 
comunicação independe de licença de autoridade. 
 
15. A Constituição de determinado país veiculou os seguintes 
artigos: 
Art. X. As normas desta Constituição poderão ser alteradas mediante 
processo legislativo próprio, com a aprovação da maioria qualificada 
de três quintos dos membros das respectivas Casas Legislativas, em 
dois turnos de votação, exceto as normas constitucionais que não 
versarem sobre a estrutura do Estado ou sobre os direitos e garantias 
fundamentais, que poderão ser alteradas por intermédio de lei 
infraconstitucional. 
Art. Y. A presente Constituição, concebida diretamente pelo Exmo. 
Sr. Presidente da República, deverá ser submetida à consulta 
popular, por meio de plebiscito, visando à sua aprovação definitiva. 
Art. Z. A ordem econômica será fundada na livre iniciativa e na 
valorização do trabalho humano, devendo seguir os princípios 
reitores da democracia liberal e da social democracia, bem como o 
respeito aos direitos fundamentais de primeira dimensão (direitos 
civis e políticos) e de segunda dimensão (direitos sociais, 
econômicos, culturais e trabalhistas). 
Com base no fragmento acima, é certo afirmar que a 
classificação da Constituição do referido país seria 
A) semirrígida, promulgada, heterodoxa. 
B) flexível, outorgada, compromissória. 
C) rígida, bonapartista e ortodoxa. 
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D) semiflexível, cesarista e compromissória. 
 
16. Fátima exerce o cargo público de servidora da câmara de 
vereadores do Município Z. Como servidora municipal, sua 
remuneração tem um limite remuneratório. Sobre o caso 
apresentado, assinale a afirmativa correta. 
A)  cargo de Fátima está sujeito ao teto remuneratório 
correspondente ao subsídio do Prefeito. 
B) O cargo de Fátima está sujeito ao limite remuneratório 
correspondente ao subsídio dos vereadores. 
C) O cargo de Fátima não está sujeito ao limite remuneratório, uma 
vez que pode ser cumulado com o cargo de professor. 
D) Enquanto não for editada lei complementar específica, não pode 
ser aplicado o limite remuneratório aos vencimentos do cargo de 
Fátima. 
 
17. Inconformado com decisão proferida em sede de primeiro 
grau da Justiça Estadual, que reconheceu a licitude da exigência 
de prévio depósito de dinheiro como condição para a 
admissibilidade de recurso administrativo, em clara afronta à 
Súmula Vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal, João 
busca orientação jurídica com conceituado advogado. Assinale 
a opção que apresenta a medida judicial que deve ser 
apresentada para que, em consonância com o sistema jurídico-
constitucional brasileiro, João, como legitimado, possa buscar a 
cassação da supramencionada decisão judicial. 
A) Ingressar com reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, 
por contrariar Súmula Vinculante por ele aprovada. 
B) Interpor recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal 
Federal, pelo fato de a decisão ofender a interpretação constitucional 
sumulada pelo Tribunal. 
C) Propor ação direta de inconstitucionalidade, perante o Tribunal de 
Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, por a referida decisão conter 
explícita inconstitucionalidade. 
D) Arguir o descumprimento de preceito fundamental, já que a 
decisão está baseada em ato administrativo contrário à inteligência 
da CRFB/88. 
 

DIREITOS HUMANOS 
 
18. Alguns jovens relataram um caso em que um outro jovem, de 
origem vietnamita, foi preso sob a alegação de tráfico de drogas. 
O acusado não conhece ninguém no Brasil e o processo penal já 
se iniciou, mas ele não compreende o que se passa no processo 
por não saber o idioma e pela grande dificuldade de 
comunicação entre ele e seu defensor. A partir da hipótese 
apresentada, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, 
assinale a afirmativa correta. 
A) O acusado tem direito de ser assistido gratuitamente por tradutor 
ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou 
tribunal 
B) O acusado tem que garantir por seus próprios meios a assistência 
de tradutor ou intérprete, mas tem o direito de que os atos 
processuais sejam suspensos até que seja providenciado o 
intérprete. 
C) A investigação e o processo penal somente poderão acontecer 
quando o acusado tiver assistência consular de seu país de origem. 
D) O Pacto de São José da Costa Rica não dá ao acusado o direito 
de ser assistido por um intérprete providenciado pelo Estado 
signatário ou de ter algum rito especial no processo. 
 
19. João e Maria são casados e ambos são deficientes visuais. 
Enquanto João possui visão subnormal (incapacidade de 
enxergar com clareza suficiente para contar os dedos da mão a 
uma distância de 3 metros), Maria possui cegueira total. O casal 

tentou se habilitar ao processo de adoção de uma criança, mas 
foi informado no Fórum local que não teriam o perfil de pais 
adotantes, em função da deficiência visual, uma vez que isso 
seria um obstáculo para a criação de um futuro filho. Diante 
desse caso, assinale a opção que melhor define juridicamente a 
situação. 
A) A informação obtida no Fórum local está errada e o casal, a 
despeito da deficiência visual, pode exercer o direito à adoção em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, conforme 
previsão expressa na legislação pátria. 
B) A informação prestada no Fórum está imprecisa. Embora não haja 
previsão legal expressa que assegure o direito à adoção em 
igualdade de oportunidades pela pessoa com deficiência, é possível 
defender e postular tal direito com base nos princípios 
constitucionais. 
C) Conforme previsto no Art. 149 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, cabe ao juiz disciplinar, por meio de Portaria, os 
critérios de habilitação dos pretendentes à adoção. Assim, se no 
Fórum foi dito que o casal não pode se habilitar em função da 
deficiência é porque a Portaria do Juiz assim definiu, sendo esta 
válida nos termos do artigo citado do ECA. 
D) Como não há nenhuma previsão expressa na legislação sobre 
adoção em igualdade de oportunidades por pessoas com deficiência 
e os princípios constitucionais não possuem densidade normativa 
para regulamentar tal caso, deve-se reconhecer a lacuna da lei e 
raciocinar com base em analogia, costumes e princípios gerais do 
direito, conforme determina o Art. 4º da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro. 
 

DIREITO INTERNACIONAL 
 
20. Ex-dirigente de federação sul-americana de futebol, após 
deixar o cargo que exercia em seu país de origem, sabedor de 
que existe uma investigação em curso na Colômbia, opta por 
fixar residência no Brasil, pelo fato de ser estrangeiro casado 
com brasileira, com a qual tem dois filhos pequenos. Anos 
depois, já tendo se naturalizado brasileiro, o governo da 
Colômbia pede a sua extradição em razão de sentença que o 
condenou por crime praticado quando ocupava cargo na 
federação sul-americana de futebol. Essa extradição 
A) Não poderá ser concedida, porque o Brasil não extradita seus 
nacionais. 
B) Não poderá ser concedida, porque o extraditando tem filhos 
menores sob sua dependência econômica. 
C) poderá ser concedida, porque o extraditando não é brasileiro nato. 
D) poderá ser concedida se o país de origem do extraditando tiver 
tratado de extradição com a França. 
 
21. Uma sociedade brasileira, sediada no Rio de Janeiro, 
resolveu contratar uma sociedade americana, sediada em Nova 
York, para realizar um estudo que lhe permitisse expandir suas 
atividades no exterior, para poder vender seus produtos no 
mercado americano. Depois de várias negociações, o 
representante da sociedade americana veio ao Brasil, e o 
contrato de prestação de serviços foi assinado no Rio de 
Janeiro. Não há no contrato uma cláusula de lei aplicável, mas 
alguns princípios do UNIDROIT foram incorporados ao texto 
final. Por esse contrato, o estudo deveria ser entregue em seis 
meses. No entanto, apesar da intensa troca de informações, 
passados 10 meses, o contrato não foi cumprido. A sociedade 
brasileira ajuizou uma ação no Brasil, invocando a cláusula 
penal do contrato, que previa um desconto de 10% no preço 
total do serviço por cada mês de atraso. A sociedade americana, 
na sua contestação, alegou que a cláusula era inválida segundo 
o direito americano. Conforme a Lei de Introdução às Normas do 
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Direito Brasileiro, qual é a lei material que o juiz deverá aplicar 
para solucionar a causa? 
A) A lei brasileira, pois o contrato foi firmado no Brasil. 
B) A lei americana, pois o réu é domiciliado nos Estados Unidos. 
C) Os princípios do UNIDROIT, porque muitas cláusulas foram 
inspiradas nessa legislação. 
D) A Lex Mercatoria, porque o que rege o contrato internacional é a 
prática internacional. 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
22. No final do ano de 2018, o Município X foi gravemente 
afetado por fortes chuvas que causaram grandes estragos na 
localidade. Em razão disso, a Assembleia Legislativa do Estado 
Y, em que está localizado o Município X, aprovou lei estadual 
ordinária concedendo moratória quanto ao pagamento do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do ano subsequente, 
em favor de todos os contribuintes desse imposto situados no 
Município X. 
Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. 
A) Lei ordinária não é espécie normativa adequada para concessão 
de moratória. 
B) Lei estadual pode conceder moratória de IPTU, em situação de 
calamidade pública ou de guerra externa ou sua iminência. 
C) Lei estadual não pode, em nenhuma hipótese, conceder moratória 
de IPTU. 
D) A referida moratória somente poderia ser concedida mediante 
despacho da autoridade administrativa em caráter individual. 
 
23. Em dezembro de 2017, João adquiriu o domínio útil de um 
terreno de marinha. No ano de 2018, foi surpreendido com a 
chegada de duas notificações: uma da Secretaria de Patrimônio 
da União (SPU), para pagamento do foro anual à União; outra do 
Município, contendo a cobrança do IPTU do imóvel. Acerca 
desse cenário, assinale a afirmativa correta. 
 
A) A cobrança do IPTU é devida, pois o titular do domínio útil também 
é contribuinte do IPTU. 
B) A dupla cobrança é indevida, pois, tratando-se do mesmo imóvel, 
a base de cálculo e o fato gerador do foro anual e do IPTU seriam 
idênticos, configurando um bis in idem vedado em matéria tributária. 
C) A cobrança do IPTU é indevida, pois, sendo o imóvel de 
propriedade da União, goza da imunidade recíproca. 
D) Como ambos os tributos (foro anual e IPTU) destinam-se a entes 
federados distintos, é admissível a dupla cobrança. 
 
24. A União concedeu isenção de Imposto sobre a Renda aos 
portadores da doença Beta. João e Maria são portadores da 
referida doença, sendo João servidor público do Estado ABC e 
Maria, servidora pública do Município XYZ. Em razão de retenção 
indevida do tributo, João e Maria desejam propor ação de 
restituição de Imposto sobre a Renda retido na fonte. Com base 
nesse relato, assinale a afirmativa correta. 
A) João e Maria devem ajuizar ação em face da União, sendo a 
competência da Justiça Federal. 
B) João deve ajuizar ação em face do Estado ABC, enquanto Maria 
deve ajuizar ação em face do Município XYZ, sendo a competência 
da Justiça Estadual. 
C) João deve ajuizar ação em face da União e do Estado ABC e 
Maria, em face da União e do Município XYZ, sendo a competência 
da Justiça Federal. 
D) João e Maria devem ajuizar ação em face do respectivo ente 
empregador, sendo a competência da Justiça Federal, tendo em vista 
o interesse da União. 
 

25. Em execução fiscal ajuizada pela União, a contribuinte ABC 
ofereceu seguro-garantia para garantir a execução, 
correspondente ao valor da dívida, acrescido de juros, multa de 
mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa. Por meio 
de publicação no órgão oficial, a União foi instada a se 
manifestar quanto à garantia oferecida pela executada, deixando 
de se manifestar no prazo que lhe foi assinalado. Diante disso, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Não é possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir a 
execução fiscal. No entanto, a intimação da União por meio de 
publicação no órgão da imprensa oficial foi regular. 
B) É possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir a 
execução fiscal, tendo sido regular a intimação da União por meio de 
publicação no órgão da imprensa oficial. 
C) Não é possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir a 
execução fiscal, nem a intimação da União por meio de publicação no 
órgão oficial, pois qualquer intimação ao representante judicial da 
Fazenda Pública deve ser feita por carta registrada com aviso de 
recebimento. 
D) É possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir a 
execução fiscal, porém, na execução fiscal, qualquer intimação ao 
representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. 
 
26. A massa falida X possui (i) débitos tributários vencidos de 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS; (ii) 
débitos decorrentes da legislação do trabalho, no valor de 30 
salários mínimos; (iii) débitos com os sócios da massa falida X; 
e (iv) remuneração devida ao administrador da massa. Em tal 
quadro, assinale a afirmativa correta. 
A) O débito de natureza tributária será pago em primeiro lugar. 
B) O débito de natureza tributária será pago em segundo lugar. 
C) O débito de natureza tributária será pago em terceiro lugar. 
D) O débito de natureza tributária será pago em quarto lugar. 
 
27. Após comprar um terreno, Roberto iniciou a construção de 
sua casa, sem prévia licença, avançando para além dos limites 
de sua propriedade e ocupando parcialmente a via pública, 
inclusive com possibilidade de desabamento de parte da obra e 
risco à integridade dos pedestres. No regular exercício da 
fiscalização da ocupação do solo urbano, o poder público 
municipal, observadas as formalidades legais, valendo-se da 
prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza-o a 
restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade privada 
em favor do interesse da coletividade, determinou que Roberto 
demolisse a parte irregular da obra. O poder administrativo que 
fundamentou a determinação do Município é o poder 
A) de hierarquia, e, pelo seu atributo da coercibilidade, o particular é 
obrigado a obedecer às ordens emanadas pelos agentes públicos, 
que estão em nível de superioridade hierárquica e podem usar meios 
indiretos de coerção para fazer valer a supremacia do interesse 
público sobre o privado. 
B) disciplinar, e o particular está sujeito às sanções impostas pela 
Administração Pública, em razão do atributo da imperatividade, 
desde que haja a prévia e imprescindível chancela por parte do 
Poder Judiciário. 
C) regulamentar, e os agentes públicos estão autorizados a realizar 
atos concretos para aplicar a lei, ainda que tenham que se valer do 
atributo da autoexecutoriedade, a fim de concretizar suas 
determinações, independentemente de prévia ordem judicial. 
D) de polícia, e a fiscalização apresenta duplo aspecto: um 
preventivo, por meio do qual os agentes públicos procuram impedir 
um dano social, e um repressivo, que, face à transgressão da norma 
de polícia, redunda na aplicação de uma sanção. 
 



 
Rua Montese, Jardim / (43) 3326-1212 

28. O poder público, com fundamento na Lei nº 8.987/1995, 
pretende conceder à iniciativa privada uma rodovia que liga dois 
grandes centros urbanos. O edital, publicado em maio de 2018, 
previu a duplicação das pistas e a obrigação de o futuro 
concessionário desapropriar os terrenos necessários à 
ampliação. Por se tratar de projeto antigo, o poder concedente já 
havia declarado, em janeiro de 2011, a utilidade pública das 
áreas a serem desapropriadas no âmbito do futuro contrato de 
concessão. Com base na hipótese apresentada, assinale a 
afirmativa correta. 
A) O ônus das desapropriações necessárias à duplicação da rodovia 
não pode ser do futuro concessionário, mas sim do poder 
concedente. 
B) O poder concedente e o concessionário só poderão adentrar os 
terrenos necessários à ampliação da rodovia após a conclusão do 
processo de desapropriação. 
C) O decreto que reconheceu a utilidade pública dos terrenos 
caducou, sendo necessária a expedição de nova declaração. 
D) A declaração de utilidade pública pode ser emitida tanto pelo 
poder concedente quanto pelo concessionário. 
 
29. A sociedade empresária Beta assinou, na década de 1990, 
contrato de concessão de serviço de transporte público. Desde 
então, vem utilizando os mesmos ônibus no transporte de 
passageiros, não se preocupando com a renovação da frota, 
tampouco com o conforto dos usuários ou com o nível de 
emissão de poluentes. Em paralelo, com a natural evolução 
tecnológica, sabe-se que os veículos atualmente estão mais bem 
equipados, são mais seguros e, naturalmente, emitem menos 
poluentes. Com base no caso narrado, assinale a afirmativa 
correta. 
A) A renovação da frota visa a atender ao princípio da atualidade, 
que exige das concessionárias o emprego de equipamentos 
modernos. 
B) Constitui interesse público a utilização de ônibus novos, mais 
econômicos, eficientes e confortáveis; por isso, independentemente 
de lei autorizativa, pode o poder concedente encampar o contrato de 
concessão, retomando o serviço público. 
C) Se a concessionária desrespeitar os parâmetros de qualidade do 
serviço estabelecidos no contrato, a concessão poderá ser extinta 
unilateralmente pelo poder concedente, aplicando-se o instituto da 
rescisão. 
D) Ao fim da concessão, os veículos utilizados retornam ao poder 
concedente, independentemente de expressa previsão no edital e no 
contrato. 
 
30. Maria solicitou ao Município Alfa licença de localização e 
funcionamento para exercer determinada atividade empresarial, 
apresentando todos os documentos necessários para tanto. 
Contudo, transcorrido mais de ano do mencionado pedido, não 
houve qualquer manifestação por parte da autoridade 
competente para sua apreciação. Diante dessa situação, na 
qualidade de advogado, assinale a afirmativa que indica o 
procedimento correto. 
A) Não se pode adotar qualquer medida contra a inércia da 
autoridade competente, considerando que o princípio da razoável 
duração do processo não se aplica à via administrativa. 
B) Deve-se ajuizar uma ação popular contra a omissão da autoridade 
competente, diante do preenchimento dos respectivos requisitos e da 
violação ao princípio da impessoalidade. 
C) Deve-se impetrar mandado de segurança, uma vez que a omissão 
da autoridade competente para a expedição do ato de licença 
constitui abuso de poder. 

D) Deve-se impetrar habeas data diante da inércia administrativa, 
considerando que a omissão da autoridade competente viola o direito 
à informação. 
 
31. Marcos, servidor do Poder Executivo federal, entende que 
completou os requisitos para a aposentadoria voluntária, razão 
pela qual requereu, administrativamente, a concessão do 
benefício ao órgão competente. O pedido foi negado pela 
Administração. Não satisfeito com a decisão, Marcos interpôs 
recurso administrativo. Tendo o enunciado como parâmetro e 
considerando o disposto na Lei nº 9.784/99, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O recurso, salvo disposição legal diversa, tramitará por, no 
mínimo, três instâncias administrativas. 
B) O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que, 
se não a reconsiderar, encaminhará o apelo à autoridade superior. 
C) O recurso e todos os atos subsequentes praticados pela 
Administração no âmbito do processo administrativo, em regra, 
devem apresentar forma determinada. 
D) Marcos somente poderá alegar questões de legalidade, como a 
incompetência da autoridade que proferiu a decisão, não lhe sendo 
permitido solicitar o reexame do mérito da questão apreciada. 
 
32. Em novembro de 2014, Josué decidiu gozar um período 
sabático e passou, a partir de então, quatro anos viajando pelo 
mundo. Ao retornar ao Brasil, foi surpreendido pelo fato de que 
um terreno de sua propriedade havia sido invadido, em 
setembro de 2015, pelo Município Beta, que nele construiu uma 
estação de tratamento de água e esgoto. Em razão disso, Josué 
procurou você para, na qualidade de advogado(a), traçar a 
orientação jurídica adequada, em consonância com o 
ordenamento vigente. 
A) Deve ser ajuizada uma ação possessória, diante do esbulho 
cometido pelo Poder Público municipal. 
B) Não cabe qualquer providência em Juízo, considerando que a 
pretensão de Josué está prescrita. 
C) Impõe-se que Josué aguarde que o bem venha a ser destinado 
pelo Município a uma finalidade alheia ao interesse público, para que, 
somente então, possa pleitear uma indenização em Juízo. 
D) É pertinente o ajuizamento de uma ação indenizatória, com base 
na desapropriação indireta, diante da incorporação do bem ao 
patrimônio público pela afetação. 
 

DIREITO AMBIENTAL 
 
33. Pedro, proprietário de fazenda com grande diversidade 
florestal, decide preservar os recursos ambientais nela 
existentes, limitando, de forma perpétua, o uso de parcela de 
sua propriedade por parte de outros possuidores a qualquer 
título, o que realiza por meio de instrumento particular, averbado 
na matrícula do imóvel no registro de imóveis competente. 
Assinale a opção que indica o instrumento jurídico a que se 
refere o caso descrito. 
A) Zoneamento Ambiental. 
B) Servidão Ambiental. 
C) Área Ambiental Restrita. 
D) Área de Relevante Interesse Ecológico. 
 
34. Em decorrência de grave dano ambiental em uma Unidade de 
Conservação, devido ao rompimento de barragem de contenção 
de sedimentos minerais, a Defensoria Pública estadual ingressa 
com Ação Civil Pública em face do causador do dano. Sobre a 
hipótese, assinale a afirmativa correta. 
A) A Ação Civil Pública não deve prosseguir, uma vez que a 
Defensoria Pública não é legitimada a propor a referida ação judicial. 
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B) A Defensoria Pública pode pedir a recomposição do meio 
ambiente cumulativamente ao pedido de indenizar, sem que isso 
configure bis in idem. 
C) Tendo em vista que a conduta configura crime ambiental, a ação 
penal deve anteceder a Ação Civil Pública, vinculando o resultado 
desta. 
D) A Ação Civil Pública não deve prosseguir, uma vez que apenas o 
IBAMA possui competência para propor Ação Civil Pública quando o 
dano ambiental é causado em Unidade de Conservação. 
 

DIREITO CIVIL 
35. Alberto, adolescente, obteve autorização de seus pais para 
casar-se aos dezesseis anos de idade com sua namorada 
Gabriela. O casal viveu feliz nos primeiros meses de casamento, 
mas, após certo tempo de convivência, começaram a ter 
constantes desavenças. Assim, a despeito dos esforços de 
ambos para que o relacionamento progredisse, os dois se 
divorciaram pouco mais de um ano após o casamento. Muito 
frustrado, Alberto decidiu reunir algumas economias e adquiriu 
um pacote turístico para viajar pelo mundo e tentar esquecer o 
ocorrido. Considerando que Alberto tinha dezessete anos 
quando celebrou o contrato com a agência de turismo e que o 
fez sem qualquer participação de seus pais, o contrato é 
A) válido, pois Alberto é plenamente capaz. 
B) nulo, pois Alberto é absolutamente incapaz. 
C) anulável, pois Alberto é relativamente incapaz. 
D) ineficaz, pois Alberto não pediu a anuência de Gabriela. 
 
36. Vilmar, produtor rural, possui contratos de compra e venda 
de safra com diversos pequenos proprietários. Com o intuito de 
adquirir novos insumos, Vilmar procurou Geraldo, no intuito de 
adquirir sua safra, cuja expectativa de colheita era de cinco 
toneladas de milho, que, naquele momento, estava sendo 
plantado em sua fazenda. Como era a primeira vez que Geraldo 
contratava com Vilmar, ele ficou em dúvida quanto à estipulação 
do preço do contrato. Considerando a natureza aleatória do 
contrato, bem como a dúvida das partes a respeito da 
estipulação do preço deste, assinale a afirmativa correta. 
A) A estipulação do preço do contrato entre Vilmar e Geraldo pode 
ser deixada ao arbítrio exclusivo de uma das partes. 
B) Se Vilmar contratar com Geraldo a compra da colheita de milho, 
mas, por conta de uma praga inesperada, para cujo evento o 
agricultor não tiver concorrido com culpa, e este não conseguir colher 
nenhuma espiga, Vilmar não deverá lhe pagar nada, pois não 
recebeu o objeto contratado. 
C) Se Vilmar contratar com Geraldo a compra das cinco toneladas de 
milho, tendo sido plantado o exato número de sementes para cumprir 
tal quantidade, e se, apesar disso, somente forem colhidas três 
toneladas de milho, em virtude das poucas chuvas, Geraldo não 
receberá o valor total, em virtude da entrega em menor quantidade. 
D) A estipulação do preço do contrato entre Vilmar e Geraldo poderá 
ser deixada ao arbítrio de terceiro, que, desde logo, prometerem 
designar. 
 
37. Lucas, um grande industrial do ramo de couro, decidiu 
ajudar Pablo, seu amigo de infância, na abertura do seu primeiro 
negócio: uma pequena fábrica de sapatos. Lucas doou 50 
prensas para a fábrica, mas Pablo achou pouco e passou a 
constantemente importunar o amigo com novas solicitações. 
Após sucessivos e infrutíferos pedidos de empréstimos de toda 
ordem, a relação entre os dois se desgasta a tal ponto que 
Pablo, totalmente fora de controle, atenta contra a vida de Lucas. 
Este, porém, sobrevive ao atentado e decide revogar a doação 
feita a Pablo. Ocorre que Pablo havia constituído penhor sobre 
as prensas, doadas por Lucas, para obter um empréstimo junto 

ao Banco XPTO, mas, para não interromper a produção, manteve 
as prensas em sua fábrica. Diante do exposto, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Para a constituição válida do penhor, é necessário que as coisas 
empenhadas estejam em poder do credor. Como isso não ocorreu, o 
penhor realizado por Pablo é nulo. 
B) Tendo em vista que o Banco XPTO figura como terceiro de má-fé, 
a realização do penhor é causa impeditiva da revogação da doação 
feita por Lucas. 
C) Como causa superveniente da resolução da propriedade de Pablo, 
a revogação da doação operada por Lucas não interfere no direito de 
garantia dado ao Banco XPTO. 
D) Em razão da tentativa de homicídio, a revogação da doação é 
automática, razão pela qual os direitos adquiridos pelo Banco XPTO 
resolvem-se junto com a propriedade de Pablo. 
 
38. Ronaldo é proprietário de um terreno que se encontra 
cercado de imóveis edificados e decide vender metade dele para 
Abílio. Dois anos após o negócio feito com Abílio, Ronaldo, por 
dificuldades financeiras, descumpre o que havia sido acordado e 
constrói uma casa na parte da frente do terreno – sem deixar 
passagem aberta para Abílio – e a vende para José, que 
imediatamente passa a habitar o imóvel. Diante do exposto, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Abílio tem direito real de servidão de passagem pelo imóvel de 
José, mesmo contra a vontade deste, com base na usucapião. 
B) A venda realizada por Ronaldo é nula, tendo em vista que José 
não foi comunicado do direito real de servidão de passagem existente 
em favor de Abílio. 
C) Abílio tem direito a passagem forçada pelo imóvel de José, 
independentemente de registro, eis que seu imóvel ficou em situação 
de encravamento após a construção e venda feita por Ronaldo. 
D) Como não participou da avença entre Ronaldo e Abílio, José não 
está obrigado a conceder passagem ao segundo, em função do 
caráter personalíssimo da obrigação assumida. 
 
39. Arnaldo, publicitário, é casado com Silvana, advogada, sob o 
regime de comunhão parcial de bens. Silvana sempre 
considerou diversificar sua atividade profissional e pensa em se 
tornar sócia de uma sociedade empresária do ramo de 
tecnologia. Para realizar esse investimento, pretende vender um 
apartamento adquirido antes de seu casamento com Arnaldo; 
este, mais conservador na área negocial, não concorda com a 
venda do bem para empreender. Sobre a situação descrita, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Silvana não precisa de autorização de Arnaldo para alienar o 
apartamento, pois destina-se ao incremento da renda familiar. 
B) A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária, 
por conta do regime da comunhão parcial de bens. 
C) Silvana não precisa de autorização de Arnaldo para  alienar o 
apartamento, pois se trata de bem particular. 
D) A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária 
e decorre do casamento, independentemente do regime de bens. 
 
40. Mateus não tinha mais parentes, nunca tivera descendentes 
e jamais havia vivido em união estável ou em matrimônio. Há 
alguns anos, ele decidiu fazer um testamento e deixar todo o seu 
patrimônio para seus amigos da vida toda, Marcos e Lucas. Seis 
meses depois da lavratura do testamento, por força de um 
exame de DNA, Mateus descobriu que tinha um filho, Alberto, 29 
anos, que não conhecia, fruto de um relacionamento fugaz 
ocorrido no início de sua faculdade. Mateus reconheceu a 
paternidade de Alberto no Registro Civil e passou a conviver 
periodicamente com o filho. No mês passado, Mateus faleceu. 
Sobre sua sucessão, assinale a afirmativa correta 
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A) Todo o patrimônio de Mateus caberá a Alberto 
B) Todo o patrimônio de Mateus caberá a Marcos e Lucas, por força 
do testamento. 
C) Alberto terá direito à legítima, cabendo a Marcos e Lucas a divisão 
da quota disponível. 
D) A herança de Mateus caberá igualmente aos três herdeiros. 
 
41. Márcia transitava pela via pública, tarde da noite, utilizando 
uma bicicleta que lhe fora emprestada por sua amiga Lúcia. Em 
certo momento, Márcia ouviu gritos oriundos de uma rua 
transversal e, ao se aproximar, verificou que um casal discutia 
violentamente. Ricardo, em estado de fúria e munido de uma 
faca, desferia uma série de ofensas à sua esposa Janaína e a 
ameaçava de agressão física. De modo a impedir a violência 
iminente, Márcia colidiu com a bicicleta contra Ricardo, o que foi 
suficiente para derrubá-lo e impedir a agressão, sem que 
ninguém saísse gravemente ferido. A bicicleta, porém, sofreu 
uma avaria significativa, de tal modo que o reparo seria mais 
caro do que adquirir uma nova, de modelo semelhante. De 
acordo com o caso narrado, assinale a afirmativa correta. 
A) Lúcia não poderá ser indenizada pelo dano material causado à 
bicicleta. 
B) Márcia poderá ser obrigada a indenizar Lúcia pelo dano material 
causado à bicicleta, mas não terá qualquer direito de regresso. 
C) Apenas Ricardo poderá ser obrigado a indenizar Lúcia pelo dano 
material causado à bicicleta. 
D) Márcia poderá ser obrigada a indenizar Lúcia pelo dano material 
causado à bicicleta e terá direito de regresso em face de Janaína. 
 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
42. Pedro, 16 anos, foi apreendido em flagrante quando subtraía 
um aparelho de som de uma loja. Questionado sobre sua família, 
disse não ter absolutamente nenhum familiar conhecido. 
Encaminhado à autoridade competente, foi-lhe designado 
defensor dativo, diante da completa carência de pessoas que 
por ele pudessem responder. Após a prática dos atos iniciais, 
Pedro requereu ao juiz a substituição do seu defensor por um 
advogado conhecido, por não ter se sentido bem assistido 
tecnicamente, não confiando no representante originariamente 
designado. Com base nessa narrativa, assinale a afirmativa 
correta. 
A) É direito do adolescente ter seu defensor substituído por outro de 
sua preferência, uma vez que não deposita confiança no que lhe foi 
designado. 
B) A defesa técnica deve permanecer incumbida ao defensor 
atualmente designado, pois não é facultado ao adolescente optar por 
sua substituição. 
C) O processo deve ser suspenso, adiando-se os atos até que seja 
solucionada a questão da representação do adolescente. 
D) A substituição somente deverá ser realizada se evidenciada 
imperícia técnica, não podendo a mera preferência do adolescente 
ser motivo para a substituição. 
 
43. João, maior, e sua namorada Lara, com 14 anos de idade, 
são capturados pela polícia logo após praticarem crime de 
roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo. O Juízo da 
Infância e da Juventude aplicou a medida socioeducativa de 
internação para Lara, ressaltando que a adolescente já sofrera a 
medida de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo 
ao crime de tráfico de drogas. O Juízo Criminal condenou João 
pelo crime de roubo em concurso com corrupção de menores. 
João apela da condenação pelo crime de corrupção de menores, 
sob o argumento de Lara não ser mais uma criança, bem como 

alegando que ela já está corrompida. Com base no caso 
apresentado, assiste razão à defesa de João? 
A) Não, pois é irrelevante o fato de Lara já ter sofrido medida 
socioeducativa. 
B) Não, pois Lara ainda é uma criança. 
C) Sim, já que o crime de corrupção de menores exige que o menor 
não esteja corrompido. 
D) Sim, visto que no crime de corrupção de menores, a vítima tem 
que ser uma criança. 
 
 

DIREITO DO CONSUMIDOR 
 
44. O Ministério Público ajuizou ação coletiva em face de 
Vaquinha Laticínios, em função do descumprimento de normas 
para o transporte de alimentos lácteos. A sentença condenou a 
ré ao pagamento de indenização a ser revertida em favor de um 
fundo específico, bem como a indenizar os consumidores 
genericamente considerados, além de determinar a publicação 
da parte dispositiva da sentença em jornais de grande 
circulação, a fim de que os consumidores tomassem ciência do 
ato judicial. João, leitor de um dos jornais, procurou você como 
advogado(a) para saber de seus direitos, uma vez que era 
consumidor daqueles produtos. Nesse caso, à luz do Código do 
Consumidor, trata-se de hipótese 
A) de interesse difuso; por esse motivo, as indenizações pelos 
prejuízos individuais de João perderão preferência no concurso de 
crédito frente às condenações decorrentes das ações civis públicas 
derivadas do mesmo evento danoso. 
B) de interesses individuais homogêneos; nesses casos, tem-se, por 
inviável, a liquidação e execução individual, devendo João aguardar 
que o Ministério Público, autor da ação, receba a verba indenizatória 
genérica para, então, habilitar-se como interessado junto ao referido 
órgão. 
C) de interesses coletivos; em razão disso, João poderá liquidar e 
executar a sentença individualmente, mas o mesmo direito não 
poderia ser exercido por seus sucessores, sendo inviável a sucessão 
processual na hipótese. 
D) de interesses individuais homogêneos; João pode, em 
legitimidade originária ou por seus sucessores, por meio de processo 
de liquidação, provar a existência do seu dano pessoal e do nexo 
causal, a fim de quantificá-lo e promover a execução. 
 
45. A Pizzaria X fez publicidade comparando a qualidade da sua 
pizza de mozarela com a da Pizzaria Y, descrevendo a 
quantidade de queijo e o crocante das bordas, detalhes que a 
tornariam mais saborosa do que a oferecida pela concorrente. 
Além disso, disponibiliza para os consumidores o bônus da 
entrega de pizza pelo motociclista, em até 30 minutos, ou a 
dispensa do pagamento pelo produto. A respeito do narrado, 
assinale a afirmativa correta. 
A) A publicidade comparativa é expressamente vedada pelo Código 
de Defesa do Consumidor, que, entretanto, nada disciplina a respeito 
da entrega do produto por motociclista em período de tempo ou 
dispensa do pagamento. 
B) A promessa de dispensa do pagamento pelo consumidor como 
forma de estímulo à prática de aumento da velocidade pelo 
motociclista é vedada por lei especial, enquanto a publicidade 
comparativa é admitida, respeitados os critérios do CDC e as 
proteções dispostas em normas especiais que tutelam marca e 
concorrência. 
C) A dispensa de pagamento, em caso de atraso na entrega do 
produto por motociclista, é lícita, mas a publicidade comparativa é 
expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela 
legislação especial. 
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D) A publicidade comparativa e a entrega de produto por motociclista 
em determinado prazo ou a dispensa de pagamento, por serem em 
benefício do consumidor, embora não previstos em lei, são atos 
lícitos, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. 
 

DIREITO EMPRESARIAL 
 
46. Além da impontualidade, a falência pode ser decretada pela 
prática de atos de falência por parte do devedor empresário 
individual ou dos administradores da sociedade empresária. 
Assinale a opção que constitui um ato de falência por parte do 
devedor. 
A) Deixar de pagar, no vencimento, obrigação líquida materializada 
em título executivo protestado por falta de pagamento, cuja soma 
ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos na data do 
pedido de falência. 
B) Transferir, durante a recuperação judicial, estabelecimento a 
terceiro sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com 
bens suficientes para solver seu passivo, em cumprimento à 
disposição de plano de recuperação. 
C) Não pagar, depositar ou nomear à penhora, no prazo de 3 (três) 
dias, contados da citação, bens suficientes para garantir a execução. 
D) Deixar de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no 
plano de recuperação judicial, após o cumprimento de todas as 
obrigações previstas no plano que vencerem até dois anos depois da 
concessão da recuperação judicial. 
 
47. Ribamar é sócio da sociedade empresária Junco, Fiquene & 
Cia. Ltda. Após uma infrutífera negociação de plano de 
recuperação judicial, a assembleia de credores rejeitou o plano, 
acarretando a decretação de falência da sociedade. O desgaste, 
que já existia entre Ribamar e os demais sócios, intensificou-se 
com a decretação da falência, ensejando pedido de retirada da 
sociedade, com base nas disposições reguladoras da sociedade 
limitada. Diante dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta. 
A) A decretação da falência suspende o exercício do direito de 
retirada do sócio Ribamar. 
B) A sociedade deverá apurar os haveres do sócio dissidente 
Ribamar, que serão pagos como créditos extraconcursais. 
C) O juiz da falência deverá avaliar o pedido de retirada do sócio 
Ribamar e, eventualmente, deferi-lo na ação de dissolução parcial. 
D) A decretação de falência não suspende o direito de retirada do 
sócio Ribamar, mas o pagamento de seus haveres deverá ser 
incluído como crédito subordinado. 
 
48. Inocência adquiriu um aparelho de jantar para sua nova 
residência em uma loja de artigos domésticos. A vendedora, 
sociedade limitada empresária, recebeu um cheque cruzado 
emitido pela compradora e, se comprometeu, a não o apresentar 
ao sacado antes de 10 de janeiro de 2019. Em 13 de dezembro de 
2018, exatamente uma semana após a compra, Inocência 
verificou, no extrato de sua conta-corrente bancária, que o 
cheque em referência havia sido apresentado a pagamento e 
devolvido por insuficiência de fundos, em decorrência da 
apresentação antecipada ao sacado. Sobre a apresentação de 
cheque pós-datado antes da data indicada como sendo a de 
emissão, com base na jurisprudência pacificada, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Caracteriza dano moral. 
B) Não pode ensejar qualquer indenização ao emitente. 
C) Pode ensejar apenas dano material. 
D) Pode ensejar indenização apenas se o cheque não estiver 
cruzado. 
 

49. Leandro, Alcides e Inácio pretendem investir recursos 
oriundos de investimentos no mercado de capitais para 
constituir uma companhia fechada por subscrição particular do 
capital. A sociedade será administrada por Inácio e sua irmã, 
que não será sócia. Considerando-se o tipo societário e a 
responsabilidade legal dos sócios a ele inerente, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Leandro, Alcides e Inácio responderão limitadamente até o preço 
de emissão das ações por eles subscritas. 
B) Leandro, Alcides e Inácio responderão limitadamente até o valor 
das quotas por eles subscritas, mas solidariamente pela 
integralização do capital. 
C) Leandro, Alcides e Inácio responderão ilimitada, solidária e 
subsidiariamente pelas obrigações sociais. 
D) Leandro e Alcides responderão limitadamente até o preço de 
emissão das ações por eles subscritas, e Inácio, como administrador, 
ilimitada e subsidiaramente, pelas obrigações sociais. 
 
50. Bernardino adquiriu de Lorena ações preferenciais 
escriturais da companhia Campos Logística S/A e recebeu do(a) 
advogado(a) orientação de como se dará a formalização da 
transferência da propriedade. A resposta do(a) advogado(a) é a 
de que a transferência das ações se opera 
A) pelo extrato a ser fornecido pela instituição custodiante, na 
qualidade de proprietária fiduciária das ações. 
B) pela inscrição do nome de Bernardino no livro de Registro de 
Ações Nominativas em poder da companhia. 
C) pelo lançamento efetuado pela instituição depositária em seus 
livros, a débito da conta de ações de Lorena e a crédito da conta de 
ações de Bernardino. 
D) por termo lavrado no livro de Transferência de Ações Nominativas, 
datado e assinado por Lorena e por Bernardino ou por seus legítimos 
representantes. 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
51. A Associação “X”, devidamente representada por seu 
advogado, visando à proteção de determinados interesses 
coletivos, propôs ação civil pública, cujos pedidos foram 
julgados improcedentes. Ademais, a associação foi condenada 
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da causa. Diante de tal quadro, 
especificamente sobre os honorários advocatícios, a sentença 
está 
A) correta no que se refere à possibilidade de condenação ao 
pagamento de honorários e, incorreta, no que tange ao respectivo 
valor, porquanto fixado fora dos parâmetros estabelecidos pelo Art. 
85 do CPC. 
B) incorreta, pois as associações não podem ser condenadas ao 
pagamento de honorários advocatícios, exceto no caso de litigância 
de ma-fé, no âmbito da tutela individual e coletiva. 
C) correta, pois o juiz pode fixar os honorários de acordo com seu 
prudente arbítrio, observados os parâmetros do Art. 85 do CPC. 
D) incorreta, pois as associações são isentas do pagamento de 
honorários advocatícios em ações civis públicas, exceto no caso de 
má-fé, hipótese em que também serão condenadas ao pagamento do 
décuplo das custas. 
 
52. João dirigia seu carro a caminho do trabalho quando, ao 
virar em uma esquina, foi atingido por Fernando, que seguia na 
faixa ao lado. Diante dos danos ocasionados a seu veículo, João 
ingressou com ação, junto a uma Vara Cível, em face de 
Fernando, alegando que este trafegava pela faixa que teria como 
caminho obrigatório a rua para onde aquele seguiria. Realizada a 
citação, Fernando procurou seu advogado, alegando que, além 
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de oferecer sua defesa nos autos daquele processo, gostaria de 
formular pedido contra João, uma vez que este teria invadido a 
faixa sem antes acionar a “seta”, sendo, portanto, o verdadeiro 
culpado pelo acidente. Considerando o caso narrado, o 
advogado de Fernando deve 
A) instruí-lo a ajuizar nova ação, uma vez que não é possível formular 
pedido contra quem deu origem ao processo. 
B) informar-lhe que poderá, na contestação, propor reconvenção para 
manifestar pretensão própria, sendo desnecessária a conexão com a 
ação principal ou com o fundamento da defesa, bastando a 
identidade das partes. 
C) informar-lhe sobre a possibilidade de propor a reconvenção, 
advertindo-o, porém, que, caso João desista da ação, a reconvenção 
restará prejudicada. 
D) informar-lhe que poderá, na contestação, propor reconvenção 
para manifestar pretensão própria, desde que conexa com a ação 
principal ou com o fundamento da defesa. 
 
53. Felipe, a fim de cobrar dívida proveniente de contrato de 
mútuo firmado com Aline, ajuizou demanda de conhecimento em 
face de João Alberto, fiador. Surpreendido pela citação, João 
Alberto procura, no mesmo dia, um(a) advogado(a). Diante de tal 
quadro, assinale a opção que apresenta a medida mais 
adequada a ser adotada pelo(a) advogado(a) para obter a 
responsabilização de Aline. 
A) Realizar o chamamento ao processo de Aline. 
B) Efetuar a denunciação da lide de Aline. 
C) Sustentar a ilegitimidade passiva de João Alberto, na medida em 
que somente após eventual tentativa malsucedida de 
responsabilização de Aline, João Alberto poderia ser demandado. 
D) Não promover a intervenção de terceiros e aguardar a fase 
executiva, momento em que deverá ser requerido o benefício de 
ordem, de modo que os bens de Aline sejam executados antes dos 
de João Alberto. 
 
54. José ajuizou ação de indenização por danos morais, 
materiais e estéticos em face de Pedro. O juiz competente, ao 
analisar a petição inicial, considerou os pedidos incompatíveis 
entre si, razão pela qual a indeferiu, com fundamento na inépcia. 
Nessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso 
que José deverá interpor. 
A) Apelação, sendo facultado ao juiz, no prazo de cinco dias, retratar-
se do pronunciamento que indeferiu a petição inicial. 
B) Apelação, sendo os autos diretamente remetidos ao Tribunal de 
Justiça após a citação de Pedro para a apresentação de 
contrarrazões. 
C) Apelação, sendo que o recurso será diretamente remetido ao 
Tribunal de Justiça, sem a necessidade de citação do réu para 
apresentação de contrarrazões. 
D) Agravo de Instrumento, inexistindo previsão legal de retratação 
por parte do magistrado. 
 
55. Alice, em razão de descumprimento contratual por parte de 
Lucas, constituiu Osvaldo como seu advogado para ajuizar uma 
ação de cobrança com pedido de condenação em R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), valor atribuído à causa. A ação foi julgada 
procedente, mas não houve a condenação em honorários 
sucumbenciais. Interposta apelação por Lucas, veio a ser 
desprovida, sendo certificado o trânsito em julgado. 
Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta. 
A) Em razão do trânsito em julgado e da preclusão, não há mais 
possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais. 
B) Como não houve condenação, presume-se que há fixação 
implícita de honorários sucumbenciais na média entre o mínimo e o 
máximo, ou seja, 15% do valor da condenação. 

C) O trânsito em julgado não impede a discussão no mesmo 
processo, podendo ser requerida a fixação dos honorários 
sucumbenciais por meio de simples petição. 
D) Deve ser proposta ação autônoma para definição dos honorários 
sucumbenciais e de sua cobrança. 
 
56. O Supermercado “X” firmou contrato com a pessoa jurídica 
“Excelência” – sociedade empresária de renome - para que esta 
lhe prestasse assessoria estratégica e planejamento empresarial 
no processo de expansão de suas unidades por todo o país. 
Diante da discussão quanto ao cumprimento da prestação 
acordada, uma vez que o supermercado entendeu que o serviço 
fora prestado de forma deficiente, as partes se socorreram da 
arbitragem, em razão de expressa previsão do meio de solução 
de conflitos trazida no contrato. Na arbitragem, restou decidido 
que assistia razão ao supermercado, sendo a sociedade 
empresária “Excelência” condenada ao pagamento de 
indenização, além de multa de 30%. Considerando o exposto, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Por se tratar de um título executivo extrajudicial, deve ser 
instaurado um processo de execução. 
B) Por se tratar de um título executivo judicial, será promovido 
segundo as regras do cumprimento de sentença. 
C) A sentença arbitral só poderá ser executada junto ao Poder 
Judiciário após ser confirmada em processo de conhecimento, 
quando adquire força de título executivo judicial. 
D) A sentença arbitral será executada segundo as regras do 
cumprimento de sentença, tendo em vista seu caráter de título 
executivo extrajudicial. 
 
57. Leilane, autora da ação de indenização por danos morais, 
proposta em face de Carlindo na 5ª Vara Cível da comarca da 
capital, informou, em sua petição inicial, que não possuía 
interesse na audiência de conciliação prevista no Art. 334 do 
CPC/15. Mesmo assim, o magistrado marcou a audiência de 
conciliação e ordenou a citação do réu. O réu, regularmente 
citado, manifestou interesse na realização da referida audiência, 
na qual apenas o réu compareceu. O juiz, então, aplicou à autora 
a multa de 2% sobre o valor da causa. Sobre o procedimento do 
magistrado, a partir do caso apresentado, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O magistrado não deveria ter marcado a audiência de conciliação, 
já que a autora informou, em sua petição inicial, que não possuía 
interesse. 
B) O magistrado agiu corretamente, tendo em vista que a conduta da 
autora se caracteriza como um ato atentatório à dignidade da justiça. 
C) O magistrado deveria ter declarado o processo extinto sem 
resolução do mérito, e a multa não possui fundamento legal. 
D) A manifestação de interesse do réu na realização da referida 
audiência pode ser feita em até 72 horas antes da sua realização. 
 

DIREITO PENAL 
 
58. Enquanto cumpria pena em regime fechado, Antônio 
trabalhava na unidade prisional de maneira regular. Após 
progressão para o regime semiaberto, o apenado passou a 
estudar por meio de metodologia de ensino a distância, 
devidamente certificado pelas autoridades educacionais. Com a 
obtenção de livramento condicional, passou a frequentar curso 
de educação profissional. Ocorre que havia contra Antônio 
procedimento administrativo disciplinar em que se investigava a 
prática de falta grave durante o cumprimento da pena em regime 
semiaberto, sendo, após observância de todas as formalidades 
legais, reconhecida a prática da falta grave. Preocupado, 
Antônio procura seu advogado para esclarecimentos sobre o 
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tempo de pena que poderá ser remido e as consequências do 
reconhecimento da falta grave. Considerando as informações 
narradas, o advogado de Antônio deverá esclarecer que 
A) o trabalho na unidade prisional e o estudo durante cumprimento de 
pena em regime semiaberto justificam a remição da pena, mas não o 
curso frequentado durante livramento condicional, sendo certo que a 
falta grave permite perda de parte dos dias remidos. 
B) o trabalho somente quando realizado em regime fechado ou 
semiaberto justifica a remição de pena, mas o estudo a distância e a 
frequência ao curso poderão gerar remição mesmo no regime aberto 
ou durante livramento condicional, podendo a punição por falta grave 
gerar perda de parte dos dias remidos. 
C) o reconhecimento de falta grave não permite a perda dos dias 
remidos com o trabalho na unidade e a frequência a curso em regime 
semiaberto, mas tão só a regressão do regime de cumprimento da 
pena. 
D) o tempo remido exclusivamente com o trabalho em regime 
fechado, mas não com o estudo, será computado como pena 
cumprida, para todos os efeitos, mas, diante da falta grave, poderá 
haver perda de todos os dias remidos anteriormente. 
 
59. Regina dá à luz seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado 
o parto, ela, sob influência do estado puerperal, comparece ao 
berçário da maternidade, no intuito de matar Davi. No entanto, 
pensando tratar-se de seu filho, ela, com uma corda, asfixia 
Bruno, filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-
lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo 
crime de homicídio qualificado pela asfixia com causa de 
aumento de pena pela idade da vítima. Diante dos fatos acima 
narrados, o(a) advogado(a) de Regina, em alegações finais da 
primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, deverá 
requerer 
A) o afastamento da qualificadora, devendo Regina responder pelo 
crime de homicídio simples com causa de aumento, diante do erro de 
tipo. 
B) a desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro 
sobre a pessoa, não podendo ser reconhecida a agravante pelo fato 
de quem se pretendia atingir ser descendente da agente. 
C) a desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro na 
execução (aberratio ictus), podendo ser reconhecida a agravante de 
o crime ser contra descendente, já que são consideradas as 
características de quem se pretendia atingir. 
D) a desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro 
sobre a pessoa, podendo ser reconhecida a agravante de o crime ser 
contra descendente, já que são consideradas as características de 
quem se pretendia atingir. 
 
60. João, por força de divergência ideológica, publicou, em 03 de 
fevereiro de 2019, artigo ofensivo à honra de Mário, dizendo que 
este, quando no exercício de função pública na Prefeitura do 
município de São Caetano, desviou verba da educação em 
benefício de empresa de familiares. Mário, inconformado com a 
falsa notícia, apresentou queixa-crime em face de João, sendo a 
inicial recebida em 02 de maio de 2019. Após observância do 
procedimento adequado, o juiz designou data para a realização 
da audiência de instrução e julgamento, sendo as partes 
regularmente intimadas. No dia da audiência, apenas o 
querelado João e sua defesa técnica compareceram. Diante da 
ausência injustificada do querelante, poderá a defesa de João 
requerer ao juiz o reconhecimento 
A) da decadência, que é causa de extinção da punibilidade. 
B) do perdão do ofendido, que é causa de extinção da punibilidade. 
C) do perdão judicial, que é causa de exclusão da culpabilidade. 
D) da perempção, que é causa de extinção da punibilidade. 
 

61. Vanessa cumpre pena em regime semiaberto em razão de 
segunda condenação definitiva por crime de tráfico armado. 
Durante o cumprimento, após preencher o requisito objetivo, 
requer ao juízo da execução, por meio de seu advogado, a 
progressão para o regime aberto. Considerando as 
peculiaridades do caso, a reincidência específica e o emprego 
de arma, o magistrado, em decisão fundamentada, entende por 
exigir a realização do exame criminológico. Com o resultado, o 
magistrado competente concedeu a progressão de regime, mas 
determinou que Vanessa comparecesse em juízo, quando 
determinado, para informar e justificar suas atividades; que não 
se ausentasse, sem autorização judicial, da cidade onde reside; 
e que prestasse, durante o período restante de cumprimento de 
pena, serviços à comunidade. Intimada da decisão, 
considerando as informações expostas, poderá a defesa técnica 
de Vanessa apresentar recurso de agravo à execução, alegando 
que 
A) a lei veda a fixação de condições especiais não previstas em lei. 
B) poderiam ter sido fixadas condições especiais não previstas em 
lei, mas não prestação de serviços à comunidade. 
C) não poderia ter sido fixada a condição de proibição de se ausentar 
da cidade em que reside sem autorização judicial. 
D) a decisão foi inválida como um todo, porque é vedada a exigência 
de exame criminológico para progressão de regime, ainda que em 
decisão fundamentada. 
 
62. Leonardo, nascido em 20/03/1976, estava em dificuldades 
financeiras em razão de gastos contínuos com entorpecente 
para consumo. Assim, em 05/07/2018, subtraiu, em comunhão de 
ações e desígnios com João, nascido em 01/01/1970, o aparelho 
de telefonia celular de seu pai, Gustavo, nascido em 05/11/1957, 
tendo João conhecimento de que Gustavo era genitor do 
comparsa. Após a descoberta dos fatos, Gustavo compareceu 
em sede policial, narrou o ocorrido e indicou os autores do fato, 
que vieram a ser denunciados pelo crime de furto qualificado 
pelo concurso de agentes. No momento da sentença, 
confirmados os fatos, o juiz reconheceu a causa de isenção de 
pena em relação aos denunciados, considerando a condição de 
a vítima ser pai de um dos autores do fato. Inconformado com o 
teor da sentença, Gustavo, na condição de assistente de 
acusação habilitado, demonstrou seu interesse em recorrer. 
Com base apenas nas informações expostas, o(a) advogado(a) 
de Gustavo deverá esclarecer que 
A) os dois denunciados fazem jus a causa de isenção de pena da 
escusa absolutária, conforme reconhecido pelo magistrado, já que a 
circunstância de a vítima ser pai de Leonardo deve ser estendida 
para João. 
B) nenhum dos dois denunciados faz jus à causa de isenção de pena 
da escusa absolutória, devendo, confirmada a autoria, ambos ser 
condenados e aplicada pena. 
C) somente Leonardo faz jus a causa de isenção de pena da escusa 
absolutória, não podendo esta ser estendida ao coautor. 
D) somente João faz jus a causa de isenção de pena da escusa 
absolutória, não podendo esta ser estendida ao coautor. 
 
63. Talles, desempregado, decide utilizar seu conhecimento de 
engenharia para fabricar máquina destinada à falsificação de 
moedas. Ao mesmo tempo, pega uma moeda falsa de R$ 3,00 
(três reais) e, com um colega também envolvido com 
falsificações, tenta colocá-la em livre circulação, para provar o 
sucesso da empreitada. Ocorre que aquele que recebe a moeda 
percebe a falsidade rapidamente, em razão do valor suspeito, e 
decide chamar a Polícia, que apreende a moeda e o maquinário 
já fabricado. Talles é indiciado pela prática de crimes e, já na 
Delegacia, liga para você, na condição de advogado(a), para 
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esclarecimentos sobre a tipicidade de sua conduta. 
Considerando as informações narradas, em conversa sigilosa 
com seu cliente, você deverá esclarecer que a conduta de Talles 
configura 
A) atos preparatórios, sem a prática de qualquer delito. 
B) crimes de moeda falsa e de petrechos para falsificação de moeda. 
C) crime de petrechos para falsificação de moeda, apenas. 
D) crime de moeda falsa, apenas, em sua modalidade tentada. 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
64. Carlos, advogado, em conversa com seus amigos, na cidade 
de Campinas, afirmou, categoricamente, que o desembargador 
Tício exigiu R$ 50.000,00 para proferir voto favorável para 
determinada parte em processo criminal de grande repercussão, 
na Comarca em que atuava. Ao tomar conhecimento dos fatos, 
já que uma das pessoas que participavam da conversa era 
amiga do filho de Tício, o desembargador apresentou queixa-
crime, imputando a Carlos o crime de calúnia majorada (Art. 138 
c/c. o Art. 141, inciso II, ambos do CP. Pena: 06 meses a 2 anos e 
multa, aumentada de 1/3). Convicto de que sua afirmativa seria 
verdadeira, Carlos pretende apresentar exceção da verdade, com 
a intenção de demonstrar que Tício realmente havia realizado a 
conduta por ele mencionada. Procura, então, seu advogado, 
para adoção das medidas cabíveis. Com base apenas nas 
informações narradas, o advogado de Carlos deverá esclarecer 
que, para julgamento da exceção da verdade, será competente 
A) a Vara Criminal da Comarca de Campinas, órgão competente para 
apreciar a queixa-crime apresentada. 
B) o Juizado Especial Criminal da Comarca de Campinas, órgão 
competente para apreciar a queixa-crime apresentada. 
C) o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apesar de não ser 
o órgão competente para apreciar a queixa-crime apresentada. 
D) o Superior Tribunal de Justiça, apesar de não ser o órgão 
competente para apreciar a queixa-crime apresentada. 
 
65. Rogério foi denunciado pela prática de um crime de 
homicídio qualificado por fatos que teriam ocorrido em 2017. 
Após regular citação e apresentação de resposta à acusação, 
Rogério decide não comparecer aos atos do processo, apesar de 
regularmente intimado, razão pela qual foi decretada sua revelia. 
Em audiência realizada na primeira fase do procedimento do 
Tribunal do Júri, sem a presença de Rogério, mas tão só de sua 
defesa técnica, foi proferida decisão de pronúncia. Rogério 
mudou-se e não informou ao juízo o novo endereço, não sendo 
localizado para ser pessoalmente intimado dessa decisão, 
ocorrendo, então, a intimação por edital. Posteriormente, a ação 
penal teve regular prosseguimento, sem a participação do 
acusado, sendo designada data para realização da sessão 
plenária. Ao tomar conhecimento desse fato por terceiros, 
Rogério procura seu advogado para esclarecimentos, 
informando não ter interesse em comparecer à sessão plenária. 
Com base apenas nas informações narradas, o advogado de 
Rogério deverá esclarecer que 
A) o processo e o curso do prazo prescricional, diante da intimação 
por edital, deveriam ficar suspensos. 
B) a intimação da decisão de pronúncia por edital não é admitida pelo 
Código de Processo Penal. 
C) o julgamento em sessão plenária do Tribunal do Júri, na hipótese, 
poderá ocorrer mesmo sem a presença do réu. 
D) a revelia gerou presunção de veracidade dos fatos e a intimação 
foi válida, mas a presença do réu é indispensável para a realização 
da sessão plenária do Tribunal do Júri. 
 

66. Miguel foi denunciado pela prática de um crime de extorsão 
majorada pelo emprego de arma e concurso de agentes, sendo a 
pretensão punitiva do Estado julgada inteiramente procedente e 
aplicada sanção penal, em primeira instância, de 05 anos e 06 
meses de reclusão e 14 dias multa. A defesa técnica de Miguel 
apresentou recurso alegando: 
(i) preliminar de nulidade em razão de violação ao princípio da 
correlação entre acusação e sentença; 
(ii) insuficiência probatória, já que as declarações da vítima, que não 
presta compromisso legal de dizer a verdade, não poderiam ser 
consideradas; 
(iii) que deveria ser afastada a causa de aumento do emprego de 
arma, uma vez que o instrumento utilizado era um simulacro de arma 
de fogo, conforme laudo acostado aos autos. 
A sentença foi integralmente mantida. Todos os 
desembargadores que participaram do julgamento votaram pelo 
não acolhimento da preliminar e pela manutenção da 
condenação. Houve voto vencido de um desembargador, que 
afastava apenas a causa de aumento do emprego de arma. 
Intimado do teor do acórdão, o(a) advogado(a) de Miguel deverá 
interpor 
A) embargos infringentes e de nulidade, buscando o acolhimento da 
preliminar, sua absolvição e o afastamento da causa de aumento de 
pena reconhecida. 
B) embargos infringentes e de nulidade, buscando o acolhimento da 
preliminar e o afastamento da causa de aumento do emprego de 
arma, apenas. 
C) embargos de nulidade, buscando o acolhimento da preliminar, 
apenas. 
D) embargos infringentes, buscando o afastamento da causa de 
aumento do emprego de arma, apenas. 
 
67. Flávio apresentou, por meio de advogado, queixa-crime em 
desfavor de Gabriel, vulgo “Russinho”, imputando-lhe a prática 
do crime de calúnia, pois Gabriel teria imputado falsamente a 
Flávio a prática de determinada contravenção penal. Na inicial 
acusatória, assinada exclusivamente pelo advogado, consta 
como querelado apenas o primeiro nome de Gabriel, o apelido 
pelo qual é conhecido, suas características físicas e seu local de 
trabalho, tendo em vista que Flávio e sua defesa técnica não 
identificaram a completa qualificação do suposto autor do fato. 
A peça inaugural não indicou rol de testemunhas, apenas 
acostando prova documental que confirmaria a existência do 
crime. Ademais, foi acostada ao procedimento a procuração de 
Flávio em favor de seu advogado, na qual consta apenas o nome 
completo de Flávio e seus dados qualificativos, além de poderes 
especiais para propor eventuais queixas-crime que se façam 
pertinentes. Após citação de Gabriel em seu local de trabalho 
para manifestação, considerando apenas as informações 
expostas, caberá à defesa técnica do querelado pleitear, sob o 
ponto de vista técnico, a rejeição da queixa-crime, 
A) sob o fundamento de que não poderia ter sido apresentada sem a 
completa qualificação do querelado, sendo insuficiente o 
fornecimento de características físicas marcantes, apelido e local de 
trabalho que poderiam identificá-lo. 
B) porque, apesar de fornecidos imprescindíveis poderes especiais, a 
síntese do fato criminoso não consta da procuração. 
C) porque a classificação do crime não foi adequada de acordo com 
os fatos narrados, e a tipificação realizada vincula a autoridade 
judicial. 
D) tendo em vista que não consta, da inicial, o rol de testemunhas. 
 
68. João foi denunciado pela prática do crime de furto 
qualificado previsto no Art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. 
Em primeira instância, João foi absolvido. Em sede de recurso 
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de apelação apresentado pelo Ministério Público, houve 
provimento parcial do recurso, sendo o agente condenado de 
maneira unânime. Apesar da unanimidade na condenação, o 
reconhecimento da qualificadora restou afastado por maioria de 
votos. Ademais, um dos desembargadores ainda votou pelo 
reconhecimento do privilégio do Art. 155, § 2º, do CP, mas restou 
isolado e vencido. Insatisfeito com a condenação pelo furto 
simples, o Ministério Público apresenta embargos infringentes 
em busca do reconhecimento da qualificadora. Considerando 
apenas as informações narradas, é correto afirmar que o 
advogado de João, sob o ponto de vista técnico, deverá 
defender 
A) o não conhecimento dos embargos infringentes apresentados pelo 
Ministério Público e apresentar recurso de embargos infringentes em 
busca da absolvição de João. 
B) o conhecimento e não provimento dos embargos infringentes 
apresentados pelo Ministério Público e apresentar embargos 
infringentes em busca do reconhecimento do privilégio. 
C) o não conhecimento dos embargos infringentes apresentados pelo 
Ministério Público e apresentar embargos infringentes em busca do 
reconhecimento do privilégio. 
D) o conhecimento e não provimento dos embargos do Ministério 
Público e não poderá apresentar recurso de embargos infringentes. 
 
69. Douglas responde a ação penal, na condição de preso 
cautelar, pela prática do crime de furto qualificado, sendo ele 
triplamente reincidente específico. No curso do processo, foi 
constatado por peritos que Douglas seria semi-imputável e que 
haveria risco de reiteração. O magistrado em atuação, de ofício, 
revoga a prisão preventiva de Douglas, entendendo que não 
persistem os motivos que justificaram essa medida mais grave, 
aplicando, porém, a medida cautelar de internação provisória, 
com base no Art. 319 do Código de Processo Penal. Diante da 
situação narrada, o advogado de Douglas poderá requerer o 
afastamento da cautelar aplicada, em razão 
A) da não previsão legal da cautelar de internação provisória, sendo 
certo que tais medidas estão sujeitas ao princípio da taxatividade. 
B) de somente ser cabível a cautelar quando os peritos concluírem 
pela inimputabilidade, mas não pela semi-imputabilidade. 
C) de o crime imputado não ter sido praticado com violência ou grave 
ameaça à pessoa. 
D) de não ser cabível, na hipótese, a aplicação de medida cautelar de 
ofício, sem requerimento pretérito do Ministério Público. 
 

DIREITO DO TRABALHO 
 
70. Edimilson é vigia noturno em um condomínio residencial de 
apartamentos. Paulo é vigilante armado de uma agência 
bancária. Letícia é motociclista de entregas de uma empresa de 
logística. Avalie os três casos apresentados e, observadas as 
regras da CLT, assinale a afirmativa correta. 
A) Paulo e Letícia exercem atividade perigosa e fazem jus ao 
adicional de periculosidade. A atividade de Edimilson não é 
considerada perigosa, e, por isso, ele não deve receber adicional. 
B) Considerando que os três empregados não lidam com explosivos 
e inflamáveis, salvo por disposição em norma coletiva, nenhum deles 
terá direito ao recebimento de adicional de periculosidade. 
C) Os três empregados fazem jus ao adicional de periculosidade, 
pois as profissões de Edimilson e Paulo estão sujeitas ao risco de 
violência física e, a de Letícia, a risco de vida. 
D) Apenas Paulo e Edimilson têm direito ao adicional de 
periculosidade por conta do risco de violência física. 
 
71. Os empregados de uma sociedade empresária do setor 
metalúrgico atuavam em turnos ininterruptos de revezamento, 

cumprindo jornada de 6 horas diárias, conforme previsto na 
Constituição Federal, observado o regular intervalo. O sindicato 
dos empregados, provocado pela sociedade empresária, 
convocou assembleia no ano de 2018, e, após debate e votação, 
aprovou acordo coletivo para que a jornada passasse a ser de 8 
horas diárias, com o respectivo acréscimo salarial, observado o 
regular intervalo, mas sem que houvesse qualquer vantagem 
adicional para os trabalhadores. Diante da situação apresentada 
e de acordo com a previsão da CLT, assinale a afirmativa 
correta. 
A) É nulo o acordo coletivo em questão, e caberá ao interessado 
nessa declaração ajuizar ação de cumprimento. 
B) A validade de tal estipulação, por não prever benefício para os 
trabalhadores, depende de homologação da Justiça do Trabalho. 
C) É obrigatório que a contrapartida seja a estabilidade de todos os 
funcionários na vigência do acordo coletivo. 
D) O acordo coletivo é válido, porque sua estipulação não depende 
da indicação de vantagem adicional para os empregados. 
 
72. Plínio foi contratado, em 30/11/2017, como auxiliar 
administrativo de uma fábrica de motores. Graças ao seu ótimo 
desempenho, foi promovido, passando a gerente de operações, 
cargo dispensado do registro de horário, com padrão salarial 
cinco vezes mais elevado que o cargo efetivo imediatamente 
abaixo. Plínio era o responsável pela empresa, apenas enviando 
relatório mensal à diretoria. Em razão da nova função, Plínio 
passou a receber uma gratificação equivalente a 50% do salário 
básico recebido na função anteriormente exercida. O rendimento 
de Plínio, oito meses após a promoção, deixou de ser 
satisfatório, por questões pessoais. Em decorrência disso, a 
empresa retirou de Plínio a função gerencial e ele voltou à 
função que exercia antes, deixando de receber a gratificação de 
função. Diante disso, assinale a afirmativa correta. 
A) O cargo que Plínio passou a ocupar não era de confiança, razão 
pela qual a alteração contratual equivale a rebaixamento, sendo, 
portanto, ilícita. 
B) O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, porém não 
poderia haver o retorno ao cargo anterior com a perda da gratificação 
de função, razão pela qual a alteração contratual equivale a 
rebaixamento, sendo, portanto, ilícita. 
C) O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, e a 
reversão ao cargo efetivo foi lícita, mas não a perda da remuneração, 
pois equivale a diminuição salarial, o que é constitucionalmente 
vedado. 
D) O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, razão pela 
qual se admite a reversão ao cargo anterior, sendo lícita a perda da 
gratificação de função. 
 
73. Em uma grande empresa que atua na prestação de serviços 
de telemarketing e possui 250 funcionários, trabalham as 
empregadas listadas a seguir: 
Alice, que foi contratada a título de experiência, e, um pouco 
antes do término do seu contrato, engravidou; 
Sofia, que foi contratada a título temporário, e, pouco antes do 
termo final de seu contrato, sofreu um acidente do trabalho; 
Larissa, que foi indicada pelo empregador para compor a CIPA 
da empresa; 
Maria Eduarda, que foi eleita para a comissão de representantes 
dos empregados, na forma da CLT alterada pela Lei nº 13.467/17 
(reforma trabalhista). 
Diante das normas vigentes e do entendimento consolidado do 
TST, assinale a opção que indica as empregadas que terão 
garantia no emprego. 
A) Sofia e Larissa, somente. 
B) Alice e Maria Eduarda, somente. 
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C) Alice, Sofia e Maria Eduarda, somente. 
D) Alice, Sofia, Larissa e Maria Eduarda. 
 
74. A sociedade empresária Ômega Ltda. deseja reduzir em 20% 
o seu quadro de pessoal, motivo pelo qual realizou um acordo 
coletivo com o sindicato de classe dos seus empregados, 
prevendo um Programa de Demissão Incentivada (PDI), com 
vantagens econômicas para aqueles que a ele aderissem. 
Gilberto, empregado da empresa havia 15 anos, aderiu ao 
referido Programa em 12/10/2018, recebeu a indenização 
prometida sem fazer qualquer ressalva e, três meses depois, 
ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador. Diante 
da situação apresentada e dos termos da CLT, assinale a 
afirmativa correta. 
A) A adesão ao Programa de Demissão Incentivada (PDI) não 
impede a busca, com sucesso, por direitos lesados. 
B) A quitação plena e irrevogável pela adesão ao Programa de 
Demissão Incentivada (PDI) somente ocorreria se isso fosse acertado 
em convenção coletiva, mas não em acordo coletivo. 
C) O empregado não terá sucesso na ação, pois conferiu quitação 
plena. 
D) A demanda não terá sucesso, exceto se Gilberto previamente 
devolver em juízo o valor recebido pela adesão ao Programa de 
Demissão Incentivada (PDI). 
 
75. Você, como advogado(a), foi procurado por Pedro para 
ajuizar ação trabalhista em face da ex-empregadora deste. Pedro 
lhe disse que após encerrar o expediente e registrar o efetivo 
horário de saída do trabalho, ficava na empresa em razão de 
eventuais tiroteios que ocorriam na região. Nos meses de verão, 
ocasionalmente, permanecia na empresa para esperar o 
escoamento da água decorrente das fortes chuvas. Diariamente, 
após o expediente, havia culto ecumênico de participação 
voluntária e, dada sua atividade em setor de contaminação 
radioativa, era obrigado a trocar de uniforme na empresa, o que 
levava cerca de 20 minutos. Considerando o labor de Pedro, de 
10/12/2017 a 20/09/2018, e a atual legislação em vigor, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Apenas o período de troca de uniforme deve ser requerido como 
horário extraordinário. 
B) Todo o tempo que Pedro ficava na empresa gera hora 
extraordinária, devendo ser pleiteado como tal em sede de ação 
trabalhista. 
C) Nenhuma das hipóteses gera labor extraordinário. 
D) Como apenas a questão religiosa era voluntária, somente essa 
não gera horário extraordinário. 
 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 
 
76. Considere as quatro situações jurídicas a seguir. 
(i) A Instituição ABCD é uma entidade sem fins lucrativos. 
(ii) Rosemary é uma empregadora doméstica. 
(iii)O Instituto Sonhar é uma entidade filantrópica. 
(iv) Mariana é uma microempreendedora individual. 
Considere que todas essas pessoas são empregadoras e têm 
reclamações trabalhistas ajuizadas contra si e que nenhuma 
delas comprovou ter as condições para ser beneficiária de 
justiça gratuita. Assinale a opção que indica, nos termos da CLT, 
quem estará isento de efetuar o depósito recursal para recorrer 
de uma sentença desfavorável proferida por uma Vara da Justiça 
do Trabalho. 
A) A Instituição ABCD e o Instituto Sonhar, somente. 
B) Todos estarão dispensados 
C) Instituto Sonhar, somente. 
D) Mariana e Rosemary, somente. 

 
77. No decorrer de uma reclamação trabalhista, que transitou em 
julgado e que se encontra na fase executória, o juiz intimou o 
autor a apresentar os cálculos de liquidação respectivos, o que 
foi feito. Então, o juiz determinou que o cálculo fosse levado ao 
setor de Contadoria da Vara para conferência, tendo o calculista 
confirmado que os cálculos estavam adequados e em 
consonância com a coisa julgada. Diante disso, o juiz 
homologou a conta e determinou que o executado depositasse 
voluntariamente a quantia, sob pena de execução forçada. 
Diante dessa narrativa e dos termos da CLT, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Equivocou-se o juiz, porque ele não poderia homologar o cálculo 
sem antes conceder vista ao executado pelo prazo de 8 dias. 
B) Correta a atitude do magistrado, porque as contas foram 
conferidas e foi impressa celeridade ao processo do trabalho, 
observando a duração razoável do processo. 
C) A Lei não fixa a dinâmica específica para a liquidação, daí porque 
cada juiz tem liberdade para criar a forma que melhor atenda aos 
anseios da justiça. 
D) O juiz deveria conceder vista dos cálculos ao executado e ao 
INSS pelo prazo de 5 dias úteis, pelo que o procedimento adotado 
está errado. 
 
78. No curso de uma ação trabalhista que se encontra em fase 
de execução de sentença, a executada, citada para pagar e 
garantir o juízo, apresentou exceção de pré-executividade 
almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia 
sido regularmente citada. Após regular trâmite, o juiz julgou 
procedente a exceção de pré-executividade e anulou todos os 
atos processuais praticados desde a citação, concedendo ainda 
prazo para a reclamada contestar a reclamação trabalhista. 
Sobre a hipótese, assinale a opção que indica o recurso cabível, 
a ser manejado pelo exequente, contra a decisão da exceção de 
pré-executividade. 
A) Apelação. 
B) Recurso Ordinário. 
C) Agravo de Instrumento. 
D) Agravo de Petição. 
 
79. Em reclamação trabalhista ajuizada em fevereiro de 2018, os 
pedidos formulados por Paulo em face do seu ex-empregador 
foram julgados totalmente procedentes. Em relação à verba 
honorária, de acordo com a CLT, sabendose que o patrocínio de 
Paulo foi feito por advogado particular por ele contratado, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Não haverá condenação em honorários advocatícios, porque o 
autor não está assistido pelo sindicato de classe. 
B) Haverá condenação em honorários de, no mínimo, 10% e de, no 
máximo, 20% em favor do advogado. 
C) Haverá condenação em honorários de, no mínimo, 5% e de, no 
máximo, 15% em favor do advogado. 
D) Somente se a assistência do advogado do autor for gratuita é que 
haverá condenação em honorários, de até 20%. 
 
80. Seu escritório foi contratado pela empresa Alumínio 
Brilhante Ltda. para assisti-la juridicamente em uma audiência. 
Você foi designado(a) para a audiência. Forneceram-lhe cópia da 
defesa e dos documentos, e afirmaram que tudo já havia sido 
juntado aos autos do processo eletrônico. Na hora da audiência, 
tendo sido aberta esta, bem como os autos eletrônicos do 
processo, o juiz constatou que a defesa não estava nos autos, 
mas apenas os documentos. Diante disso, o juiz facultou-lhe a 
opção de apresentar defesa. Nos exatos termos previstos na 
CLT, você deverá 
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A) entregar a cópia escrita que está em sua posse. 
B) aduzir defesa oral em 20 minutos. 
C) requerer o adiamento da audiência para posterior entrega da 
defesa. 
D) requerer a digitalização da sua defesa para a juntada no processo. 


