
 
 
 
 
 
 
 

CURSO DE DIREITO 

 
SEGUNDA SEMANA DE PROVAS (N2) – 2017/2 

 

MODELOS DE PROVAS E 

ESPELHOS DE CORREÇÃO 

 

 

Catalão  Goiás 



 

 

 

Curso de DIREITO 
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Disciplina: INTRODUÇÃO E HISTÓRIA DO DIREITO Data: 04/12/17 

Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 1º per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Questão 01 (1,0 ponto): Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Em 

agosto de 2012, ainda com 16 anos, começou estágio voluntário em uma companhia local. Em janeiro 

de 2013, já com 17 anos, foi morar com sua namorada. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter 

sido aprovado e nomeado em um concurso público, Pedro entrou em exercício no respectivo emprego 

público. Pedro completou 18 anos em novembro de 2013.  

Tendo por base o disposto no Código Civil, assinale a opção que indica a data em que cessou a 

incapacidade de Pedro. 

 

(a) Dezembro de 2011. 

(b) Agosto de 2012. 

(c) Janeiro de 2013. 

(d) Julho de 2013. 

(e) Novembro de 2013. 

 

Questão 02 (1,0 ponto): Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Assim dispõe o Art. 

1º do Código Civil. Contudo, embora todas as pessoas tenham capacidade de gozo, porque inerente à 

sua condição humana, nem todas têm capacidade exercício, que traduz a aptidão para a prática 

pessoal de atos na vida civil. Nessa esteira, sobre a capacidade para os atos da vida civil, é correto 

dizer que a capacidade de gozo de direitos significa 

 

(a) a capacidade de exercícios de direitos. 

(b) a capacidade de fato. 

(c) a capacidade de direito. 

(d) a capacidade para postular em juízo. 

(e) a capacidade para exercer, por si mesmo, os atos da vida civil.  

 

Questão 03 (1,0 ponto): Suponha que um Senador da República tenha apresentado projeto de lei dispondo 

sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União. O projeto de lei foi aprovado pelo Senado 

Federal e pela Câmara dos Deputados e, na sequência, encaminhado à sanção e promulgação pelo 

Presidente da República, que o vetou integralmente no 11º dia útil do recebimento do projeto. Na 

sequência, o veto presidencial foi apreciado, sucessivamente, em cada uma das Casas legislativas, sendo 

rejeitado pela maioria absoluta de seus membros. Ao final, o projeto de lei foi enviado ao Presidente do 

Senado Federal, que o promulgou, uma vez que o Presidente da República estava ausente do País. 

A situação acima descrita contém ERROS, do ponto de vista jurídico. A alternativa que apresenta, 

apropriadamente, UM DESSES ERROS é: 

 

(a) O veto presidencial foi exercido fora do prazo constitucional. 

(b) O veto presidencial deveria ter sido apreciado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em sessão 

conjunta. 

(c) O veto presidencial poderia ter sido rejeitado por maioria simples de cada uma das Casas legislativas. 

(d) O projeto de lei deveria ter sido encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados para promulgação. 

 

 



 

Questão 04 (1,0 ponto): Suponha que tenha sido publicada no Diário Oficial da União, do dia 26 de abril de 

2011 (terça-feira), uma lei federal, com o seguinte teor: “Lei GTI, de 25 de abril de 2011. Define o alcance 

dos direitos da personalidade previstos no Código Civil. O Presidente da República faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º: Os direitos da personalidade previstos 

no Código Civil aplicáveis aos nascituros são estendidos aos embriões laboratoriais (in vitro), ainda não 

implantados no corpo humano. Art. 2º: Esta lei entra em vigor no prazo de 45 dias. Brasília, 25 de abril 

2011, 190º da Independência da República e 123º da República”. Ante a situação hipotética descrita e 

considerando as regras sobre a forma de contagem do período de vacância e a data em que a lei entrará 

em vigor, é correto afirmar que a contagem do prazo para entrada em vigor de lei que contenha período de 

vacância se dá: 

(a) pela exclusão da data de publicação da lei e a inclusão do último dia do prazo, entrando em vigor no dia 

subsequente à sua consumação integral, que na situação descrita será o dia 11/06/2011. 

(b) pela inclusão da data de publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua 

consumação integral, passando a vigorar no dia 10/06/2011. 

(c) pela inclusão da data de publicação e exclusão do último dia do prazo, entrando em vigor no dia 08/06/2011. 

(d) pela exclusão da data de publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia 09/06/2011. 

 

Questão 05 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

 

Em suma, veremos que “para sua validade, é necessário que todas as etapas legais de sua elaboração tenham 

sido obedecidas” (VENOSA, 2007, p.103). Partindo do pressuposto de que normas jurídicas nascem, existem e 

morrem, podemos estabelecer o objeto do nosso trabalho. 

Começando pelo âmbito da vigência, ou seja, da “existência especifica da norma, indicando uma propriedade das 

relações entre normas” (DINIZ, 2006, p 393), observamos alguns requisitos que devem ser preenchidos segundo 

a autora. Vejamos: 

“1º) elaboração por um órgão competente, que é legítimo por ter sido constituído para tal fim; 

2º) competência ratione materiae do órgão, isto é, a matéria objeto da norma deve estar contida na competência 

do órgão; 

3º) observância dos processos ou procedimentos estabelecidos em lei para sua produção.” (DINIZ, 2006, p 394) 

 

Observando os requisitos acima, pressupõe-se a validade formal da norma em sentido amplo. Que a princípio é 

“uma relação entre normas (em regra, inferior superior) no que diz respeito à competência dos órgãos e ao 

processo de elaboração (...) emanada do poder competente” (DINIZ, 2006, p 394) 

 

Em sua feliz colocação, Tercio Sampaio Ferraz Junior, menciona que uma norma é válida ainda que “o conteúdo 

não seja cumprido, é respeitada, sendo tecnicamente imune a qualquer descrédito. Logo o valer de uma norma 

não depende da existência real e concreta das condutas que prescreve: mesmo sendo descumprida, ela vale”. 

(FERRAZ Jr. 2006, p 199) 

 

Estão aí destacadas as principais afirmações do campo formal de validação da norma jurídica. Onde a norma é 

elaborada por um órgão competente, ou seja, legítimo, respeitando-se o objeto contido na competência de tal 

órgão, e observando também os procedimentos para produção da norma. 

Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3082 

 

O primeiro parágrafo do texto acima menciona um dos requisitos para que haja vigência, sob o aspecto da 

validade da norma jurídica. Assinale a alternativa que apresenta esse requisito, mencionado no primeiro 

parágrafo do texto: 

 

(a) Legitimidade quanto ao procedimento. 

(b) Legitimidade quanto ao órgão. 

(c) Competência em razão da matéria. 

(d) Validade social da norma. 

(e) Validade ética da norma. 

 



 

Questão 06 (1,0 ponto): Ainda em relação ao texto da questão 05, o segundo parágrafo traz alguns 

requisitos (1º, 2º e 3º) que devem ser preenchidos para que se possa falar em validade sob um 

determinado aspecto. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, o tipo de validade que 

abrange esse aspecto. 

 

(a) Validade social. 

(b) Validade axiológica. 

(c) Validade técnico-jurídica. 

(d) Validade ética. 

(e) Validade efetiva. 

 

Questão 07 (1,0 ponto): Quando se discute sobre a relação existente entre o Direito e a Moral, várias 

teorias tentam explicar essa relação, dentre elas se destacando as teorias do Mínimo Ético, Dualista e do 

Ponto em Comum. Levando-se em consideração que tudo o pertence ao Direito pertence à Moral, mas nem 

tudo o que pertence à Moral pertence ao Direito, faz-se menção à teoria 

 

(a) Do Ponto em Comum. 

(b) Dualista. 

(c) Do Mínimo Ético. 

(d) Monista. 

(e) Do Ponto Conflitante. 

 

 

“A vida tem surdez específica: ela não ouve seus desejos. A vida só ouve suas ações! Quando quiser algo, 

peça fazendo, agindo, persistindo.” 

William Douglas 

 

Boa avaliação! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: INTRODUÇÃO E HISTÓRIA DO DIREITO Data: 04/12/17 

Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 1º GAB 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Questão 01 (1,0 ponto): Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Em 

agosto de 2012, ainda com 16 anos, começou estágio voluntário em uma companhia local. Em janeiro 

de 2013, já com 17 anos, foi morar com sua namorada. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter 

sido aprovado e nomeado em um concurso público, Pedro entrou em exercício no respectivo emprego 

público. Pedro completou 18 anos em novembro de 2013.  

Tendo por base o disposto no Código Civil, assinale a opção que indica a data em que cessou a 

incapacidade de Pedro. 

 

(a) Dezembro de 2011. 

(b) Agosto de 2012. 

(c) Janeiro de 2013. 

(d) Julho de 2013. 

(e) Novembro de 2013. 

 

Questão 02 (1,0 ponto): Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil . Assim dispõe o Art. 

1º do Código Civil. Contudo, embora todas as pessoas tenham capacidade de gozo, porque inerente à 

sua condição humana, nem todas têm capacidade exercício, que traduz a aptidão para a prática 

pessoal de atos na vida civil. Nessa esteira, sobre a capacidade para os atos da vida civil, é correto 

dizer que a capacidade de gozo de direitos significa 

 

(a) a capacidade de exercícios de direitos. 

(b) a capacidade de fato. 

(c) a capacidade de direito. 

(d) a capacidade para postular em juízo. 

(e) a capacidade para exercer, por si mesmo, os atos da vida civil.  

 

Questão 03 (1,0 ponto): Suponha que um Senador da República tenha apresentado projeto de lei dispondo 

sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União. O projeto de lei foi aprovado pelo Senado 

Federal e pela Câmara dos Deputados e, na sequência, encaminhado à sanção e promulgação pelo 

Presidente da República, que o vetou integralmente no 11º dia útil do recebimento do projeto. Na 

sequência, o veto presidencial foi apreciado, sucessivamente, em cada uma das Casas legislativas, sendo 

rejeitado pela maioria absoluta de seus membros. Ao final, o projeto de lei foi enviado ao Presidente do 

Senado Federal, que o promulgou, uma vez que o Presidente da República estava ausente do País. 

A situação acima descrita contém ERROS, do ponto de vista jurídico. A alternativa que apresenta, 

apropriadamente, UM DESSES ERROS é: 

 

(a) O veto presidencial foi exercido fora do prazo constitucional. 

(b) O veto presidencial deveria ter sido apreciado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em 

sessão conjunta. 

(c) O veto presidencial poderia ter sido rejeitado por maioria simples de cada uma das Casas legislativas. 

(d) O projeto de lei deveria ter sido encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados para promulgação. 

 



 

Questão 04 (1,0 ponto): Suponha que tenha sido publicada no Diário Oficial da União, do dia 26 de abril de 

2011 (terça-feira), uma lei federal, com o seguinte teor: “Lei GTI, de 25 de abril de 2011. Define o alcance 

dos direitos da personalidade previstos no Código Civil. O Presidente da República faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º: Os direitos da personalidade previstos 

no Código Civil aplicáveis aos nascituros são estendidos aos embriões laboratoriais (in vitro), ainda não 

implantados no corpo humano. Art. 2º: Esta lei entra em vigor no prazo de 45 dias. Brasília, 25 de abril 

2011, 190º da Independência da República e 123º da República”. Ante a situação hipotética descrita e 

considerando as regras sobre a forma de contagem do período de vacância e a data em que a lei entrará 

em vigor, é correto afirmar que a contagem do prazo para entrada em vigor de lei que contenha período de 

vacância se dá: 

(a) pela exclusão da data de publicação da lei e a inclusão do último dia do prazo, entrando em vigor no dia 

subsequente à sua consumação integral, que na situação descrita será o dia 11/06/2011. 

(b) pela inclusão da data de publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à 

sua consumação integral, passando a vigorar no dia 10/06/2011. 

(c) pela inclusão da data de publicação e exclusão do último dia do prazo, entrando em vigor no dia 08/06/2011. 

(d) pela exclusão da data de publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia 09/06/2011. 

 

Questão 05 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

 

Em suma, veremos que “para sua validade, é necessário que todas as etapas legais de sua elaboração tenham 

sido obedecidas” (VENOSA, 2007, p.103). Partindo do pressuposto de que normas jurídicas nascem, existem e 

morrem, podemos estabelecer o objeto do nosso trabalho. 

Começando pelo âmbito da vigência, ou seja, da “existência especifica da norma, indicando uma propriedade das 

relações entre normas” (DINIZ, 2006, p 393), observamos alguns requisitos que devem ser preenchidos segundo 

a autora. Vejamos: 

“1º) elaboração por um órgão competente, que é legítimo por ter sido constituído para tal fim; 

2º) competência ratione materiae do órgão, isto é, a matéria objeto da norma deve estar contida na competência 

do órgão; 

3º) observância dos processos ou procedimentos estabelecidos em lei para sua produção.” (DINIZ, 2006, p 394) 

 

Observando os requisitos acima, pressupõe-se a validade formal da norma em sentido amplo. Que a princípio é 

“uma relação entre normas (em regra, inferior superior) no que diz respeito à competência dos órgãos e ao 

processo de elaboração (...) emanada do poder competente” (DINIZ, 2006, p 394) 

 

Em sua feliz colocação, Tercio Sampaio Ferraz Junior, menciona que uma norma é válida ainda que “o conteúdo 

não seja cumprido, é respeitada, sendo tecnicamente imune a qualquer descrédito. Logo o valer de uma norma 

não depende da existência real e concreta das condutas que prescreve: mesmo sendo descumprida, ela vale”. 

(FERRAZ Jr. 2006, p 199) 

 

Estão aí destacadas as principais afirmações do campo formal de validação da norma jurídica. Onde a norma é 

elaborada por um órgão competente, ou seja, legítimo, respeitando-se o objeto contido na competência de tal 

órgão, e observando também os procedimentos para produção da norma. 

Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3082 

 

O primeiro parágrafo do texto acima menciona um dos requisitos para que haja vigência, sob o aspecto da 

validade da norma jurídica. Assinale a alternativa que apresenta esse requisito, mencionado no primeiro 

parágrafo do texto: 

 

(a) Legitimidade quanto ao procedimento. 

(b) Legitimidade quanto ao órgão. 

(c) Competência em razão da matéria. 

(d) Validade social da norma. 

(e) Validade ética da norma. 

 

 



 

Questão 06 (1,0 ponto): Ainda em relação ao texto da questão 05, o segundo parágrafo traz alguns 

requisitos (1º, 2º e 3º) que devem ser preenchidos para que se possa falar em validade sob um 

determinado aspecto. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, o tipo de validade que 

abrange esse aspecto. 

 

(a) Validade social. 

(b) Validade axiológica. 

(c) Validade técnico-jurídica. 

(d) Validade ética. 

(e) Validade efetiva. 

 

Questão 07 (1,0 ponto): Quando se discute sobre a relação existente entre o Direito e a Moral, várias 

teorias tentam explicar essa relação, dentre elas se destacando as teorias do Mínimo Ético, Dualista e do 

Ponto em Comum. Levando-se em consideração que tudo o pertence ao Direito pertence à Moral, mas nem 

tudo o que pertence à Moral pertence ao Direito, faz-se menção à teoria 

 

(a) Do Ponto em Comum. 

(b) Dualista. 

(c) Do Mínimo Ético. 

(d) Monista. 

(e) Do Ponto Conflitante. 

 

 

“A vida tem surdez específica: ela não ouve seus desejos. A vida só ouve suas ações! Quando quiser algo, 

peça fazendo, agindo, persistindo.” 

William Douglas 

 

Boa avaliação! 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: FILOSOFIA  Data: 06/12/17 

Professor(a): Marco Túlio Ferreira dos Santos Turma: 1º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Orientações Gerais do professor. 

 

1- A prova deve ser feita a caneta azul. Questões a lápis ou caneta de qualquer outra cor NÃO serão 

corrigidas, sendo-lhes atribuída a nota ZERO. 

2- É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de luzes, vibração será considerado 

comunicação, e, portanto cola, sendo atribuído ao examinando a nota ZERO. 

3- A consulta a qualquer material está proibida, sob pena de ser atribuído ao examinando nota ZERO 

em toda a prova. 

4- Não é permitido o contato entre examinandos. 

5- O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 (quarenta minutos). 

6- Não é permitida a utilização de celulares (eletrônicos em geral) mesmo após o fim da prova. 

7- Não será permitido rasura em questões fechadas. 

8- Caso o examinando cometa algum erro em questões abertas, deve valer-se da técnica correta 

“(errrso) erro” para correção do eventual equívoco, sob pena de ser atribuído ao examinando a 

nota ZERO na questão.  

9-  O examinando não deve ultrapassar as linhas designadas como “espaço” para respostas. 

Quaisquer que sejam as informações lançadas fora do espaço designado serão desconsideradas. 

 

 

 

1) 

Conforme amplamente discutido ao longo do semestre, o excessivo rigor das leis, por vezes 

representa um óbice à percepção social de justiça.  

 

“Mister é não olvidar que a compreensão do direito como 'fato histórico-cultural' implica o conhecimento de que 

estamos perante uma realidade essencialmente dialética, isto é, que não é concebível senão como 'processus', 

cujos elementos ou momentos constitutivos são fato, valor e norma (...)" 

 

 

Dos autores abaixo, qual compreende de maneira similar enunciado e citação acima. (valor:  1,0 ponto) 

 

a) Hans Kelsen 

b) Friedrich Nietsche 

c) Miguel Reale 

d) Mao Tse Tung 

 

 

 



 

2) Ainda sobre a citação acima, qual a essência do pensamento do mencionado autor? (valor: 1,0 ponto) 

 

a) Normas são regras mais princípios (N = R + P) 

b) Positivismo exegético como meio para se alcançar a segurança jurídica 

c)Fato, valor e norma) 

d) Jusnaturalismo pregrado pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, tendo no Direito religioso a única forma 

de se alcançar a verdadeira justiça. 

 

 

3) 

"A Teoria Pura do Direito tem uma pronunciada tendência anti-ideológica. Quer representar o Direito tal como ele é, e não como ele deve 

ser: pergunta pelo Direito real e possível, não pelo Direito 'ideal' ou 'justo'. Nesse sentido é uma teoria do Direito radicalmente realista, isto é, 

uma teoria do positivismo jurídico. Recusa-se a valorar o Direito positivo"  

 

Considerando a forma de se compreender a ciência do Direito, quanto a autoria da frase acima, responda: 

(valor: 1,0 ponto) 

  

a) Miguel Reale, também podendo ser (ideologicamente) de Hans Kelsen. 

b) Miguel Reale, jamais podendo ser (ideologicamente) de Hans Kelsen. 

c) Hans Kelsen, jamais podendo ser (ideologicamente) de Miguel Reale. 

d) Hans Kelsen, também podendo ser (ideologicamente) de Miguel Reale. 

 

4) Considere o texto e a seguir, responda:  

O caso dos gêmeos siameses 

No texto, McEwan fala de um caso de gêmeos siameses, em que um deles definhava de saúde e era 

mantido pelo outro irmão a ele colado. O frágil praticamente não tinha cérebro e não tinha pulmões para 

chorar. A solução era fazer a separação, cuja consequência seria a morte do mais fraco. Matar um para 

salvar o outro. Os pais, por questões religiosas, se colocavam contra e por isso a questão foi para a justiça 

inglesa. A frase do juiz Alan Ward, constante no início da sentença, diz respeito ao que venho falando de 

há muito e que está na parte inicial desta coluna: 

“Sendo este um tribunal que cuida da lei, e não de preceitos morais, nossa tarefa consistiu 

em encontrar, como é nosso dever aplicar os princípios  legais relevantes para a situação  

com que nos defrontávamos — uma situação de todo excepcional”. 

Fonte: https://www.conjur.com.br/2014-out-16/senso-incomum-salvo-lei-morto-moral-decidir-juizes 

 

 

No livro O caso dos Exploradores de Caverna, um dos juízes é responsável por um voto em que, em 

essência, reforça a aplicação da lei, que lhes é responsabilidade. O mesmo foi visto no texto acima. De 

qual juiz se trata no livro mencionado? (valor: 1,0 ponto) 

 

a) J. Keen. 

b) J. Handy. 

c) J. Tatting. 

d) Juiz presidente. 

 

 

https://www.conjur.com.br/2014-out-16/senso-incomum-salvo-lei-morto-moral-decidir-juizes


 

5) Ainda sobre a questão acima, o voto é semelhante porque Keen acredita que: (valor: 1,0 ponto) 

 

a) um tribunal deve proferir suas decisões pautadas pela lei. 

b) um tribunal deve quase sempre proferir suas decisões pautadas pela lei. 

c) um tribunal não deve proferir suas decisões pautadas pela lei, mas sim pela moral, ética e bons 

costumes. 

d) um tribunal deve, de acordo com suas convicções, modificar suas decisões para hora decidir de acordo 

com a lei, hora de acordo com a moral, a depender do caso em concreto. 

 

6) Apesar de Sócrates não ter deixado suas ideias registradas por escrito, algumas frases filosóficas muito 

importantes foram atribuídas a ele. Uma dessas frases é “Conhece-te a ti mesmo”. A partir de seus conhecimentos, 

EXPLIQUE em que consistia o método socrático de aquisição da verdade? (Utilize as expressões maiêutica e 

ironia nas respostas) (valor: 2,0 pontos) 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: FILOSOFIA  Data: 06/12/17 

Professor(a): Marco Túlio Ferreira dos Santos Turma: 1º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Orientações Gerais do professor. 

 

1- A prova deve ser feita a caneta azul. Questões a lápis ou caneta de qualquer outra cor NÃO serão 

corrigidas, sendo-lhes atribuída a nota ZERO. 

2- É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de luzes, vibração será considerado 

comunicação, e, portanto cola, sendo atribuído ao examinando a nota ZERO. 

3- A consulta a qualquer material está proibida, sob pena de ser atribuído ao examinando nota ZERO 

em toda a prova. 

4- Não é permitido o contato entre examinandos. 

5- O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 (quarenta minutos). 

6- Não é permitida a utilização de celulares (eletrônicos em geral) mesmo após o fim da prova. 

7- Não será permitido rasura em questões fechadas. 

8- Caso o examinando cometa algum erro em questões abertas, deve valer-se da técnica correta 

“(errrso) erro” para correção do eventual equívoco, sob pena de ser atribuído ao examinando a 

nota ZERO na questão.  

9-  O examinando não deve ultrapassar as linhas designadas como “espaço” para respostas. 

Quaisquer que sejam as informações lançadas fora do espaço designado serão desconsideradas. 

 

1) 

Conforme amplamente discutido ao longo do semestre, o excessivo rigor das leis, por vezes 

representa um óbice à percepção social de justiça.  

 

“Mister é não olvidar que a compreensão do direito como 'fato histórico-cultural' implica o conhecimento de que 

estamos perante uma realidade essencialmente dialética, isto é, que não é concebível senão como 'processus', 

cujos elementos ou momentos constitutivos são fato, valor e norma (...)" 

 

Dos autores abaixo, qual compreende de maneira similar enunciado e citação acima. (valor:  1,0 ponto) RESPOSTA 

LETRA “C” 

 

a) Hans Kelsen 

b) Friedrich Nietsche 

c) Miguel Reale 

d) Mao Tse Tung 

 

2) Ainda sobre a citação acima, qual a essência do pensamento do mencionado autor? (valor: 1,0 ponto) RESPOSTA 

LETRA “C” 

 

a) Normas são regras mais princípios (N = R + P) 



 

b) Positivismo exegético como meio para se alcançar a segurança jurídica 

c)Fato, valor e norma) 

d) Jusnaturalismo pregrado pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, tendo no Direito religioso a única forma 

de se alcançar a verdadeira justiça. 

 

3) 

"A Teoria Pura do Direito tem uma pronunciada tendência anti-ideológica. Quer representar o Direito tal como ele é, e não como ele deve 

ser: pergunta pelo Direito real e possível, não pelo Direito 'ideal' ou 'justo'. Nesse sentido é uma teoria do Direito radicalmente realista, isto é, 

uma teoria do positivismo jurídico. Recusa-se a valorar o Direito positivo"  

 

Considerando a forma de se compreender a ciência do Direito, quanto a autoria da frase acima, responda: 

(valor: 1,0 ponto) RESPOSTA LETRA “C” 

  

a) Miguel Reale, também podendo ser (ideologicamente) de Hans Kelsen. 

b) Miguel Reale, jamais podendo ser (ideologicamente) de Hans Kelsen. 

c) Hans Kelsen, jamais podendo ser (ideologicamente) de Miguel Reale. 

d) Hans Kelsen, também podendo ser (ideologicamente) de Miguel Reale. 

 

4) Considere o texto e a seguir, responda: RESPOSTA LETRA “A”  

O caso dos gêmeos siameses 

No texto, McEwan fala de um caso de gêmeos siameses, em que um deles definhava de saúde e era 

mantido pelo outro irmão a ele colado. O frágil praticamente não tinha cérebro e não tinha pulmões para 

chorar. A solução era fazer a separação, cuja consequência seria a morte do mais fraco. Matar um para 

salvar o outro. Os pais, por questões religiosas, se colocavam contra e por isso a questão foi para a justiça 

inglesa. A frase do juiz Alan Ward, constante no início da sentença, diz respeito ao que venho falando de 

há muito e que está na parte inicial desta coluna: 

“Sendo este um tribunal que cuida da lei, e não de preceitos morais, nossa tarefa consistiu 

em encontrar, como é nosso dever aplicar os princípios  legais relevantes para a situação  

com que nos defrontávamos — uma situação de todo excepcional”. 

Fonte: https://www.conjur.com.br/2014-out-16/senso-incomum-salvo-lei-morto-moral-decidir-juizes 

 

No livro O caso dos Exploradores de Caverna, um dos juízes é responsável por um voto em que, em 

essência, reforça a aplicação da lei, que lhes é responsabilidade. O mesmo foi visto no texto acima. De 

qual juiz se trata no livro mencionado? (valor: 1,0 ponto) 

 

a) J. Keen. 

b) J. Handy. 

c) J. Tatting. 

d) Juiz presidente. 

 

5) Ainda sobre a questão acima, o voto é semelhante porque Keen acredita que: (valor: 1,0 ponto) 

RESPOSTA LETRA “A” 

 

a) um tribunal deve proferir suas decisões pautadas pela lei. 

b) um tribunal deve quase sempre proferir suas decisões pautadas pela lei. 

https://www.conjur.com.br/2014-out-16/senso-incomum-salvo-lei-morto-moral-decidir-juizes


 

c) um tribunal não deve proferir suas decisões pautadas pela lei, mas sim pela moral, ética e bons 

costumes. 

d) um tribunal deve, de acordo com suas convicções, modificar suas decisões para hora decidir de acordo 

com a lei, hora de acordo com a moral, a depender do caso em concreto. 

 

6) Apesar de Sócrates não ter deixado suas ideias registradas por escrito, algumas frases filosóficas muito 

importantes foram atribuídas a ele. Uma dessas frases é “Conhece-te a ti mesmo”. A partir de seus conhecimentos, 

EXPLIQUE em que consistia o método socrático de aquisição da verdade? (Utilize as expressões maiêutica e 

ironia nas respostas) (valor: 2,0 pontos) 

 

Padrão de respostas: As principais expressões/conceitos a serem avaliadas são: maiêutica e ironia socrática. 

Exemplo de resposta. 

A maiêutica consiste no parto das ideia, em clara referência a sua mãe que era parteira. A ironia, perguntas voltadas 

ao interlocutor, a que se visava fazer reconhecer a ignorância sobre o assunto, é o antecedente lógico para que as 

verdadeiras ideias, e, ideias verdadeiras chegassem a luz, ou seja, nascessem. Assim sendo, aquele que acredita 

saber algo, acabava por reconhecer que em verdade nada sabia, atingindo-se assim a finalidade última do método 

socrático que é (também) encontrar falhas em um raciocínio/crença antes tido(a) como irrefutável. 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: PSICOLOGIA Data: 05.12.17. 

Professor(a): Renata Limongi Turma: 1º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
1. Leia a vinheta: 

Gustavo passou a manifestar sintomatologia psicótica durante a adolescência, tendo sido internado 

em três hospitais psiquiátricos diferentes. Descrevia essas hospitalizações dizendo que todos os 

pacientes, incluindo ele, eram sãos, e que havia pessoas do quartel e de uma importante rede de 

televisão lá infiltrados, rindo dele e ameaçando-o de morte, com o objetivo de enlouquece-lo. 

Também afirmava que eram colocadas pessoas feias e machucadas nos hospitais só para 

amedronta-lo. Dizia que isso acontecia porque ele sabia muito. Após as altas hospitalares, não 

aceitava seguir acompanhamento psiquiátrico ambulatorial nem usar medicamento. Dois dias após 

sua alta, requerida pelo pai, cometeu o crime de parricídio, por asfixia mecânica (esganadura). 

Dois meses antes do delito, havia tentado degolar sua irmã, naquela época, tinha 24 anos. No 

mesmo dia do delito, foi preso e encaminhado a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. A 

autoridade judicial aplicou medida de segurança de tratamento em regime de internação hospitalar 

pelo período mínimo de três anos. 

 Considerando o descrito acima considera-se como hipótese diagnostica (valor 1,0) 

(A) Transtorno de personalidade Borderline 

(B) Transtorno de Humor 

(C) Esquizofrenia 

(D) Depressão 

(E) Transtorno sexual 

 

2. Os transtornos parafílicos apresentam em sua caracterização em sua caracterização a possibilidade 

de sofrer o efeito de fatores sociais e culturais. 

Considere as afirmativas: 

I. O termo parafilico representa qualquer interesse sexual intenso, preferencial e persistente. 

II. Um transtorno parafílico é uma parafilia que está causando sofrimento ou prejuízo ao 

individuo ou cuja satisfação implica dano ou risco pessoal a outros. 

III. As parafilias não apresentam nenhuma semelhança com o transtorno obsessivo 

compulsivo. 



 

IV. Um transtorno parafílico é semelhante ao uso não patológico de fantasias sexuais. 

Estão  corretas somente as afirmativas: (valor 1,0) 

(A) I e II 

(B) I e III 

(C) II e III 

(D) II e IV 

(E) III e IV. 

 

3. A Síndrome de Alienação Parental consiste num processo em que a criança é programada para 

odiar um de seus genitores. A respeito dos aspectos psicológicos ligados a essa síndrome, 

considere as afirmativas abaixo.  

I - A criança vive um conflito de lealdade exclusiva frente aos seus genitores.  

II - Há, por parte de um ou ambos os genitores, confusão entre conjugalidade e parentalidade.  

III - A criança sofre as conseqüências do sentimento de vingança do excônjuge em relação ao 

outro.  

IV - O filho reproduz com o guardião a Síndrome de Estocolmo, na qual o seqüestrado se 

identifica com o seqüestrador.  

Estão corretas as afirmações (valor 1,0) 

(A) I e II, apenas.  

(B) I e III, apenas.  

(C) II e III, apenas.  

(D) I, II e III, apenas.  

(E) I, II, III e IV. 

 

4. Com relação ao Transtorno de Personalidade Borderline, é correto afirmar que: (valor 1,0) 

A) O indivíduo geralmente apresenta a crença de ser especial e possui fantasias de ilimitado 

sucesso, poder, inteligência, beleza ou amor ideal.  

B) O indivíduo pode apresentar perturbação da identidade, instabilidade afetiva, sentimentos 

crônicos de vazio, comportamento automutilante ou gestos e ameaças suicidas.  

C) O indivíduo geralmente apresenta dramaticidade, teatralidade de expressão emocional 

exagerada.  

D) O indivíduo geralmente evita atividades ocupacionais que envolvam contato interpessoal por 

medo de críticas, desaprovação, rejeição, vergonha ou ridicularização. 

 



 

5. Em relação ao retardo mental, podemos dizer que (valor 1,0):  

(A) o grau leve é o menos comum.  

(B) na forma grave não é comum haver causas específicas.  

(C) a característica geral de todas as formas de retardo mental é um desempenho ruim em todos 

os tipos de testes intelectuais.  

(D) má nutrição não pode ser considerada como causa de retardo mental.  

 

6. Leia as afirmativas 

A parafilia costuma iniciar-se na adolescência, embora o fetiche possa ter sido investido de 

importância especial na infância. 

PORQUE 

Embora o transtorno fetichista seja relativamente incomum entre os criminosos sexuais presos por 

parafilia, homens com o transtorno podem roubar e colecionar seus objetos de desejo fetichista. 

Com base na leitura dessas frases, é CORRETO afirmar que (valor 1,0): 

(A) A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 

(B) A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa 

(C) As duas afirmações são falsas. 

(D) As duas afirmações são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira 

(E) As duas afirmações são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira 

 

7. O consumo de SPAs (substâncias psicoativas) pode ser tanto causa como consequência de um ou 

mais transtornos mentias ou somente estar associado a eles. 

PORQUE 

Os homens com dependência de álcool são mais suscetíveis a comorbidade de transtornos de 

ansiedade e de humor se comparados as mulheres. 

Com base na leitura dessas frases, é CORRETO afirmar que (valor 1,0): 

(A) A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 

(B) A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa 

(C) As duas afirmações são falsas. 

(D) As duas afirmações são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira 

(E) As duas afirmações são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 

primeira. 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: PSICOLOGIA Data: 05.12.17. 

Professor(a): Renata Limongi Turma: 1º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
1. Leia a vinheta: 

Gustavo passou a manifestar sintomatologia psicótica durante a adolescência, tendo sido internado 

em três hospitais psiquiátricos diferentes. Descrevia essas hospitalizações dizendo que todos os 

pacientes, incluindo ele, eram sãos, e que havia pessoas do quartel e de uma importante rede de 

televisão lá infiltrados, rindo dele e ameaçando-o de morte, com o objetivo de enlouquece-lo. 

Também afirmava que eram colocadas pessoas feias e machucadas nos hospitais só para 

amedronta-lo. Dizia que isso acontecia porque ele sabia muito. Após as altas hospitalares, não 

aceitava seguir acompanhamento psiquiátrico ambulatorial nem usar medicamento. Dois dias após 

sua alta, requerida pelo pai, cometeu o crime de parricídio, por asfixia mecânica (esganadura). 

Dois meses antes do delito, havia tentado degolar sua irmã, naquela época, tinha 24 anos. No 

mesmo dia do delito, foi preso e encaminhado a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. A 

autoridade judicial aplicou medida de segurança de tratamento em regime de internação hospitalar 

pelo período mínimo de três anos. 

 Considerando o descrito acima considera-se como hipótese diagnostica (valor 1,0) 

(A) Transtorno de personalidade Borderline 

(B) Transtorno de Humor 

(C) Esquizofrenia 

(D) Depressão 

(E) Transtorno sexual 

 

2. Os transtornos parafílicos apresentam em sua caracterização em sua caracterização a possibilidade 

de sofrer o efeito de fatores sociais e culturais. 

Considere as afirmativas: 

I. O termo parafilico representa qualquer interesse sexual intenso, preferencial e persistente. 

II. Um transtorno parafílico é uma parafilia que está causando sofrimento ou prejuízo ao 

individuo ou cuja satisfação implica dano ou risco pessoal a outros. 

III. As parafilias não apresentam nenhuma semelhança com o transtorno obsessivo 

compulsivo. 



 

IV. Um transtorno parafílico é semelhante ao uso não patológico de fantasias sexuais. 

Estão  corretas somente as afirmativas: (valor 1,0) 

(A) I e II 

(B) I e III 

(C) II e III 

(D) II e IV 

(E) III e IV. 

 

3. A Síndrome de Alienação Parental consiste num processo em que a criança é programada para 

odiar um de seus genitores. A respeito dos aspectos psicológicos ligados a essa síndrome, 

considere as afirmativas abaixo.  

I - A criança vive um conflito de lealdade exclusiva frente aos seus genitores.  

II - Há, por parte de um ou ambos os genitores, confusão entre conjugalidade e parentalidade.  

III - A criança sofre as conseqüências do sentimento de vingança do excônjuge em relação ao 

outro.  

IV - O filho reproduz com o guardião a Síndrome de Estocolmo, na qual o seqüestrado se 

identifica com o seqüestrador.  

Estão corretas as afirmações (valor 1,0) 

(A) I e II, apenas.  

(B) I e III, apenas.  

(C) II e III, apenas.  

(D) I, II e III, apenas.  

(E) I, II, III e IV. 

 

4. Com relação ao Transtorno de Personalidade Borderline, é correto afirmar que: (valor 1,0) 

A) O indivíduo geralmente apresenta a crença de ser especial e possui fantasias de ilimitado 

sucesso, poder, inteligência, beleza ou amor ideal.  

B) O indivíduo pode apresentar perturbação da identidade, instabilidade afetiva, sentimentos 

crônicos de vazio, comportamento automutilante ou gestos e ameaças suicidas.  

C) O indivíduo geralmente apresenta dramaticidade, teatralidade de expressão emocional 

exagerada.  

D) O indivíduo geralmente evita atividades ocupacionais que envolvam contato interpessoal por 

medo de críticas, desaprovação, rejeição, vergonha ou ridicularização. 

 



 

5. Em relação ao retardo mental, podemos dizer que (valor 1,0):  

(A) o grau leve é o menos comum.  

(B) na forma grave não é comum haver causas específicas.  

(C) a característica geral de todas as formas de retardo mental é um desempenho ruim em todos 

os tipos de testes intelectuais.  

(D) má nutrição não pode ser considerada como causa de retardo mental.  

 

6. Leia as afirmativas 

A parafilia costuma iniciar-se na adolescência, embora o fetiche possa ter sido investido de 

importância especial na infância. 

PORQUE 

Embora o transtorno fetichista seja relativamente incomum entre os criminosos sexuais presos por 

parafilia, homens com o transtorno podem roubar e colecionar seus objetos de desejo fetichista. 

Com base na leitura dessas frases, é CORRETO afirmar que (valor 1,0): 

(A) A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 

(B) A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa 

(C) As duas afirmações são falsas. 

(D) As duas afirmações são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira 

(E) As duas afirmações são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira 

 

7. O consumo de SPAs (substâncias psicoativas) pode ser tanto causa como consequência de um ou 

mais transtornos mentias ou somente estar associado a eles. 

PORQUE 

Os homens com dependência de álcool são mais suscetíveis a comorbidade de transtornos de 

ansiedade e de humor se comparados as mulheres. 

Com base na leitura dessas frases, é CORRETO afirmar que (valor 1,0): 

(A) A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 

(B) A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa 

(C) As duas afirmações são falsas. 

(D) As duas afirmações são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira 

(E) As duas afirmações são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 

primeira. 

 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: 
CIÊNCIA POLÍTICA 
 

Data: 01/12/17 

Professor: MÁRCIO R. C. BARBOSA Turma: 1º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

 
Instruções para a Prova – Leia Antes de Iniciar! 

 
 A Prova deverá ser realizada individualmente. 

 Proibido qualquer forma de consulta.  

 Deverão constar em cima da carteira apenas o material a ser utilizado, por exemplo: lápis, borracha 

e caneta azul ou preta. 

 Celulares deverão ser desligados e guardados junto com outros materiais embaixo da carteira. 

 Não é permitido empréstimo de quaisquer materiais entre colegas. 

 É proibido qualquer tipo de comunicação entre os alunos; 

 É primordial o silêncio durante a realização da prova. 

 O tempo de prova será informado pelo professor. 

 O valor de cada questão está indicado na mesma. 

 Nas questões objetivas há apenas uma resposta correta. Pense bem antes de marcá-la, pois rasura 

e/ou escolha de mais de uma alternativa acarreta na anulação da questão. Na eventualidade de 

recurso deferido apontando mais de uma alternativa como correta somente estas serão 

consideradas, não atribuindo-se pontos para as demais alternativas ou questões em branco. 

 Nas questões discursivas/ abertas somente serão corrigidas as respostas que estiverem dentro das 

linhas fornecidas. 

 O descumprimento de quaisquer das regras mencionadas levará ao recolhimento de provas e 

atribuição de nota zero aos envolvidos. 

 Todas as informações para resolução das questões estão contidas no texto, o professor não 

responderá a dúvidas individuais. A interpretação das questões faz parte da avaliação. 

 

Ótima Prova! 

 

 “A EDUCAÇÃO TEM RAÍZES AMARGAS, MAS OS SEUS FRUTOS SÃO DOCES”. ARISTÓTELES 

 

 

 



 

 

QUESTÃO 01 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

Os Estados podem ser classificados sob diferentes perspectivas. Esta atividade interessa tanto 
para a Ciência Política como para a Teoria Geral do Estado. Dentre as classificações se 
destacam Formas de Estado (Unitário, Federal, etc.); Formas de governo (Monarquia, República, 
etc.); Sistemas de governo (Presidencialismo, Parlamentarismo, etc.); Regimes políticos 
(Democracia direta, Democracia representativa, Ditadura, etc.); Sistemas eleitorais (Sistema 
majoritário, Sistema proporcional, Sistema distrital, etc.). 

Para verificar como a República Federativa do Brasil se insere nestas classificações, 
primeiramente veja como se inicia a Constituição Federal: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municí-
pios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamen-
tos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

 

A partir da leitura do dispositivo legal e acerca da temática das formas de Estado e conteúdos 
correlatos pode-se afirmar que o Brasil atual (assinale a alternativa correta):  

 

a) Embora utilize a nomenclatura “federal” trata-se de uma Confederação, pois preserva a 
soberania dos Estados-membros. 

b) É um Estado Unitário, que tem apenas um ente, denominado “União”. 
c) Adota o modelo federativo, mas permite a secessão de seus entes. 

d) Adota a forma de estado federal, proibindo a secessão (separação) de seus entes. 
e) É um Estado Unitário, formado por seus Estados-membros. 

 
 
 

QUESTÃO 02 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

Daury Cesar Fabriz e Cláudio Fernandes Ferreira discutem os elementos constitutivos do 
Estado, conforme publicação da Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de 
Minas Gerais, disponível em: 
<http://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/viewFile/1192/1125>. 
Para eles: “(...) os elementos constitutivos do Estado - povo, território e soberania -, merecem 
uma releitura a partir da ótica do Estado Democrático de Direito, a fim de reafirmá-los como ainda 
essenciais à configuração do Estado, principalmente para aqueles países de modernidade 
periférica”.  



 

 
A partir da leitura, sobre Elementos Constitutivos do Estado e temáticas correlatas, assinale a 
alternativa correta: 
 

a) População, enquanto o elemento humano do Estado, se caracteriza pela homogeneidade 

de questões culturais, linguísticas, sociais e etc.  

b) Após a Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU o elemento “território” deixou de ter 

relevância para a formação dos Estados. Isso se deu diante da consagração do direito 

universal à livre circulação de pessoas, marcando o fim das fronteiras e a ideia de 

sociedade global.  

c)  As unidades federativas brasileiras (Goiás, São Paulo, Minas gerais, etc.) possuem 

soberania.  

d) A soberania é um dos elementos constitutivos do Estado, sendo que ela se vincula ao 

poder, tanto interna (supremacia) quanto externamente (independência). 

e) Para os autores do texto de referência, em um Estado Democrático de Direito os 

elementos constitutivos do Estado não são mais essenciais.  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 03 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

Atualmente tramita perante o Congresso Nacional a Sugestão Legislativa nº 18/2017, cuja 
ementa é: “Referendo pela Restauração da Monarquia Parlamentarista no Brasil”. 

 

 

 

A partir da proposta legislativa em questão e sobre Formas de Governo e temáticas correlatas, 
assinale a alternativa correta: 

 

 



 

 

a) A proposta é equivocada ao utilizar o vocábulo “restauração”, uma vez que em toda a 
história política independente do Brasil a república foi adotada. 

b) A proposta está correta ao utilizar o vocábulo “restauração”, pois o Brasil já adotou a forma 
de governo monárquica e, atualmente, adota a republicana. Portanto, caso a proposta 
logre êxito, seria um retorno (restauração) da Monarquia.  

c) A proposta é equivocada, por não ser possível a coexistência de monarquia com 
parlamentarismo ou qualquer outro modelo democrático. 

d)  Como o Brasil atualmente é parlamentarista a única mudança que poderia vir com a 
proposta seria o retorno da Monarquia. 

e) A proposta em questão fere a constituição, pois esta proíbe qualquer decisão por 
referendo. 

 

 

 

QUESTÃO 04 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

Para Abraham Lincoln democracia pode ser conceituada como “o governo do povo, pelo povo, 
para o povo”. Sobre a temática José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, 
2006, f. 145) argumenta que a vigente Carta Magna prevê um:  

 

(...) modelo de democracia representativa que tem como sujeitos principais os partidos 
políticos, que vão ser os protagonistas quase exclusivos do jogo político, com temperos 
de princípios e institutos de participação direta dos cidadãos no processo decisório 
governamental. Discorre que o regime assume uma forma participativa, ou seja, em que a 
participação se dá por via representativa (mediante representantes eleitos de partidos 
políticos, art. 1º, parágrafo único, 14 e 17; associações, art. 5º, XXI; sindicatos, art. 8º, III, 
eleição de empregados junto aos empregadores, art. 11) e por via direta do cidadão 
(exercício do direto do poder, art. 1º, parágrafo único; iniciativa popular, referendo e 
plebiscito, art. 14, I, II e III; participação de trabalhadores e empregadores na 
administração, art. 10; participação na administração da justiça pela ação popular, 
participação na fiscalização financeira municipal, art. 31, §3º; participação da comunidade 
na seguridade social, art. 194, VII; participação na administração do ensino, art. 206, VI). 

 

A partir das citações e de seus conhecimentos acerca de Regimes Políticos e temáticas 
correlatas, escolha a alternativa correta.  

 

a) Após a campanha “Diretas Já” o Brasil adotou, exclusivamente, a democracia direta. 

b) Totalitarismo e autoritarismo são subdivisões de democracia. 

c) As leis federais, concebidas pelo Congresso Nacional, são exemplos de democracia 
direta.  

d) Um exemplo de mecanismo de democracia direta é o plebiscito. 

e) A Constituição Brasileira consagrou apenas a democracia direta, pois qualquer forma de 
representação é considerada ditatorial. 

 



 

 

QUESTÃO 05 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

A classificação “sistema de governo” refere-se ao modo de divisão e como é exercido o poder 
político em um Estado. Portanto, “sistema de governo” é um gênero, do qual são espécies o 
presidencialismo e o parlamentarismo. A seguir são indicadas características que se relacionam 
a esta classificação. Relacione-as ao presidencialismo e parlamentarismo para escolher a opção 
correta.  
 
I – Somente uma pessoa ocupa, simultaneamente, as funções de chefe de Estado e de chefe 
de Governo.  
II – Há uma clara separação de poderes, nos moldes da teoria tripartite de Montesquieu. 
III – Este é o sistema de governo utilizado no Brasil e nos Estados Unidos. 
IV – As funções de chefe de Estado e chefe de Governo são ocupadas por duas pessoas 
distintas.   
 
Marque a alternativa correta: 
 
a) São características do Parlamentarismo apenas as alternativas I, II e III. 
b) São características do Presidencialismo apenas as alternativas I, II e III. 
c) Todas as características (I, II, III e IV) correspondem ao Parlamentarismo.  
d) Todas as características (I, II, III e IV) correspondem ao Presidencialismo.  
e) São características do Presidencialismo apenas as alternativas I e IV. 

 

 

 

QUESTÃO 06 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

Sobre a temática dos Sistemas Eleitorais o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
(http://www.tre-sc.jus.br/site/eleicoes/eleicoes-majoritarias-e-proporcionais/) assim se 
pronunciou: 

Sistema majoritário 

Sistema (...) em que será eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos. 

A maioria pode ser: 

a) simples ou relativa, onde é eleito aquele que obtiver o maior número dos votos apurados; ou 

b) absoluta, onde é eleito aquele que obtiver mais da metade dos votos apurados, excluídos os 
votos em branco e os nulos. 

(...) 

Sistema proporcional 

(...) 

O sistema proporcional de eleição foi instituído por considerar-se que a representatividade da 
população deve se dar de acordo com a ideologia que determinados partidos ou coligações 
representem. Dessa forma, ao votar, o eleitor estará escolhendo ser representado por 
determinado partido e, preferencialmente, pelo candidato por ele escolhido. Contudo, caso o 



 

mesmo não seja eleito, o voto será somado aos demais votos da legenda, compondo a votação 
do partido ou coligação. 

 

Sobre a temática dos Sistemas Eleitorais utilizados para o preenchimento de cargos eletivos 
nos Poderes do Estado, assinale a alternativa correta: 

 

a) O sistema majoritário é exclusivamente utilizado para os cargos eletivos no âmbito do 
Poder Executivo. 

b) O sistema proporcional é exclusivamente utilizado para os cargos eletivos no âmbito do 
Poder Legislativo. 

c) O sistema distrital é exclusivamente utilizado para os cargos eletivos no âmbito do Poder 
Judiciário. 

d) Todos os cargos do Poder Legislativo, no âmbito da União, são de livre nomeação e 
exoneração pelo Presidente da República. Portanto, a escolha dos legisladores não utiliza 
sistemas eleitorais.  

e) Pelo sistema proporcional sempre são eleitos os mais votados. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 07 

Valor: 1,00 – Objetiva 

A seguir, leia os trechos da obra “O Príncipe” de Nicolau Maquiavel. 

 

Ao Magnífico Lourenço, Filho de Pedro de Médici 

Resta considerar agora como um príncipe deve comportar-se com os seus súditos e amigos. 
Sabendo que muitos já escreveram sobre esta matéria, duvido que não venha a ser tido por 
presunçoso propondo-me ao seu exame, tanto mais que, ao tratar deste assunto, não me 
alongarei muito dos princípios já propostos pelos outros. Entretanto, como é meu desejo escrever 
coisa útil para os que tiverem interesse. Mais conveniente me pareceu buscar a verdade pelo fito 
das coisas, do que por aquilo que delas se venha a supor. E muita gente imaginou repúblicas e 
principados que jamais foram vistos e nunca tidos como verdadeiros. Tanta diferença existe entre 
o modo como se vive e como se deveria viver que aquele que se preocupar com o que deveria 
ser feito em vez do que se faz, antes aprende a própria ruína do que a maneira de se conservar; 

Não deve, pois, importar ao príncipe a pecha de cruel para conservar seus súditos unidos e com 
fé. Porque, com pequenas exceções, ele é mais piedoso do que os que por excesso de clemência 
deixam que surjam desordens, das quais podem se originar assassínios ou rapinagens. É que 
tais consequências prejudicam todo o povo e as execuções vindas do príncipe ofendem um só 
indivíduo. 

Deve, pois, o príncipe fazer-se temido de modo que, se não for amado, ao menos evite o ódio, 
pois fácil é ser ao mesmo tempo temido e não odiado, o que acontecerá desde que se abstenha 
de se apossar dos bens e mulheres de seus cidadãos e súditos, e, ainda que obrigado a verter 
o sangue de alguém, só poderá fazê-lo havendo justificativa e causa manifesta. Deve, 
principalmente, abster-se de aproveitar os bens alheios, pois os homens olvidam mais 
rapidamente a morte do pai do que a perda do seu patrimônio. Além do mais, não faltam jamais 
oportunidades de saquear o que é dos outros, e aquele que principia vivendo de rapinagens, 
sempre as encontra, o que já não acontece quanto às oportunidades de derramar sangue. 



 

 

Após a leitura dos fragmentos e com seus conhecimentos acerca da obra, seu contexto, do 
autor e de Ciência Política, assinale a alternativa correta: 

 

a) Maquiavel argumenta que os homens são oportunistas e mentirosos. Por isso, o príncipe 
deve buscar ser odiado pelos seus súditos, pois só assim estes o respeitam. 

b) Para Maquiavel, o príncipe deve abster-se de aplicar penas corpóreas ou capitais, pois 
estas são desumanas e é preciso mostrar piedade. O Autor recomenda somente penas 
que afetem a honra e o patrimônio. 

c) A obra de Maquiavel visava dar uma singela contribuição de cunho exclusivamente aca-
dêmico ao estudo do poder, sem visar qualquer repercussão na política real. Por isso, a 
obra em questão não foi direcionada especificamente a ninguém.  

d) Maquiavel apresenta uma visão idealista sobre a política por ser o autor um dos grandes 
nomes que defende a moral cristã aplicada ao poder. 

e) Maquiavel trata em sua obra “O Príncipe” como conquistar e manter o poder político. 

 
 

Boa Prova. 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: 
CIÊNCIA POLÍTICA 

Data: 01/12/17 

Professor: Milene Brandão Pereira Turma: 1º 

Aluno(a):  
Nota: 

 

 

QUESTÃO 01 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

A partir da leitura do dispositivo legal e acerca da temática das formas de Estado e conteúdos 
correlatos pode-se afirmar que o Brasil atual (assinale a alternativa correta): 

 

Adota a forma de estado federal, proibindo a secessão (separação) de seus entes. 

 
 
 
 

QUESTÃO 02 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 
A partir da leitura, sobre Elementos Constitutivos do Estado e temáticas correlatas, assinale a 
alternativa correta: 

 
A soberania é um dos elementos constitutivos do Estado, sendo que ela se 

vincula ao poder, tanto interna (supremacia) quanto externamente 

(independência). 

 
 

 
QUESTÃO 03 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

A partir da proposta legislativa em questão e sobre Formas de Governo e temáticas correlatas, 
assinale a alternativa correta: 

 

A proposta está correta ao utilizar o vocábulo “restauração”, pois o Brasil já 
adotou a forma de governo monárquica e, atualmente, adota a republicana. 
Portanto, caso a proposta logre êxito, seria um retorno (restauração) da 
Monarquia. 



QUESTÃO 04 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

A partir das citações e de seus conhecimentos acerca de Regimes Políticos e temáticas 
correlatas, escolha a alternativa correta. 

 

Um exemplo de mecanismo de democracia direta é o plebiscito. 

 
 
 

 
QUESTÃO 05 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 
Marque a alternativa correta: 

 
              São características do Presidencialismo apenas as alternativas I, II e III. 

 
 

 
QUESTÃO 06 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

Sobre a temática dos Sistemas Eleitorais utilizados para o preenchimento de cargos eletivos 
nos Poderes do Estado, assinale a alternativa correta: 

 

O sistema proporcional é exclusivamente utilizado para os cargos eletivos no 
âmbito do Poder Legislativo. 

 
 
 

 
QUESTÃO 07 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

Após a leitura dos fragmentos e com seus conhecimentos acerca da obra, seu contexto, do 
autor e de Ciência Política, assinale a alternativa correta: 

 

             Maquiavel trata em sua obra “O Príncipe” como conquistar e manter o poder político. 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA Data: 30/11 

Professor(a): João Hagenbeck Parizzi Turma: 1º  

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1) Juliette, aluna do CESUC do curso de direito, procura o professor de metodologia da 
instituição para receber orientações para a realização do TCC. Juliette quer investigar a 
descriminalização do aborto na sociedade brasileira, e, para tanto pesquisa e obtém vários 
dados (advindo de pesquisas anteriormente realizadas, fontes oficiais e questionários 
que ela mesmo aplicou) sobre práticas abortivas, suas consequências sociais e econômicas 
no Brasil.  
Com base nas informações acima responda: 
 

Juliette cumpriu algum dos passos de investigação seguindo o método científico? Em caso 

positivo identifique o passo realizado por Juliette, justificando sua resposta. (valor 2,0) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Durante o debate ocorrido em uma rede televisiva, o candidato a cargo do Poder executivo, 

Jack afirmou que a melhor forma de acabar com a violência é aumentando a repressão contra 

os bandidos, de forma a aumentar a quantidade de força policial repressiva nas ruas, aumento 

de penas e maior eficiência nos processos visando a condenação dos acusados. No momento 

adequado para réplica, Ralph, seu opositor afirma que, a situação apresentada não é tão 

definida quanto se parece, embora essas propostas apresentem uma solução a curto prazo, 

essa solução não é sustentável, pois é mais cara, mais precária e muito menos eficiente. O 

ideal, segundo pesquisas que estudaram o tema da violência é que o problema seja observado 

de forma mais complexa, atentando-se para todas as variáveis, sendo certo que o meio mais 

efetivo para redução da violência é a atuação do Estado de forma a promover a inclusão social 

dos cidadãos, melhorar a distribuição de renda, equipar melhor os espaços públicos e investir 

na educação. 

 

Com base na situação acima, identifique e justifique qual técnica para refutar ideais foi utilizado 

por Ralph para convencer os telespectadores. (1,5) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

3) Bernard se deparou com um artigo jurídico científico para ler. O título do artigo é 
“Responsabilidade Civil do Estado”. Durante a leitura da primeira página, Bernard não 
identificou uma contextualização geral, não se deparou com o problema a ser estudado, com 
as hipóteses que se pretende responder no trabalho, o autor também não demonstrou que o 
trabalho é original e útil, terminando por desistir de ler o trabalho antes mesmo de chegar ao 
primeiro tópico. Ou seja, Bernard, desistiu de ler o restante do trabalho após ler a introdução. 
 
Com base nessa situação hipotética responda: 
 
a) a) Qual a importância da introdução num trabalho científico? Justifique sua resposta 
indicando os elementos essenciais dessa parte do trabalho (2,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Nesse mesmo trabalho, outro fator que desestimulou a leitura do restante do trabalho por 
parte de Bernard foi a citação de um “marco teórico” na introdução. Por que citar a existência 
de um marco teórico num trabalho jurídico científico pode desestimular o leitor? (1,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boa sorte! 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA Data: 30/11 

Professor(a): João Hagenbeck Parizzi Turma: 1º  

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1) Juliette, aluna do CESUC do curso de direito, procura o professor de metodologia da 
instituição para receber orientações para a realização do TCC. Juliette quer investigar a 
descriminalização do aborto na sociedade brasileira, e, para tanto pesquisa e obtém vários 
dados (advindo de pesquisas anteriormente realizadas, fontes oficiais e questionários 
que ela mesmo aplicou) sobre práticas abortivas, suas consequências sociais e econômicas 
no Brasil.  
 
Com base nas informações acima responda: 
 

Juliette cumpriu algum dos passos de investigação seguindo o método científico? Em caso 

positivo identifique o passo realizado por Juliette, justificando sua resposta. (valor 2,0) 

Sim, Juliette iniciou a investigação através do método científico, no caso é a parte da obtenção 

de evidência, o primeiro passo da investigação, na qual se obtém as informações (dados) 

necessários para a posterior observação e análise do fenômeno a ser estudado. A evidência 

antecede a análise, e deve ser obtida da forma mais objetiva possível, pois, a depender da 

situação, a mesma evidência pode ser usada para fundamentar argumentos contrários. 

1,0 em caso de identificação correta do passo. 

1,0 em caso de justificação adequada do passo. 
 

 

2) Durante o debate ocorrido em uma rede televisiva, o candidato a cargo do Poder executivo, 

Jack afirmou que a melhor forma de acabar com a violência é aumentando a repressão contra 

os bandidos, de forma a aumentar a quantidade de força policial repressiva nas ruas, aumento 

de penas e maior eficiência nos processos visando a condenação dos acusados. No momento 

adequado para réplica, Ralph, seu opositor afirma que, a situação apresentada não é tão 

definida quanto se parece, embora essas propostas apresentem uma solução a curto prazo, 

essa solução não é sustentável, pois é mais cara, mais precária e muito menos eficiente. O 

ideal, segundo pesquisas que estudaram o tema da violência é que o problema seja observado 

de forma mais complexa, atentando-se para todas as variáveis, sendo certo que o meio mais 

efetivo para redução da violência é a atuação do Estado de forma a promover a inclusão social 

dos cidadãos, melhorar a distribuição de renda, equipar melhor os espaços públicos e investir 

na educação. 

 

Com base na situação acima, identifique e justifique qual técnica para refutar ideais foi utilizado 

por Ralph para convencer os telespectadores. (1,5) 

Ralph se utilizou da técnica de refutação chamada modulação ou ponderação. Nesse tipo de 
técnica há uma maior empatia em relação ao outro interlocutor, pois não se faz uma rejeição 
total da ideia contrária. Por outro lado, ao utilizar essa técnica o debatedor deve demonstrar 
que a situação não é tão simples como apresentada e demonstrar outras variáveis que 



 

demonstram uma solução melhor que a apresentada anteriormente, demonstrando um 
raciocínio mais completo sobre a situação e, consequentemente, tendo um maior poder de 
persuasão. 
 
 
3) Bernard se deparou com um artigo jurídico científico para ler. O título do artigo é 
“Responsabilidade Civil do Estado”. Durante a leitura da primeira página, Bernard não 
identificou uma contextualização geral, não se deparou com o problema a ser estudado, com 
as hipóteses que se pretende responder no trabalho, o autor também não demonstrou que o 
trabalho é original e útil, terminando por desistir de ler o trabalho antes mesmo de chegar ao 
primeiro tópico. Ou seja, Bernard, desistiu de ler o restante do trabalho após ler a introdução. 
 
Com base nessa situação hipotética responda: 
 
a) Qual a importância da introdução num trabalho científico? Justifique sua resposta indicando 
os elementos essenciais dessa parte do trabalho (2,0) 
A introdução é extremamente importante, pois após o título, o resumo e o sumário, é a primeira 
impressão do leitor sobre o texto. Ela serve para contextualizar o assunto investigado, 
problematizar o fenômeno a ser estudado, justificar a problemática (ou seja, porque você 
resolveu estudar o tema sob esse ângulo, mostrar a utilidade e originalidade do trabalho para a 
sociedade e comunidade científica e definir os conceitos das palavras chaves que serão 
citadas durante todo o artigo.  
A introdução deve possuir uma contextualização geral, definição dos conceitos chaves, a 
delimitação do que será estudado sobre o tema e do que não será estudado, a problemática, a 
demonstração da originalidade, os métodos utilizados para a pesquisa e justificativa da lógica 
entre a problemática e os tópicos discutidos no trabalho. 
 
 
 
 
 
 
b) Nesse mesmo trabalho, outro fator que desestimulou a leitura do restante do trabalho por 
parte de Bernard foi a citação de um “marco teórico” na introdução. Por que citar a existência 
de um marco teórico num trabalho jurídico científico pode desestimular o leitor? (1,5) 
 

O marco teórico pode ser perigoso, pois quando um autor decide utilizar as ideias de outro 
autor como fio condutor lógico do seu trabalho, este pode perder sua originalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Boa sorte! 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: 
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

Data: 04/12/17 

Professor: MILENE Turma: 2º A 

Aluno(a): 
 

Nota: 
 

 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

 

Instruções para a Prova – Leia Antes de Iniciar! 
 

 A Prova deverá ser realizada individualmente. 

 Proibido qualquer forma de consulta. 

 Deverão constar em cima da carteira apenas o material a ser utilizado, por exemplo: lápis, borracha 

e caneta azul ou preta. 

 É permitido a consulta apenas a parte manuscrita do caderno do aluno. 

 Celulares deverão ser desligados e guardados junto com outros materiais embaixo da carteira. 

 Não é permitido empréstimo de quaisquer materiais entre colegas. 

 É proibido qualquer tipo de comunicação entre os alunos. 

 É primordial o silêncio durante a realização da prova. 

 O tempo de prova será informado pelo professor. 

 O valor de cada questão está indicado na mesma. 

 Nas questões objetivas há apenas uma resposta correta. Pense bem antes de marcá-la, pois rasura 

e/ou escolha de mais de uma alternativa acarreta na anulação da questão. Na eventualidade de 

recurso deferido apontando mais de uma alternativa como correta somente estas serão 

consideradas, não atribuindo-se pontos para as demais alternativas ou questões em branco. 

 Nas questões discursivas/ abertas somente serão corrigidas as respostas que estiverem dentro das 

linhas fornecidas. 

 O descumprimento de quaisquer das regras mencionadas levará ao recolhimento de provas e 

atribuição de nota zero aos envolvidos. 

 Todas as informações para resolução das questões estão contidas no texto, o professor não 

responderá a dúvidas individuais. A interpretação das questões faz parte da avaliação. 

 
Ótima Prova! 

 
 

“A EDUCAÇÃO TEM RAÍZES AMARGAS, MAS OS SEUS FRUTOS SÃO DOCES”. ARISTÓTELES 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 01 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

 
MÔNICA e CEBOLINHA conviveram na mesma casa como casal durante 10 (dez) 

anos. Ao visualizar CEBOLINHA beijando MAGALI no banco da praça, MÔNICA resolveu entrar 

com pedido de separação. CEBOLINHA, ao tomar conhecimento do fato pelo CASCÃO enviou 

recado para MÔNICA que não iria separar dela e que foi “apenas um beijo”. Diante da situação, 

MÔNICA procurou a Dra. MULHER GATO, advogada renomada em causas familiares, para 

entrar com a devida medida judicial. 

Considerando que a procuração permite que MÔNICA delegue poderes para sua 

advogada, marque (assinale) a alternativa correta: 

 

a) Para a validade da procuração é necessário que tanto a MÔNICA (outorgante) e 

sua advogada (outorgado) assinem o documento. Pois desta forma a Dr. 

MULHER GATO terá a oportunidade de expressar sua vontade em receber esta 

incumbência. 

b) Em relação à natureza da procuração, esta será do tipo ad negotia. 

c) Não se faz necessário a discriminação dos poderes, pois tratasse de relação advogada e 
cliente, que por si só, dá amplos poderes. 

d) Em relação à natureza da procuração, esta será do tipo ad judicia. 

e) Em relação à natureza da procuração, esta será do tipo ad latere. 

 
 
 

QUESTÃO 02 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

 
No escritório de advocacia UNIDOS E VENCEREMOS o estagiário TRIPLO X foi 

designado para fazer uma petição inicial. Considerando a ordem e a formatação 

estudada em sala de aula, assinale a alternativa correta: 

 
a) A petição é elaborada na seguinte ordem: DO DIREITO, DOS FATOS E 

PEDIDOS. 
b) Na parte DOS FATOS, é o local destinado a esclarecer o enquadramento dos 

fatos è regra geral, podendo citar doutrina e jurisprudência aplicável à espécie. 
c) A jurisprudência deverá estar integralmente recuada 2 (dois) centímetros da 

margem da página. 
d) Apenas o início da jurisprudência deverá estar com recuo de 4 (quatro) 

centímetros da margem da página. 
e) Deve-se destinar de 5 a 10 linhas para o grande espaço entre o endereçamento 

e a qualificação numa peça. 

 



 
 

QUESTÃO 03 

Valor: 1,00 – Objetiva 
 

  : É o resumo do entendimento jurisprudencial baseado em decisões reiteradas 
no mesmo assunto. A _________ dividem-se em dois tipos: vinculantes e não vinculantes. 

 

O texto acima se refere ao conceito de: 
 

a) Súmula vinculante 
b) Jurisprudência 
c) Doutrina 
d) Súmula 
e) Lei seca 

 
 

 
QUESTÃO 04 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

 A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB TEVE A SUA CRIAÇÃO 
IDEALIZADA NO ANO DE 1843, PORÉM A SUA EFETIVAÇÃO SÓ OCORREU 
90 ANOS DEPOIS, ISSO, DURANTE O GOVERNO DE GETÚLIO VARGAS. 
FORAM POR MEIO DO ARTIGO 17, DO DECRETO N° 19.408 DE 18 DE 
NOVEMBRO DE 1930, QUE VARGAS E O MINISTRO DA JUSTIÇA OSWALDO 
ARANHA ASSINARAM A CRIAÇÃO DA ORDEM. 

 INSTITUTO NACIONAL DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA –  INCRA,  
É UMA AUTARQUIA FEDERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA. 
FOI CRIADO PELO DECRETO Nº 1 110, DE 9 DE JULHO DE 1970, COM A 
MISSÃO PRIORITÁRIA DE REALIZAR A REFORMA AGRÁRIA, MANTER O 
CADASTRO NACIONAL DE IMÓVEIS RURAIS E ADMINISTRAR AS TERRAS 
PÚBLICAS DA UNIÃO. 

 O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, É ÓRGÃO DO 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, LIGADO DIRETAMENTE AO 
GOVERNO, SENDO RESPONSÁVEL PELOS PAGAMENTOS DAS 
APOSENTADORIAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES 
BRASILEIROS QUE CONTRIBUEM COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL (SEGURO 
QUE GARANTE UMA APOSENTADORIA AO CONTRIBUINTE QUANDO ELE 
PÁRA DE TRABALHAR), COM EXCEÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Com relação ao uso das siglas, marque a alternativa que segue as normas de uso de forma 
adequada: 

 

 
a) INCRA, OAB, INSS 
b) Incra, Oab, Inss 
c) Incra, OAB, INSS 
d) INCRA, Oab, Inss 
e) INCRA, O.A.B, I.N.S.S 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_agr%C3%A1ria


 
 

QUESTÃO 05 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

 
Em sintonia com a realidade do cidadão, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 

localizado em Campinas/SP, resolveu adotar um dos principais aplicativos para troca de 

mensagens, o Whatsapp, em processos de conciliação. A iniciativa, implementada pelo Centro 

Integrado de Conciliação de 1ºGrau de Campinas, ficou entre as 12 finalistas do Prêmio Innovare 

deste ano, na categoria “Juiz”, e vem conseguindo promover o diálogo entre empresas e seus 

empregados, aumentando os índices de fechamento de acordos. (Disponível em: < 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84171-tribunal-do-trabalho-adota-whatsapp-e-fica-entre-os-finalistas-do- 

innovare>. Acesso em 01 dez. 2017.) 

 

Considerando os ensinamentos em relação ao uso adequado do Watsapp, 

assinale a alternativa correta: 

a) Nas relações de trabalho posso fazer uso emoticons e emojis, pois eles 
permitem que o diálogo via watsapp fique agradável e divertido. 

b) As normas de adequação para o uso do Watsapp valem apenas para as 
relações de trabalho, não sendo necessário aplicá-las na vida acadêmica, 
sendo assim, não existe qualquer óbice que impeça um aluno de enviar 
mensagem para um professor em um domingo, às 3 (três) horas da manhã, 
para tratar de assunto rotineiro. 

c) Não posso usar com frequência a formatação “CAIXA ALTA” nas mensagens 
para destacar o que é ou não importante. 

d) Ao iniciar uma conversa formal posso fazer uso do “Oi”. 

e) Ao finalizar uma conversa formal posso despedir-me com a escrita “abraço”. 

 
 

QUESTÃO 06 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 
Relatório é um documento em que se registram observações, pesquisas, 

investigações, fatos, variando de acordo com o assunto e com as finalidades. 
Assim, há, por exemplo, relatório executivo, operacional, de estágio, de 
auditoria, de reunião de estudos. Considerando um relatório total, assinale a 
alternativa correta: 

 

a) Os assuntos são lançados de acordo com a importância. 

b) Os tipos de relatório se dividem em: anotações, registros diários e diário de campo. 

c) O texto deve ser escrito taxativamente. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84171-tribunal-do-trabalho-adota-whatsapp-e-fica-entre-os-finalistas-do-


d) Posso fazer uso de gráficos, gravuras e mapa no relatório. 

e) O relatório não faz parte da redação de textos jurídicos. 

 
 
 

QUESTÃO 07 
 

Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 

Em uma petição inicial a parte “DOS FATOS” é o local em que são narrados os fatos que 
originaram a questão a ser apreciada pelo Poder Judiciário. 

 
Considerando o “RITMO DA FRASE” e o uso adequado do “RISCO DE MORTE”, 

ambos estudados em sala de aula, assinale a alternativa correta: 
 

a) Durante a noite, o réu matou sua namorada. 
b) Durante a noite, o réu matou sua namorada loira. 
c) O Réu matou sua namorada durante a noite. 
d) A vítima ainda corre risco de vida. 
e) Durante a noite, a namorada do réu corre risco de vida, pois ele a matou. 

 
Boa Prova. 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: 
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

Data: 05/12/17 

Professor: MILENE BRANDÃO PEREIRA Turma: 2º A 

 GABARITO 
Nota: 

 

 

 
QUESTÃO 01 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

 
MÔNICA e CEBOLINHA conviveram na mesma casa como casal durante 10 (dez) 

anos. Ao visualizar CEBOLINHA beijando MAGALI no banco da praça, MÔNICA resolveu entrar 

com pedido de separação. CEBOLINHA, ao tomar conhecimento do fato pelo CASCÃO enviou 

recado para MÔNICA que não iria separar dela e que foi “apenas um beijo”. Diante da situação, 

MÔNICA procurou a Dra. MULHER GATO, advogada renomada em causas familiares, para 

entrar com a devida medida judicial. 

Considerando que a procuração permite que MÔNICA delegue poderes para sua 

advogada, marque (assinale) a alternativa correta: 

 

RESPOSTA: Em relação à natureza da procuração, esta será do tipo ad judicia. 

 
 
 

QUESTÃO 02 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

 
No escritório de advocacia UNIDOS E VENCEREMOS o estagiário TRIPLO X foi 

designado para fazer uma petição inicial. Considerando a ordem e a formatação 

estudada em sala de aula, assinale a alternativa correta: 

 
RESPOSTA: Deve-se destinar de 5 a 10 linhas para o grande espaço entre o 
endereçamento e a qualificação numa peça. 

 
 

QUESTÃO 03 

Valor: 1,00 – Objetiva 
 

  : É o resumo do entendimento jurisprudencial baseado em decisões reiteradas 
no mesmo assunto. A _________ dividem-se em dois tipos: vinculantes e não vinculantes. 

 

O texto acima se refere ao conceito de: 



 
RESPOSTA: Súmula  
 
 

 
QUESTÃO 04 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

Com relação ao uso das siglas, marque a alternativa que segue as normas de uso de forma 
adequada: 

 

 
RESPOSTA: Incra, OAB, INSS 

 
 

QUESTÃO 05 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

 
Em sintonia com a realidade do cidadão, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 

localizado em Campinas/SP, resolveu adotar um dos principais aplicativos para troca de 

mensagens, o Whatsapp, em processos de conciliação. A iniciativa, implementada pelo Centro 

Integrado de Conciliação de 1ºGrau de Campinas, ficou entre as 12 finalistas do Prêmio Innovare 

deste ano, na categoria “Juiz”, e vem conseguindo promover o diálogo entre empresas e seus 

empregados, aumentando os índices de fechamento de acordos. (Disponível em: < 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84171-tribunal-do-trabalho-adota-whatsapp-e-fica-entre-os-finalistas-do- 

innovare>. Acesso em 01 dez. 2017.) 

 

Considerando os ensinamentos em relação ao uso adequado do Watsapp, 

assinale a alternativa correta: 

RESPOSTA: Não posso usar com frequência a formatação “CAIXA ALTA” 
nas mensagens para destacar o que é ou não importante. 

 
 

QUESTÃO 06 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 
Relatório é um documento em que se registram observações, pesquisas, 

investigações, fatos, variando de acordo com o assunto e com as finalidades. 
Assim, há, por exemplo, relatório executivo, operacional, de estágio, de 
auditoria, de reunião de estudos. Considerando um relatório total, assinale a 
alternativa correta: 

 

RESPOSTA: Posso fazer uso de gráficos, gravuras e mapa no relatório. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84171-tribunal-do-trabalho-adota-whatsapp-e-fica-entre-os-finalistas-do-


 
 

QUESTÃO 07 
 

Em uma petição inicial a parte “DOS FATOS” é o local em que são narrados os fatos que 
originaram a questão a ser apreciada pelo Poder Judiciário. 

 
Considerando o “RITMO DA FRASE” e o uso adequado do “RISCO DE MORTE”, 

ambos estudados em sala de aula, assinale a alternativa correta: 
 
 

RESPOSTA: O Réu matou sua namorada durante a noite. 
 
 

Boa Prova. 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: 
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

Data: 04/12/17 

Professor: WANELY Turma: 2º B 

Aluno(a): 
 

Nota: 
 

 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

 

Instruções para a Prova – Leia Antes de Iniciar! 
 

 A Prova deverá ser realizada individualmente. 

 Proibido qualquer forma de consulta. 

 Deverão constar em cima da carteira apenas o material a ser utilizado, por exemplo: lápis, borracha 

e caneta azul ou preta. 

 É permitido a consulta apenas a parte manuscrita do caderno do aluno. 

 Celulares deverão ser desligados e guardados junto com outros materiais embaixo da carteira. 

 Não é permitido empréstimo de quaisquer materiais entre colegas. 

 É proibido qualquer tipo de comunicação entre os alunos. 

 É primordial o silêncio durante a realização da prova. 

 O tempo de prova será informado pelo professor. 

 O valor de cada questão está indicado na mesma. 

 Nas questões objetivas há apenas uma resposta correta. Pense bem antes de marcá-la, pois rasura 

e/ou escolha de mais de uma alternativa acarreta na anulação da questão. Na eventualidade de 

recurso deferido apontando mais de uma alternativa como correta somente estas serão 

consideradas, não atribuindo-se pontos para as demais alternativas ou questões em branco. 

 Nas questões discursivas/ abertas somente serão corrigidas as respostas que estiverem dentro das 

linhas fornecidas. 

 O descumprimento de quaisquer das regras mencionadas levará ao recolhimento de provas e 

atribuição de nota zero aos envolvidos. 

 Todas as informações para resolução das questões estão contidas no texto, o professor não 

responderá a dúvidas individuais. A interpretação das questões faz parte da avaliação. 

 
Ótima Prova! 

 
 

“A EDUCAÇÃO TEM RAÍZES AMARGAS, MAS OS SEUS FRUTOS SÃO DOCES”. ARISTÓTELES 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 01 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 
         

No escritório de advocacia UNIDOS E VENCEREMOS o estagiário TRIPLO X foi designado 

para fazer a pesquisa jurisprudencial para uma peça trabalhista. Após encontrar a jurisprudência 

desejada, foi dado a oportunidade de colocar a seguinte jurisprudência no corpo do texto da peça:  

 

CONTRATO DE ESTÁGIO X VÍNCULO DE EMPREGO. A atividade de estagiário possui contornos muito similares, 
em termos de tarefas, com o contrato de emprego, vez que, nos termos da Lei nº 11.788/2008, art. 1º, o estágio é ato 
educativo escolar supervisionado, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos. Portanto, para que 
se prepare para o trabalho produtivo dentro de sua futura área de atuação, mister se faz que o estagiário desempenhe 
atividades similares àquelas realizadas pelo empregado, sendo o grande diferencial a existência de supervisão 
permanente, com o intuito de orientar e preparar o futuro profissional, corrigindo-lhe as eventuais falhas. O estágio 
tem por objetivo, pois, proporcionar experiência prática na área específica de formação do aluno, de forma a propiciar 
a complementação de seu ensino e da sua aprendizagem. Não se vislumbra nas provas apresentadas pela autora, 
elementos aptos a infirmar o contrato de estágio em questão. Recurso a que se nega provimento. (Processo: RO - 
0001406-46.2012.5.06.0001, Redator: Paulo Dias de Alcântara, Data de julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, 
Data de publicação: 27/03/2014) (TRT-6 - RO: 00014064620125060001, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda 
Turma) 
 

 

 Considerando a formatação estudada em sala de aula, assinale a alternativa correta em 

relação à distância que o texto jurisprudencial deverá ficar em relação à margem da página: 

 

a) Apenas o início da jurisprudência deverá estar com recuo de 3 (três) centímetros da 
margem da página. 

b) Apenas o início da jurisprudência deverá estar com recuo de 2 (dois) dedos da margem 
da página. 

c) A jurisprudência deverá estar integralmente recuada 4 (quatro) centímetros da margem 
da página 

d) A jurisprudência deverá estar integralmente recuada 3 (três) centímetros da margem da 
página. 

e) Apenas o início da jurisprudência deverá estar com recuo de 4 (quatro) centímetros da 
margem da página. 
 

 

QUESTÃO 02 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

 
O pai de CEBOLINHA necessitava viajar para a França para tratar de assuntos 

relacionado aos negócios. Percebendo que seu filho era maior de idade e estava indo bem na 

faculdade de direito no Cesuc, decidiu deixar a administração da empresa em sua 

responsabilidade. Considerando que a procuração permite que o pai de Cebolinha delegue 

poderes para seu filho, marque (assinale) a alternativa correta: 

 

 



a) Em relação a natureza da procuração, esta será do tipo ad judicia. 

b) Para a validade da procuração é necessário que tanto o pai (outorgante) e o filho 

(outorgado) assinem o documento. Pois desta forma CEBOLINHA terá a oportunidade de 

expressar sua vontade em receber esta incumbência. 

c) Em relação a natureza da procuração, esta será do tipo ad negotia. 

d) Não se faz necessário a discriminação dos poderes, pois tratasse de relação de pai e filho. 

e) Em relação a natureza da procuração, esta será do tipo ad latere. 

 

 
 

 
QUESTÃO 03 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

 
Em sintonia com a realidade do cidadão, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 

localizado em Campinas/SP, resolveu adotar um dos principais aplicativos para troca de 

mensagens, o Whatsapp, em processos de conciliação. A iniciativa, implementada pelo Centro 

Integrado de Conciliação de 1ºGrau de Campinas, ficou entre as 12 finalistas do Prêmio Innovare 

deste ano, na categoria “Juiz”, e vem conseguindo promover o diálogo entre empresas e seus 

empregados, aumentando os índices de fechamento de acordos. (Disponível em: < 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84171-tribunal-do-trabalho-adota-whatsapp-e-fica-entre-os-finalistas-do-

innovare>. Acesso em 01 dez. 2017.) 

 

Considerando os ensinamentos em relação ao uso adequado do Watsapp, assinale a 

alternativa correta: 

a) Nas relações de trabalho posso fazer uso Emoticons e emojis, pois eles permitem que o 
diálogo via watsapp fique agradável e divertido. 

b) As normas de adequação para o uso do Watsapp valem apenas para as relações de 
trabalho, não sendo necessário aplicá-las na vida acadêmica, sendo assim, não existe 
qualquer óbice que impeça um aluno de enviar mensagem para um professor em um 
domingo, às 3 (três) horas da manhã, para tratar de assunto rotineiro. 

c) Não posso usar com frequência a formatação “CAIXA ALTA” nas mensagens para 
destacar o que é ou não importante. 

d) Ao iniciar uma conversa formal posso fazer uso do “Oi”. 

e) Ao finalizar uma conversa formal posso despedir-me com a escrita “abraço”.  
 

 
QUESTÃO 04 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 
 Relatório é um documento em que se registram observações, pesquisas, 
investigações, fatos, variando de acordo com o assunto e com as finalidades. Assim, há, 



por exemplo, relatório executivo, operacional, de estágio, de auditoria, de reunião de 
estudos. Considerando o documento tratado, assinale a alternativa correta: 
 

a) Posso fazer uso de gráficos, gravuras e mapa no relatório. 

b) Os assuntos são lançados de acordo com a importância. 

c) Os tipos de relatório se dividem em: anotações, registros diários e diário de campo. 

d) O texto deve ser escrito taxativamente. 

e) O relatório não faz parte da redação de textos jurídicos. 

 

 

QUESTÃO 05 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 
 ______________: é construção jurídica elaborada por juristas. São textos e livros produzidos, que tratam 
de determinado tema do direito e ajudam a sistematizar as normas jurídicas, interpretando textos legais 
e criando novos institutos jurídicos. Possui função ordenadora do sistema e criativa.  
 

O texto acima refere-se ao conceito de: 
 

a) Súmula vinculante 
b) Jurisprudência 
c) Doutrina 
d) Súmula 
e) Lei seca 

 
 
QUESTÃO 06 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, É O CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE 
SAÚDE, PRESTADOS POR ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, 
ESTADUAIS E MUNICIPAIS, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E DAS 
FUNDAÇÕES MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO. 

 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, É 
UMA AUTARQUIA FEDERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA. FOI CRIADO 
PELO DECRETO Nº 1 110, DE 9 DE JULHO DE 1970, COM A MISSÃO PRIORITÁRIA DE 
REALIZAR A REFORMA AGRÁRIA, MANTER O CADASTRO NACIONAL DE IMÓVEIS 
RURAIS E ADMINISTRAR AS TERRAS PÚBLICAS DA UNIÃO. 

 O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, É ÓRGÃO DO MINISTÉRIO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, LIGADO DIRETAMENTE AO GOVERNO, SENDO 
RESPONSÁVEL PELOS PAGAMENTOS DAS APOSENTADORIAS E DEMAIS 
BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES BRASILEIROS QUE CONTRIBUEM COM A 
PREVIDÊNCIA SOCIAL (SEGURO QUE GARANTE UMA APOSENTADORIA AO 
CONTRIBUINTE QUANDO ELE PÁRA DE TRABALHAR), COM EXCEÇÃO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Com relação ao uso das siglas, marque a alternativa que segue as normas de uso de forma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_agr%C3%A1ria


adequada: 

 

a) INCRA, SUS, INSS 
b) Incra, Sus, Inss 
c) Incra, SUS, INSS 
d) INCRA, Sus, Inss 
e) INCRA, S.U.S, I.N.S.S 

 
 
 
QUESTÃO 07 
 

O grande espaço entre o endereçamento e a qualificação numa peça, antigamente 
era destinado ao carimbo, registro de recebimento ou o juiz apontava de forma manuscrita o 
despacho. Hoje o protocolo se resume a uma linha numa máquina automática e raros juízes 
ainda se manifestam naquele espaço. 

 
Com relação a esse espaço, quantas linhas devemos destinar: 

a) 5 a 10 linhas 
b) 2 linhas 
c) 4 linhas 
d) 5 a 20 linhas 
e) 2 a 4 linhas 

 

 
Boa Prova. 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: 
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

Data: 04/12/17 

Professor: Milene Brandão Pereira Turma: 2º b 

 GABARITO Nota: 
 

 

QUESTÃO 01 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 
No escritório de advocacia UNIDOS E VENCEREMOS o estagiário TRIPLO X foi 

designado para fazer a pesquisa jurisprudencial para uma peça trabalhista. Após 
encontrar a jurisprudência desejada, foi dado a oportunidade de colocar a seguinte 
jurisprudência no corpo do texto da peça. Considerando a formatação estudada em sala 
de aula, assinale a alternativa correta em relação à distância que o texto jurisprudencial 
deverá ficar em relação à margem da página: 

Resposta: A jurisprudência deverá estar integralmente recuada 4 (quatro) 
centímetros da margem da página. 

 
 
 
 

QUESTÃO 02 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 
O pai de CEBOLINHA necessitava viajar para a França para tratar de assuntos 
relacionado aos negócios. Percebendo que seu filho era maior de idade e estava indo 
bem na faculdade de direito no Cesuc, decidiu deixar a administração da empresa em 
sua responsabilidade. Considerando que a procuração permite que o pai de Cebolinha 
delegue poderes para seu filho, marque (assinale) a alternativa correta: 

 
              Resposta: Em relação a natureza da procuração, esta será do tipo ad negotia. 
 

 
QUESTÃO 03 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

Em sintonia com a realidade do cidadão, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região, localizado em Campinas/SP, resolveu adotar um dos principais aplicativos para 
troca de mensagens, o Whatsapp, em processos de conciliação. A iniciativa, 
implementada pelo Centro Integrado de Conciliação de 1ºGrau de Campinas, ficou 
entre as 12 finalistas do Prêmio Innovare deste ano, na categoria “Juiz”, e vem 
conseguindo promover o diálogo entre empresas e seus empregados, aumentando os 
índices de fechamento de acordos. (Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84171-tribunal-do-trabalho-adota-whatsapp-e-fica-
entre-os-finalistas-doinnovare>. Acesso em 01 dez. 2017.). Considerando os 
ensinamentos em relação ao uso adequado do Watsapp, assinale a alternativa correta: 

 
Resposta: Não posso usar com frequência a formatação “CAIXA ALTA” nas 



mensagens para destacar o que é ou não importante. 

 

QUESTÃO 04 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 
Relatório é um documento em que se registram observações, pesquisas, 
investigações, fatos, variando de acordo com o assunto e com as finalidades. Assim, 
há, por exemplo, relatório executivo, operacional, de estágio, de auditoria, de reunião 
de estudos. Considerando o documento tratado, assinale a alternativa correta: 

 
Resposta: Posso fazer uso de gráficos, gravuras e mapa no relatório. 

 
 

 
QUESTÃO 05 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 
______________: é construção jurídica elaborada por juristas. São textos e livros 
produzidos, que tratam de determinado tema do direito e ajudam a sistematizar as 
normas jurídicas, interpretando textos legais e criando novos institutos jurídicos. 
Possui função ordenadora do sistema e criativa.    

O texto acima refere-se ao conceito de:   

 
Resposta: Doutrina. 
 

 
QUESTÃO 06 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 
Com relação ao uso das siglas, marque a alternativa que segue as normas de uso de 
forma adequada: 

Resposta: Incra, SUS, INSS. 

 
 

QUESTÃO 07 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 
O grande espaço entre o endereçamento e a qualificação numa peça, antigamente era 
destinado ao carimbo, registro de recebimento ou o juiz apontava de forma manuscrita o 
despacho. Hoje o protocolo se resume a uma linha numa máquina automática e raros 
juízes ainda se manifestam naquele espaço.  Com relação a esse espaço, quantas linhas 
devemos destinar: 

Resposta: 5 a 10 linhas. 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

Questões
: 

 
 
Questão 1 (valor 0,9 pt) 
 

 
 

Considerando os conteúdos estudados acerca do tópico “Cultura: conceito antropológico; diversidade 
cultural”, assinale a assertiva que melhor se adequa à compreensão da charge acima: 

 

A) Nas sociedades ocidentais, o machismo se faz presente de forma mais intensa. 

B) A cultura ocidental é semelhante à cultura oriental sob a maioria dos aspectos. 

C) O relativismo cultural hierarquiza as culturas de forma a não compreendê-las.   

D) A cultura é como uma lente por meio da qual enxergamos o mundo.  

 
Questão 2 (valor 0,8 pt) 
 

“O etnocentrismo pode ser definido como uma “atitude emocionalmente condicionada que leva a 
considerar e julgar sociedades culturalmente diversas com critérios fornecidos pela própria cultura. Assim, 
compreende-se a tendência para menosprezar ou odiar culturas cujos padrões se afastam ou divergem 
dos da cultura do observador que exterioriza a atitude etnocêntrica. (...) Preconceito racial, nacionalismo, 
preconceito de classe ou   de profissão, intolerância religiosa são algumas formas de etnocentrismo”. 

 
WILLEMS, E. Dicionário de Sociologia. Porto Alegre: Editora Globo, 1970. p. 125. 

 
Com base no texto acima, podemos assinalar como um exemplo de afirmativa etnocêntrica: 

 

A) “O crescimento do PIB brasileiro tem sido muito superior ao do argentino nos últimos quatro anos” 

B)“As tribos indígenas são menos evoluídas pois carecem de padrões civilizatórios” 

C) “A produtividade da mão-de-obra haitiana é inferior à da chilena” 

D) “Não gosto de música sertaneja” 
 



Questão 3 (valor 0,9 pt) 
 

Em sua obra Vigiar e Punir, Michel Foucault trata do poder disciplinar, ao escrever: “A ‘disciplina’ não pode se 
identificar com uma instituição nem com um aparelho; ela é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, que 
comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos; ela é 
uma ‘física’ ou uma ‘anatomia’ do poder, uma tecnologia. E pode ficar a cargo seja de instituições ‘especializadas’ 
(as penitenciárias, ou as casas de correção do século XIX), seja de instituições que dela se servem como instrumento 
essencial para um fim determinado (as casas de educação, os hospitais), seja de instâncias preexistentes que nela 
encontram maneira de reforçar ou de reorganizar seus mecanismos internos de poder (um dia se precisará mostrar 
como as relações intrafamiliares, essencialmente na célula pais-filhos, se ‘disciplinaram’, absorvendo desde a era 
clássica esquemas externos, escolares, militares, depois médicos, psiquiátricos, psicológicos, que fizeram da família 
o local de surgimento privilegiado para a questão disciplinar do normal e do anormal), seja de aparelhos que fizeram 
da disciplina seu princípio de funcionamento interior (disciplinarização do aparelho administrativo a partir da época 
napoleônica), seja enfim de aparelhos estatais que têm por função não exclusiva mas principalmente fazer reinar a 
disciplina na escala de uma sociedade (a polícia)”.  
 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis, Vozes, 1987, p. 176-177. 

 

Sobre essa passagem, seria CORRETO afirmar que: 
 
I. Para Foucault o poder disciplinar é restrito apenas às prisões, como instituições centrais de controle dos delitos.  
 
II. Para o autor, o modelo das casas de correção e das penitenciárias do século XIX foi ampliado a outros níveis e 
relações sociais, de maneira a fundar aquilo que ele chama de sociedade disciplinar. 
 
III. Para o autor, a disciplina não é nada mais do que um sistema de punição reduzido ao âmbito das penitenciárias 
e casas de correção.  
 
IV. A sociedade disciplinar está ligada ao exercício de um poder disciplinar que saiu do âmbito corretivo e punitivo 
das penitenciárias e atingiu a sociedade como um todo, fazendo com que o poder não seja reconhecido mais do 
ponto de vista de uma instituição, mas de um conjunto de procedimentos que marcam todas as relações sociais.  
 
 

A) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.  
 

B) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
 

C) Apenas a assertiva III está correta.  
 

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 
 

 

Questão 4 (valor 0,9 pt) 

 

 
 

Considerando os conteúdos estudados acerca do tópico “Sociedade disciplinar: o Panóptico de Foucault 
e a sociedade do espetáculo de Debord”, assinale a assertiva que melhor se adequa à compreensão da 
charge acima: 



 

A)  As empresas de serviços online representam o paradigma do progresso moderno, entendido pelos autores como 
o aprofundamento efetivo da liberdade individual.   

B) As formas virtuais de interação social representam recentes transformações na vida social, caracterizando relações 
sociais mais profundas e constantes.  

C) O esquema de poder característico da sociedade disciplinar baseia-se na vigilância constante, principalmente a partir 
de um sistema de registro contínuo.  

D) A sociedade disciplinar é caracterizada pela presença objetiva do maior número de instituições prisionais e demais 
mecanismos que compõem o sistema penal. 

 

 
Questão 5 (valor 0,9 pt) 
 

 

 
 
 

A charge acima, estabelece uma referência metafórica entre as relações sociais mediadas pelas redes 
sociais e o modelo panóptico discutido por Michel Foucault. Considerando os conteúdos estudados acerca 
dos tópicos “Sociedade disciplinar: o Panóptico de Foucault e a sociedade do espetáculo de Debord” e “A 
condição pós-moderna: transformações no mundo do trabalho e ideologia”, identifique as afirmações 
corretas: 

 
I. A massificação cultural promove, por meio do isolamento dos indivíduos, uma individualidade sólida, fixa e cada 
vez mais original.  
 
II. A comunicabilidade instantânea promovida pelo desenvolvimento de meios de comunicação de massa produziu 
uma tendência contemporânea de relações sociais mais profundas e constantes.  
 
III. As relações sociais na sociedade em que a comunicabilidade é instantânea podem ser caracterizadas pela 
efemeridade e pelo aprofundamento da vigilância mútua.  
 
IV. Os mecanismos de vigilância e os dispositivos de controle social apresentam-se socialmente democratizados, 
uma vez que todos têm acesso aos meios de comunicação de massa.  
 
ESTÃO CORRETAS: 
 

A) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.  
 

B) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
 

C) Apenas a assertiva III está correta.  
 

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 
 



 

Questão 6 (valor 0,8 pt) 
 

 
 
 
A charge de Miguel Paiva, publicada no dia da promulgação da atual Constituição Brasileira, aponta para a contradição 
entre realidade social e garantias legais. Segundo a crítica, no Brasil o acesso aos direitos de cidadania é limitado 
fundamentalmente pelo seguinte fator:  
 

A) Falta de capacidade profissional  

B) Demanda habitacional superior ao esperado  

C) Desigualdade na distribuição da riqueza  

D) Crescimento desequilibrado da população 

 
Questão 7 (valor 0,9 pt) 

 
À medida que, a partir dos anos 70, amplia-se uma cultura democrática no Brasil, que os movimentos 
sociais, junto com outros setores democráticos, vão arrombando as portas da ditadura, o Estado torna-se 
lentamente permeável à participação de novos atores sociais. O Estado brasileiro, tradicionalmente 
privatizado pelos seus vínculos com grupos oligárquicos, vai lentamente cedendo espaço, tornando-se 
mais permeável a uma sociedade civil que se organiza, que se articula, que constitui espaços públicos 
nos quais reivindica opinar e interferir sobre a política, sobre a gestão do destino comum da sociedade. A 
radicalização da democracia não significa apenas a construção de um regime político democrático, mas 
também a democratização da sociedade e a construção de uma cultura democrática. Esse é ainda um 
desafio. 

 
(Adaptado de CARVALHO, Maria do C.A.A. Participação social no Brasil hoje. São Paulo: Instituto Polis, 1998. 

Disponível em<http://www.polis.org.br/obras/arquivo_169.pdf> Acesso: 20 mai 2017. 

 
Considerando o texto acima e as temáticas estudadas nos tópicos “Cidadania e democracia no Brasil: 
Direitos civis, políticos e sociais; Estado e instituições” e “Movimentos sociais no Brasil”, analise as 
afirmativas, tendo em vista a historicidade da democracia e da cidadania: 

 

 

I. A participação ativa e efetiva dos cidadãos na formação do governo e, em consequência, no controle da 
vida social, necessita da ampliação de condições que possibilitem aos indivíduos se apropriarem material 
e politicamente dos bens socialmente produzidos. 

II. Os movimentos sociais impulsionaram a ampliação da democracia e da cidadania em diversos momentos 
históricos brasileiros, alçando a outro patamar de dignidade setores historicamente marginalizados dos 
processos decisórios. 

III. O processo constituinte de 1988 representou a harmonia ideológica e o fim dos conflitos políticos após o 
encerramento do período ditatorial, expressos no texto constitucional sintético e homogêneo que 
consolidou a democracia brasileira. 

IV. Ampliar o respeito pelo diferente e combater as opressões raciais, de gênero, de orientação sexual, dentre 
outras, fazem parte de práticas participativas fundamentais para a construção de uma cultura democrática 
ampla. 

http://www.polis.org.br/obras/arquivo_169.pdf


 
Estão corretas as afirmativas: 

 

A) I, II e IV, apenas. 

B) I, II e III, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 

D) I, II, III e IV. 
 

 
Questão 8 (valor 0,9 pt) 

 

“Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque, ao lado  de outros sujeitos 
coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de 
práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da 
sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito tem sido os motores no processo de construção 
democrática.” 

 
SOUZA, M. A. Movimentos sociais no Brasil contemporâneo: participação e possibilidades das práticas democráticas. 

Disponível em: http//www.ces.uc.pt. Acesso: 20 mai 2017 

 
 

 
Manifestação do movimento LGBTT na 4ª Marcha Nacional 
contra a Homofobia. Brasília, 2013.  

                  

 
Manifestação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra 

(MST). Curitiba, 2010. 

                    

 
A respeito do papel político dos novos movimentos sociais no contexto brasileiro, podemos afirmar que:  
 

 

A) Os movimentos sociais expressam-se por ações coletivas organizadas, que alçam ao espaço político a 
participação e as demandas de setores historicamente marginalizados. 

 

B) Os movimentos sociais constituíram-se no Brasil como uma extensão do aparato do Estado na sociedade civil, 
caracterizando-se justamente por sua identidade institucional. 

 

C) As bandeiras de luta defendidas pelos novos movimentos sociais brasileiros, desde os anos 1970, limitam-se 
à problemática trabalhista e sindical. 

 

D) Coube aos novos movimentos sociais do Brasil, desde seu florescimento nos anos 1970, reforçar as ações 
coletivas e estruturas de poder centralizadas em torno do Estado. 

 

 
 

http://www.ces.uc.pt/


 

 
 

Curso de Direito 

GABARITO Valor: 6 pts 

Disciplina: Sociologia e Antropologia Data: 06/12/17 

Professor(a): FLÁVIA G. F. MARIANO Turma: 
2º A 

 

Padrões de respostas 

 

 

QUESTÃO RESPOSTA: 

01 [D] 

02 [B] 

03 [A] 

04 [C] 

05 [C] 

06 [C] 

07 [A] 

08 [A] 
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Questões: 
 
 
Questão 1 (valor 0,9 pt) 
 

 
 

Considerando os conteúdos estudados acerca do tópico “Cultura: conceito antropológico; diversidade 
cultural”, assinale a assertiva que melhor se adequa à compreensão da charge acima: 

 

A) O machismo se manifesta de forma semelhante em todas as sociedades, sendo observável em todos os 
tipos de relações entre homens e mulheres.  

B) As noções de corpo, sexualidade e de gênero são culturalmente construídas e podem ser diferentes em culturas 
distintas.  

C) O relativismo cultural hierarquiza as culturas de forma a não compreendê-las.  

D)  A cultura ocidental é objetivamente mais machista que as culturas de matriz oriental, predominando nestas a 
noção de direito ao corpo.  

 
Questão 2 (valor 0,8 pt) 

 

“O etnocentrismo pode ser definido como uma “atitude emocionalmente condicionada que leva a 
considerar e julgar sociedades culturalmente diversas com critérios fornecidos pela própria cultura. 
Assim, compreende-se a tendência para menosprezar ou odiar culturas cujos padrões se afastam ou 
divergem dos da cultura do observador que exterioriza a atitude etnocêntrica. (...) Preconceito racial, 
nacionalismo, preconceito de classe ou   de profissão, intolerância religiosa são algumas formas de 
etnocentrismo”. 

 
WILLEMS, E. Dicionário de Sociologia. Porto Alegre: Editora Globo, 1970. p. 125. 

 
Com base no texto acima, podemos assinalar como um exemplo de afirmativa etnocêntrica: 

 

A) “O crescimento do PIB brasileiro tem sido muito superior ao do argentino nos últimos quatro anos” 

B) “A produtividade da mão-de-obra haitiana é inferior à da chilena” 

C) “As tribos indígenas são menos evoluídas pois carecem de padrões civilizatórios” 

D) “Não gosto de música sertaneja” 
 



 
 
Questão 3 (valor 0,9 pt) 

 
“O sonho arquitetural de Bentham tornara-se uma realidade jurídica e institucional no Estado napoleônico que, 
aliás, serviu de modelo a todos os Estados do século XIX. Direi que a verdadeira mudança foi a invenção do 
panoptismo. Vivemos em uma sociedade panóptica. Têm-se estruturas de vigilância inteiramente generalizadas 
das quais o sistema penal, o sistema judiciário são uma peça assim como a prisão, por sua vez, também o é; 
estruturas de vigilância das quais a psicologia, a psiquiatria, a criminologia, a sociologia e a psicologia social são 
os efeitos. É ali, nesse panoptismo geral da sociedade, que se deve reinserir o nascimento da prisão" 

 
FOUCAULT, Michel. Resumo dos Cursos do Collège de France (1970-1982). Tradução Andrea Daher. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editora, 1997, p. 63. 

 

 
O filósofo Michel Foucault faz referência ao projeto de penitenciária ideal (o sistema panóptico, apresentado em sala 
de aula), concebido pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham, para explicar o processo de disseminação 
sistemática de dispositivos disciplinares em todas as estruturas sociais a partir do século XVIII. Para Foucault, o 
panoptismo é a automatização e a generalização do poder a partir da difusão de uma sensação consciente de uma 
vigilância permanente sob os indivíduos. Nesta perspectiva, podemos afirmar que: 

 

A) A sociedade panóptica diz respeito a um modelo de organização social em que os indivíduos detêm mais 
liberdade. 

B) Os mecanismos de vigilância são um meio de controle sobre as ações dos indivíduos, com fim a adequá-las aos 
padrões de conduta. 

C) A sensação de vigilância permanente acontece apenas nas instituições prisionais e demais mecanismos que 
compõem o sistema penal. 

D) Por automação e generalização do poder entende-se a diminuição dos efeitos de controle sobre os indivíduos. 

 

 

Questão 4 (valor 0,9 pt) 
 

 
 

Considerando os conteúdos estudados acerca do tópico “Sociedade disciplinar: o Panóptico de 
Foucault”, assinale a assertiva que melhor se adequa à compreensão da charge acima: 

 

A)  Para Foucault, a visibilidade tornou-se uma armadilha da sociedade contemporânea, uma vez que os processos 
de docilização e adestramento pressupõem formas de poder e de produção de saberes cada vez mais 
centralizadas.   

B)  Na sociedade disciplinar há uma espécie de onipresença do poder, que se apresenta como uma rede 
“microscópica”, por meio da qual o poder se exerce interditando certas ações, mas também produzindo outras. 

C)  O uso social da tecnologia para fins de interação e de informação é um elemento moderno, caracterizado por 

transcender as fronteiras culturais e temporais, dantes determinantes nas relações sociais.  

D) O desenvolvimento da internet possibilitou aos indivíduos do tempo presente a democratização do poder e das 



formas de controle social, sobretudo, por meio da segurança das informações.  

 

. Questão 5 (valor 0,9 pt) 

 

 
 
 

A charge acima, estabelece uma referência metafórica entre as relações sociais mediadas pelas redes 
sociais e o modelo panóptico discutido por Michel Foucault. Considerando os conteúdos estudados 
acerca dos tópicos “Sociedade disciplinar: o Panóptico de Foucault” e “A condição pós-moderna: 
transformações no mundo do trabalho e ideologia”, identifique as afirmações corretas: 

 
 
I. Na sociedade contemporânea, a efemeridade e a comunicabilidade instantânea no espaço tornam-se 
instrumentos sistêmicos de controle social.  
 
II. A visibilidade e a vigilância configuram-se na sociedade disciplinar como prática social e ideologia, disseminada 
nas relações na sociedade e aceita pelos indivíduos. 
 
III. A sociedade pautada pela cultura de massa é efetivamente mais democrática, uma vez que todos têm acesso 
igualitário ao controle das informações no meio virtual. 
 
IV. As redes sociais são exemplos de como o controle social pode ser exercido de forma igualitária por todos os 
indivíduos, que exercem por meio do acesso individual o adestramento individual de outrem.   
 
ESTÃO CORRETAS: 
 

A) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.  

B) Apenas a assertiva III está correta.  

C) Todas as assertivas estão corretas.  

D) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 

 
Questão 6 (valor 0,8 pt) 
 

“Se devessem prevalecer os cidadãos passivos os governantes acabariam por transformar seus súditos num bando de 
ovelhas dedicadas tão somente a pastar o capim uma ao lado da outra (e a não reclamar, acrescento eu, nem mesmo 
quando o capim é escasso).” 
 

Bobbio, Norberto. O futuro da democracia (uma defesa das regras do jogo). Trad. Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

1986. 171 p.  

Em acordo com o texto do filósofo e jurista Norberto Bobbio, podemos afirmar que: 
 

A) A cidadania efetiva deve ser ativa, ou seja, o indivíduo deve cobrar, propor e participar ativamente. 

B) A cidadania deve ser exercida apenas quando nos sentimos afetados pelo autoritarismo do poder público.  

C) Os movimentos sociais são exemplo de passividade no exercício da cidadania.  

D) A cidadania não fica ameaçada diante dessa passividade, já que ela é sempre mínima. 



Questão 7 (valor 0,9 pt) 

 

À medida que, a partir dos anos 70, amplia-se uma cultura democrática no Brasil, que os movimentos 
sociais, junto com outros setores democráticos, vão arrombando as portas da ditadura, o Estado torna-
se lentamente permeável à participação de novos atores sociais. O Estado brasileiro, tradicionalmente 
privatizado pelos seus vínculos com grupos oligárquicos, vai lentamente cedendo espaço, tornando-se 
mais permeável a uma sociedade civil que se organiza, que se articula, que constitui espaços públicos 
nos quais reivindica opinar e interferir sobre a política, sobre a gestão do destino comum da sociedade. 
A radicalização da democracia não significa apenas a construção de um regime político democrático, 
mas também a democratização da sociedade e a construção de uma cultura democrática. Esse é ainda 
um desafio. 

 
(Adaptado de CARVALHO, Maria do C.A.A. Participação social no Brasil hoje. São Paulo: Instituto Polis, 1998. 

Disponível em<http://www.polis.org.br/obras/arquivo_169.pdf> Acesso: 20 mai 2017. 

 
Considerando o texto acima e as temáticas estudadas nos tópicos “Cidadania e democracia no Brasil: 
Direitos civis, políticos e sociais; Estado e instituições” e “Movimentos sociais no Brasil”, analise as 
afirmativas, tendo em vista a historicidade da democracia e da cidadania: 

 

 

I. A participação ativa e efetiva dos cidadãos na formação do governo e, em consequência, no controle da 
vida social, necessita da ampliação de condições que possibilitem aos indivíduos se apropriarem 
material e politicamente dos bens socialmente produzidos. 

II. movimentos sociais impulsionaram a ampliação da democracia e da cidadania em diversos momentos 
históricos brasileiros, alçando a outro patamar de dignidade setores historicamente marginalizados dos 
processos decisórios. 

III. Os O processo constituinte de 1988 representou a harmonia ideológica e o fim dos conflitos políticos 
após o encerramento do período ditatorial, expressos no texto constitucional sintético e homogêneo que 
consolidou a democracia brasileira. 

IV. Ampliar o respeito pelo diferente e combater as opressões raciais, de gênero, de orientação sexual, 
dentre outras, fazem parte de práticas participativas fundamentais para a construção de uma cultura 
democrática ampla. 

 
Estão corretas as afirmativas: 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II e IV, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 

D) I, II, III e IV. 

 

 
Questão 8 (valor 0,9 pt) 
 

 

“Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque, ao lado de outros 
sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um 
conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na 
interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito tem sido os motores no processo 
de construção democrática.” 

 
SOUZA, M. A. Movimentos sociais no Brasil contemporâneo: participação e possibilidades das práticas democráticas. 

Disponível em: http//www.ces.uc.pt. Acesso: 20 mai 2017 

 
 

http://www.polis.org.br/obras/arquivo_169.pdf
http://www.ces.uc.pt/


 
Manifestação do movimento LGBTT na 4ª Marcha Nacional 
contra a Homofobia. Brasília, 2013. 

       

 
Manifestação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra 
(MST). Curitiba, 2010. 

                   
                 

 
A respeito do papel político dos novos movimentos sociais no contexto brasileiro, podemos afirmar que: 
 

A) Os movimentos sociais caracterizam-se por organizações coletivas pontuais, sem identidade fixa, a exemplo 
das manifestações públicas ocorridas no ano de 2013 no Brasil.  

 

B) As bandeiras de luta defendidas pelos novos movimentos sociais brasileiros, desde os anos 1970, limitam-se 
à problemática trabalhista e sindical. 
 

C) Os movimentos sociais surgidos no Brasil nas décadas de 1970 e 1980 diferenciam-se das formas 
tradicionais de organização dos trabalhadores e promovem a participação política de setores tradicionalmente 
afastados dos processos políticos oficiais.  

 

D)  Os novos movimentos sociais se caracterizam por não estabelecerem um programa de transformação 
política, diferentemente dos partidos e sindicatos.   
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Padrões de respostas 

 

 

QUESTÃO RESPOSTA: 

01 [B] 

02 [C] 

03 [B] 

04 [B] 

05 [D] 

06 [A] 

07 [B] 

08 [C] 

 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL I Data: 01/12/17 

Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 2º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Questão 01 (1,0 ponto): Defuntina da Silva celebrou, com Putrefátus Tumuloide, um contrato de 
empréstimo no valor de R$3.800,00. O contrato foi celebrado no dia 15 de setembro de 2002. De acordo 
com o contrato, Putrefátus deveria pagar o valor integral do empréstimo à Defuntina no dia 15 de março de 
2003. Ocorre que no dia 16 de março de 2203, um dia após o estipulado contratual, Putrefátus não havia 
efetuado ainda nenhum pagamento, nem mesmo de parte do valor emprestado, o que o tornou 
inadimplente. Na hipótese de o valor do empréstimo não ter sido pago até o dia de hoje (01/12/2017), sabe-
se que Defuntina poderia ainda entrar no judiciário com uma ação de cobrança, isso em razão 
 
(a) da sua pretensão, que nascera no dia em que seu interesse de credora fora violado. 
(b) do direito de ação, que é imprescritível. 
(c) da existência da sua pretensão, já que ainda não ocorreu a prescrição. 
(d) do inadimplemento ocorrido no momento em que Putrefátus deveria ter quitado o empréstimo. 
(e) do fim do prazo prescricional. 
 
Questão 02 (1,0 ponto): Dona Patrícia Rosa estava louca de vontade de comprar um cachorrinho. Seu 
sonho era ter um bichinho de estimação, já que fora privada desse benefício ao longo de sua vida. Uma 
verdadeira defensora dos animais, Patrícia sempre se dispusera a lutar pelo direito de tão indefesos 
bichinhos. Ao saber que os animais passaram a ter o seu campo de direitos estendido, Dona Patrícia 
firmou seu entendimento e decidiu, com certeza absoluta, adquirir seu animal de estimação. Assim, Dona 
Patrícia dirigiu-se ao Pet Shop “Língua Feliz” disposta a adquirir uma cadelinha da raça Shitzu. A 
vendedora, senhora Pollyana Scaramal, percebendo que Dona Patrícia não entendia nada de cachorro, 
vendeu a única cadelinha que tinha, só que da raça Lhasa Apso, fazendo-a passar por Shitzu, isso de 
forma proposital. Sabendo-se que essas raças são muito parecidas quando filhotes, especialmente para 
quem não entende de cachorros, não houve nenhuma dificuldade em consolidar a venda. Caso Dona 
Patrícia venha descobrir o ocorrido e esteja disposta a invalidar o negócio por ela celebrado, isso porque 
não o celebraria se soubesse a verdade, o negócio poderia ser anulado por 
 
(a) erro sobre o negócio. 
(b) erro de direito. 
(c) dolo acidental. 
(d) dolo principal. 
(e) lesão. 
 
Leia, atentamente, o texto abaixo e, em seguida, responda à questão 03: 
 
A fraude contra credores constitui defeito social do negócio jurídico, que, nas palavras de Carlos Roberto 
Gonçalves: “não conduzem a um descompasso entre o íntimo querer do agente e a sua declaração. A vontade 
manifestada corresponde exatamente ao seu desejo. Mas é exteriorizada com a intenção de prejudicar terceiros 
ou de fraudar a lei”. (Direito Civil – Parte Geral, vol. I, São Paulo, Ed. Saraiva, 1997, p. 98) 
 
A fraude contra credores é classificada como vício social vez que o devedor, objetivando inadimplir com a 
obrigação assumida perante seu credor, firma contrato com terceiro alienando bens que garantiriam sua solvência. 
Aqui o terceiro tem ciência do motivo da disposição do bem, e em conluio com o devedor, conclui o negócio em 
prejuízo do credor. 
 
É regido pelo princípio da responsabilidade patrimonial segundo o qual o patrimônio do devedor responde por 
suas obrigações. Esse patrimônio, se desfalcado maliciosamente, e de tal maneira que torne o devedor insolvente, 
estará configurada a fraude contra credores. 
 



 

Para caracterizar a fraude aqui argüida, o devedor deve firmar o negócio estando em estado de insolvência, ou 
tornar-se insolvente em razão do desfalque patrimonial promovido. Enquanto seu patrimônio bastar para o 
pagamento das suas dívidas, terá total liberdade de dispor dele. 
 
A grande problemática colocada neste tema é a escolha entre a proteção dos interesses do adquirente de boa-fé 
ou do credores. Escolheu a lei proteger o adquirente de boa-fé, como bem pode ser observado na ação pauliana 
(ou revocatória), usada para rever o contrato que colocou o devedor em estado de insolvência, que tem como um 
de seus requisitos o ______________, como será visto mais adiante. 
 

Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1833 
 
Questão 03 (1,0 ponto): O texto acima trata da fraude contra credores, vício social do negócio jurídico. 
Assinale a alternativa que apresenta os requisitos desse vício do negócio jurídico: 
 
(a) Que ele seja essencial ou substancial. 
(b) Que ele seja principal, e não acidental. 
(c) Que ele seja escusável ou perdoável. 
(d) Que a desproporção da prestação se dê em função da necessidade econômica de uma das partes ou da sua 
inexperiência. 
(e) Que haja má-fé e prejuízo ao credor. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): Conforme ensina Pablo Stolze, a partir dos ensinamentos de Antonio Junqueira de 

Azevedo, ao falar do plano de eficácia do negócio jurídico, aqui é estudada a eficácia jurídica do negócio e 

os elementos acidentais que nela interferem. Chamam-se acidentais porque podem ou não ocorrer. Alguns 

autores o chamam de modalidades. São eles: condição, termos e encargo ou modo. 

Considere as seguintes assertivas a respeito da Condição, do Termo e do Encargo: 

 

I – Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do 

negócio jurídico a evento futuro e certo. 

II – Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se 

desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. 

III – O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. 

IV – Em regra, o encargo suspende a aquisição e o exercício do direito. 

 

De acordo com o Código Civil, está CORRETO apenas o que consta em: 

 

(a) I e III. 

(b) II e IV. 

(c) II e III. 

(d) I e IV. 

(e) I e IV. 

 

Questão 05 (1,0 ponto): Em um bazar beneficente, promovido por Júlia, Marta adquiriu um antigo 

faqueiro, praticamente sem uso. Acreditando que o faqueiro era feito de prata, Marta ofereceu um 

preço elevado sem nada perguntar sobre o produto. Júlia, acreditando no espírito benevolente de sua 

vizinha, prontamente aceitou o preço oferecido. 

Após dois anos de uso constante, Marta percebeu que os talheres começaram a ficar manchados e a 

se dobrarem com facilidade. Consultando um especialista, ela descobre que o faqueiro era feito de 

uma liga metálica barata, de vida útil curta, e que, com o uso reiterado, ele se deterioraria.  

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

 

(a) A compra e venda firmada entre Marta e Júlia é nula, por conter vício em seu objeto, caracterizando um 

dos defeitos do negócio jurídico. 

(b) O negócio foi plenamente válido, considerando ter restado comprovado que Júlia não tinha qualquer 

motivo para suspeitar do engano de Marta. 

(c) O prazo decadencial a ser observado para que Marta pretenda judicialmente o desfazimento do negócio 

deve ser contado da data da descoberta do vício. 



 

(d) De acordo com a disciplina do Código Civil, Marta nada poderá fazer, em virtude do esgotamento do prazo 

decadencial de dois (2) anos. 

 

Questão 06 (1,0 ponto): Ricardo realizou diversas obras no imóvel que Cláudia lhe emprestou: reparou 

um vazamento existente na cozinha; levantou uma divisória na área de serviço para formar um novo 

cômodo, destinado a servir de despensa; ampliou o número de tomadas disponíveis; e trocou o portão 

manual da garagem por um eletrônico. 

Quando Cláudia pediu o imóvel de volta, Ricardo exigiu o ressarcimento por todas as benfeitorias 

realizadas, embora sequer a tenha consultado previamente sobre as obras. 

Somente pode-se considerar benfeitoria necessária, a justificar o direito ao ressarcimento, 

 

(a) a formação de novo cômodo, destinado a servir de despensa, pelo levantamento de divisória na área de 

serviço. 

(b) o reparo do vazamento na cozinha. 

(c) a ampliação do número de tomadas. 

(d) a troca do portão manual da garagem por um eletrônico.  

 

Questão 07 (1,0 ponto): Bernardo, nascido e criado no interior da Bahia, decide mudar-se para o Rio de 

Janeiro. Ao chegar ao Rio, procurou um local para morar. José, percebendo o desconhecimento de 

Bernardo sobre o valor dos aluguéis no Rio de Janeiro, lhe oferece um quarto por R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Pagando com dificuldade o aluguel do quarto, ao conversar com vizinhos, Bernardo descobre que 

ninguém paga mais do que R$ 200,00 (duzentos reais) por um quarto naquela região. Sentindo-se 

injustiçado, procura um advogado. 

Sobre o caso narrado, com base no Código Civil, assinale a afirmativa correta. 

 

(a) O negócio jurídico poderá ser anulado por lesão, se José não concordar com a redução do proveito ou com a 

oferta de suplemento suficiente. 

(b) O negócio jurídico será nulo em virtude da ilicitude do objeto.  

(c) O negócio jurídico poderá ser anulado por coação em razão da indução de Bernardo ao erro.  

(d) O negócio jurídico poderá ser anulado por erro, eis que este foi causa determinante do negócio.  

 

 

“A vida tem surdez específica: ela não ouve seus desejos. A vida só ouve suas ações! Quando quiser algo, 

peça fazendo, agindo, persistindo.” 

William Douglas 

 

Boa avaliação! 
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Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Questão 01 (1,0 ponto): Defuntina da Silva celebrou, com Putrefátus Tumuloide, um contrato de 
empréstimo no valor de R$3.800,00. O contrato foi celebrado no dia 15 de setembro de 2002. De acordo 
com o contrato, Putrefátus deveria pagar o valor integral do empréstimo à Defuntina no dia 15 de março de 
2003. Ocorre que no dia 16 de março de 2203, um dia após o estipulado contratual, Putrefátus não havia 
efetuado ainda nenhum pagamento, nem mesmo de parte do valor emprestado, o que o tornou 
inadimplente. Na hipótese de o valor do empréstimo não ter sido pago até o dia de hoje (01/12/2017), sabe-
se que Defuntina poderia ainda entrar no judiciário com uma ação de cobrança, isso em razão 
 
(a) da sua pretensão, que nascera no dia em que seu interesse de credora fora violado. 
(b) do direito de ação, que é imprescritível. 
(c) da existência da sua pretensão, já que ainda não ocorreu a prescrição. 
(d) do inadimplemento ocorrido no momento em que Putrefátus deveria ter quitado o empréstimo. 
(e) do fim do prazo prescricional. 
 
Questão 02 (1,0 ponto): Dona Patrícia Rosa estava louca de vontade de comprar um cachorrinho. Seu 
sonho era ter um bichinho de estimação, já que fora privada desse benefício ao longo de sua vida. Uma 
verdadeira defensora dos animais, Patrícia sempre se dispusera a lutar pelo direito de tão indefesos 
bichinhos. Ao saber que os animais passaram a ter o seu campo de direitos estendido, Dona Patrícia 
firmou seu entendimento e decidiu, com certeza absoluta, adquirir seu animal de estimação. Assim, Dona 
Patrícia dirigiu-se ao Pet Shop “Língua Feliz” disposta a adquirir uma cadelinha da raça Shitzu. A 
vendedora, senhora Pollyana Scaramal, percebendo que Dona Patrícia não entendia nada de cachorro, 
vendeu a única cadelinha que tinha, só que da raça Lhasa Apso, fazendo-a passar por Shitzu, isso de 
forma proposital. Sabendo-se que essas raças são muito parecidas quando filhotes, especialmente para 
quem não entende de cachorros, não houve nenhuma dificuldade em consolidar a venda. Caso Dona 
Patrícia venha descobrir o ocorrido e esteja disposta a invalidar o negócio por ela celebrado, isso porque 
não o celebraria se soubesse a verdade, o negócio poderia ser anulado por 
 
(a) erro sobre o negócio. 
(b) erro de direito. 
(c) dolo acidental. 
(d) dolo principal. 
(e) lesão. 
 
Leia, atentamente, o texto abaixo e, em seguida, responda à questão 03: 
 
A fraude contra credores constitui defeito social do negócio jurídico, que, nas palavras de Carlos Roberto 
Gonçalves: “não conduzem a um descompasso entre o íntimo querer do agente e a sua declaração. A vontade 
manifestada corresponde exatamente ao seu desejo. Mas é exteriorizada com a intenção de prejudicar terceiros 
ou de fraudar a lei”. (Direito Civil – Parte Geral, vol. I, São Paulo, Ed. Saraiva, 1997, p. 98) 
 
A fraude contra credores é classificada como vício social vez que o devedor, objetivando inadimplir com a 
obrigação assumida perante seu credor, firma contrato com terceiro alienando bens que garantiriam sua solvência. 
Aqui o terceiro tem ciência do motivo da disposição do bem, e em conluio com o devedor, conclui o negócio em 
prejuízo do credor. 
 
É regido pelo princípio da responsabilidade patrimonial segundo o qual o patrimônio do devedor responde por 
suas obrigações. Esse patrimônio, se desfalcado maliciosamente, e de tal maneira que torne o devedor insolvente, 
estará configurada a fraude contra credores. 



 

 
Para caracterizar a fraude aqui argüida, o devedor deve firmar o negócio estando em estado de insolvência, ou 
tornar-se insolvente em razão do desfalque patrimonial promovido. Enquanto seu patrimônio bastar para o 
pagamento das suas dívidas, terá total liberdade de dispor dele. 
 
A grande problemática colocada neste tema é a escolha entre a proteção dos interesses do adquirente de boa-fé 
ou do credores. Escolheu a lei proteger o adquirente de boa-fé, como bem pode ser observado na ação pauliana 
(ou revocatória), usada para rever o contrato que colocou o devedor em estado de insolvência, que tem como um 
de seus requisitos o ______________, como será visto mais adiante. 
 

Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1833 
 
Questão 03 (1,0 ponto): O texto acima trata da fraude contra credores, vício social do negócio jurídico. 
Assinale a alternativa que apresenta os requisitos desse vício do negócio jurídico: 
 
(a) Que ele seja essencial ou substancial. 
(b) Que ele seja principal, e não acidental. 
(c) Que ele seja escusável ou perdoável. 
(d) Que a desproporção da prestação se dê em função da necessidade econômica de uma das partes ou da sua 
inexperiência. 
(e) Que haja má-fé e prejuízo ao credor. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): Conforme ensina Pablo Stolze, a partir dos ensinamentos de Antonio Junqueira de 

Azevedo, ao falar do plano de eficácia do negócio jurídico, aqui é estudada a eficácia jurídica do negócio e 

os elementos acidentais que nela interferem. Chamam-se acidentais porque podem ou não ocorrer. Alguns 

autores o chamam de modalidades. São eles: condição, termos e encargo ou modo. 

Considere as seguintes assertivas a respeito da Condição, do Termo e do Encargo: 

 

I – Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do 

negócio jurídico a evento futuro e certo. 

II – Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se 

desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. 

III – O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. 

IV – Em regra, o encargo suspende a aquisição e o exercício do direito. 

 

De acordo com o Código Civil, está CORRETO apenas o que consta em: 

 

(a) I e III. 

(b) II e IV. 

(c) II e III. 

(d) I e IV. 

(e) I e IV. 

 

Questão 05 (1,0 ponto): Em um bazar beneficente, promovido por Júlia, Marta adquiriu um antigo 

faqueiro, praticamente sem uso. Acreditando que o faqueiro era feito de prata, Marta ofereceu um 

preço elevado sem nada perguntar sobre o produto. Júlia, acreditando no espírito benevolente de sua 

vizinha, prontamente aceitou o preço oferecido. 

Após dois anos de uso constante, Marta percebeu que os talheres começaram a ficar manchados e a 

se dobrarem com facilidade. Consultando um especialista, ela descobre que o faqueiro era feito de 

uma liga metálica barata, de vida útil curta, e que, com o uso reiterado, ele se deterioraria.  

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

 

(a) A compra e venda firmada entre Marta e Júlia é nula, por conter vício em seu objeto, caracterizando um 

dos defeitos do negócio jurídico. 

(b) O negócio foi plenamente válido, considerando ter restado comprovado que Júlia não tinha 

qualquer motivo para suspeitar do engano de Marta. 

(c) O prazo decadencial a ser observado para que Marta pretenda judicialmente o desfazimento do negócio 

deve ser contado da data da descoberta do vício. 



 

(d) De acordo com a disciplina do Código Civil, Marta nada poderá fazer, em virtude do esgotamento do prazo 

decadencial de dois (2) anos. 

 

Questão 06 (1,0 ponto): Ricardo realizou diversas obras no imóvel que Cláudia lhe emprestou: reparou 

um vazamento existente na cozinha; levantou uma divisória na área de serviço para formar um novo 

cômodo, destinado a servir de despensa; ampliou o número de tomadas disponíveis; e trocou o portão 

manual da garagem por um eletrônico. 

Quando Cláudia pediu o imóvel de volta, Ricardo exigiu o ressarcimento por todas as benfeitorias 

realizadas, embora sequer a tenha consultado previamente sobre as obras. 

Somente pode-se considerar benfeitoria necessária, a justificar o direito ao ressarcimento, 

 

(a) a formação de novo cômodo, destinado a servir de despensa, pelo levantamento de divisória na área de 

serviço. 

(b) o reparo do vazamento na cozinha. 

(c) a ampliação do número de tomadas. 

(d) a troca do portão manual da garagem por um eletrônico.  

 

Questão 07 (1,0 ponto): Bernardo, nascido e criado no interior da Bahia, decide mudar-se para o Rio de 

Janeiro. Ao chegar ao Rio, procurou um local para morar. José, percebendo o desconhecimento de 

Bernardo sobre o valor dos aluguéis no Rio de Janeiro, lhe oferece um quarto por R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Pagando com dificuldade o aluguel do quarto, ao conversar com vizinhos, Bernardo descobre que 

ninguém paga mais do que R$ 200,00 (duzentos reais) por um quarto naquela região. Sentindo-se 

injustiçado, procura um advogado. 

Sobre o caso narrado, com base no Código Civil, assinale a afirmativa correta. 

 

(a) O negócio jurídico poderá ser anulado por lesão, se José não concordar com a redução do proveito ou 

com a oferta de suplemento suficiente. 

(b) O negócio jurídico será nulo em virtude da ilicitude do objeto.  

(c) O negócio jurídico poderá ser anulado por coação em razão da indução de Bernardo ao erro.  

(d) O negócio jurídico poderá ser anulado por erro, eis que este foi causa determinante do negócio.  

 

 

“A vida tem surdez específica: ela não ouve seus desejos. A vida só ouve suas ações! Quando quiser algo, 

peça fazendo, agindo, persistindo.” 

William Douglas 

 

Boa avaliação! 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: Direito Civil  I Data: 05/12/17 

Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 2º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Questão 01 (1,0 ponto): A pretensão, que nasce quando o direito do credor é violado e morre no último dia 
do prazo _________________, é o poder jurídico conferido ao _____________ do direito de, 
coercitivamente, exigir o cumprimento da prestação violada. Assim, a ________________ é o poder jurídico 
que o ordenamento confere ao credor de subordinar o interesse do devedor ao seu. Desse modo, por uma 
questão de segurança jurídica, a pretensão tem vida útil, nascendo com a violação do direito do credor e 
morrendo com o vencimento do prazo _____________________. 
Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, os termos que completam corretamente as lacunas do 
texto acima. 
 
(a) decadencial – credor – decadência – decadencial. 
(b) decadencial – devedor – pretensão – decadencial. 
(c) prescricional – devedor – prescrição – prescricional. 
(d) prescricional – credor – pretensão – prescricional. 
(e) prescricional – devedor – pretensão – prescricional. 
 
Questão 02 (1,0 ponto): Dona Anália, recém-chegada a Catalão, adquiriu do Sr. Ozeias um apartamento 

na cidade e, posteriormente, descobriu que havia pago, pelo imóvel, valor equivalente ao dobro da 

média constatada no mercado, uma vez que desconhecia a real situação imobiliária local e tinha 

pressa em adquirir um apartamento para abrigar sua família. Nessa situação hipotética, o negócio 

poderá ser anulado, uma vez que apresenta o vício de consentimento denominado 

 

(a) erro. 

(b) dolo. 

(c) coação. 

(d) lesão. 

(e) estado de perigo. 

 

Questão 03 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 
 

TJ-SP - Apelação APL 00033087320118260482 SP 0003308-73.2011.8.26.0482 (TJ-SP) 

Data de publicação: 07/10/2014 

Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. Impõe-se afirmar que o Requerente atendeu ao ônus probatório, ao demonstrar a existência da 

obrigação, a merecer os valores reclamados, vez que, nítido, houve proveito econômico por parte dos Requeridos. 

Vale ressaltar que, o fato do Requerido, na época, alegar coação pelo temor de situação de extrema necessidade 

de internação, não o exime da responsabilidade, uma vez que, é certo, nenhum vício de consentimento se 

caracterizou, a anular o negócio jurídico. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SUCUMBÊNCIA. 

APLICAÇÃO. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO 
 
A ementa acima, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, menciona a questão da COAÇÃO, vício 
de consentimento do negócio jurídico. Sabe-se que a coação moral ataca o plano de validade do negócio, 
tornando-o anulável. Já a coação física ataca, por outro lado, o plano de existência do negócio. Assinale a 
alternativa que apresenta o elemento do plano de existência que é atacado pela coação física. 
 

http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/144410801/apelacao-apl-33087320118260482-sp-0003308-7320118260482


 

(a) Agente emissor da vontade. 
(b) Manifestação da vontade. 
(c) Objeto. 
(d) Forma. 
(e) Vontade livre e de boa-fé. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): No dia 28 de maio de 2015, Eufrasildo das Neves celebrou um contrato de 
empréstimo com o Banco Itaú no valor de R$230.000,00. Ocorre que, seis meses atrás, Eufrasildo já havia 
pego emprestado R$90.000,00 com Antônio da Silva. Sucede que, não tendo pago nenhum das dívidas 
contraídas, Eufrasildo tornou-se insolvente, tendo um montante patrimonial no valor de apenas 
R$72.000,00, assim distribuído: R$54.000,00 em um lote, R$6.000,00 em uma conta poupança e R$12.000,00 
como crédito que tinha em relação a um terceiro (Dr. Eufrates). Não vendo outra opção, Eufrasildo 
procurou o Dr. Eufrates pedindo que este pagasse R$10.000,00 “por fora”, dando um desconto de 
R$2.000,00 no montante de seu crédito para com ele. Isso feito, Eufrasildo entregou uma quitação a Dr. 
Eufrates por meio do qual ele “perdoava” a dívida que este tinha para com aquele. Ao ser descoberto 
pelos credores preexistentes, Eufrasildo foi acusado de praticar fraude contra credores. 
Para tentar anular o negócio celebrado entre Eufrasildo e Dr. Eufrates, os credores preexistentes 
precisarão: 
 
(a) ingressar, no prazo de quatro anos da celebração do negócio, com ação pauliana, devendo provar apenas a 
existência de “consilium fraudis”. 
(b) ingressar, no prazo de quatro anos a contar do fim da existência da fraude, com ação pauliana, devendo provar 
apenas a existência de “consilium fraudis”. 
(c) ingressar, no prazo de quatro anos do fim da existência da fraude, com ação pauliana, devendo provar a 
existência de “consilium fraudis” e de “eventus damni”. 
(d) ingressar, no prazo de quatro anos da celebração do negócio, com ação pauliana, devendo provar a existência 
de “consilium fraudis” e de “eventus damni”. 
(e) por ser dotado de nulidade absoluta, não há prazo para a propositura da ação pauliana. 
 

Questão 05 (1,0 ponto): Na aula de Direito Civil I do dia 07/11/2017, Marcival estava copiando a matéria 
explicada pelo professor quando sua caneta Bic ponta fina falhou. Virando-se para Dona Letícia de Fátima, 
Marcival pediu que ela lhe passasse uma caneta. Feliz da vida, Dona Letícia teve a oportunidade de tirar de 
sua bolsa Carmen Steffens uma caneta Mont Blanc avaliada em R$15.000,00 (quinze mil reais). Marcival, 
muito empolgado com a caneta que lhe fora concedida, demorou até mais que o necessário para desfrutar 
de tal momento de intenso prazer, vindo a copiar também as matérias de Direito Penal e de Direito 
Constitucional. Exatamente às 21h55, já tendo sido feita a chamada, Marcival coloca a Mont Blanc em seu 
bolso e, ao sair, é interpelado por Dona Letícia que lhe pergunta se não estaria se esquecendo de algo. 
Marcival, então, despede-se educadamente com um sonoro e motivador “Boa Noite”. Dona Letícia, ao 
perceber que Marcival iria mesmo embora, pergunta-lhe sobre a caneta que lhe havia emprestado. Marcival 
para de supetão e, voltando-se para Dona Letícia, indaga: “Me emprestou??? Nossa, pensei que você 
tinha me doado!” 
Diante de tal hipótese, o negócio jurídico existente entre Marcival e Dona Letícia poderia ser invalidado 
sob a alegação de: 
 
(a) Erro substancial sobre o negócio. 
(b) Erro substancial sobre o objeto. 
(c) Erro substancial sobre a pessoa. 
(d) Erro de direito. 
(e) Dolo principal. 
 
Questão 06 (1,0 ponto): A escola de natação “Virou Sereia” realizou a construção de uma piscina aquecida 
na área norte de seu empreendimento. Por ter uma procura bastante acentuada de novos alunos e já ter 
confirmação de rematrícula dos alunos existentes, a Virou Sereia teve que “rebolar” nas férias para 
adiantar, ao máximo, a conclusão da obra. Questionada sobre a necessidade da obra, a empresa 
respondeu tratar-se de um empreendimento de suma necessidade, haja vista a crescente demanda pelos 
serviços por ela prestados à sociedade. No caso em questão, está-se diante de 
 
(a) uma benfeitoria voluptuária. 
(b) uma benfeitoria útil. 
(c) uma benfeitoria necessária. 
(d) uma acessão artificial. 
 
 



 

Questão 07 (1,0 ponto): Maria Clara, então com dezoito anos, animada com a conquista da carteira de 
habilitação, decide retirar suas economias da poupança para adquirir um automóvel. Por saber que estava 
no início da sua carreira de motorista, resolveu comprar um carro usado e pesquisou nos jornais até 
encontrar um modelo adequado. Durante a visita de Maria Clara para verificar o estado de conservação do 
carro, o proprietário, ao perceber que Maria Clara não era conhecedora de automóveis, informou que o 
preço que constava no jornal não era o que ele estava pedindo, pois o carro havia sofrido manutenção 
recentemente, além de melhorias que faziam com que o preço fosse aumentado em setenta por cento. 
Com esse aumento, o valor do carro passou a ser maior do que um modelo novo, zero quilômetro. 
Contudo, após as explicações do proprietário, Maria Clara fechou o negócio.  
Sobre a situação apresentada no enunciado, assinale a opção correta. 
 
(a) Maria Clara sofreu coação para fechar o negócio, diante da insistência do antigo proprietário e, por isso, pode 
ser proposta a anulação do negócio jurídico no prazo máximo de três anos. 
(b) O negócio efetuado por Maria Clara não poderá ser anulado porque decorreu de manifestação de vontade por 
parte da adquirente. Dessa forma, como não se trata de relação de consumo, Maria Clara não possui essa 
garantia. 
(c) O pai de Maria Clara, inconformado com a situação, pretende anular o negócio efetuado pela filha, porém, 
como já se passaram três anos, isso não será mais possível, pois já decaiu seu direito. 
(d) O negócio jurídico efetuado por Maria Clara pode ser anulado; porém, se o antigo proprietário concordar com a 
diminuição no preço, o vício no contrato estará sanado. 
 
 

“A vida tem surdez específica: ela não ouve seus desejos. A vida só ouve suas ações! Quando quiser algo, 

peça fazendo, agindo, persistindo.” 

William Douglas 

   

Boa avaliação! 

 
 

 
 

 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: Direito Civil  I Data: 05/12/17 

Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 
2º B  
GAB 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Questão 01 (1,0 ponto): A pretensão, que nasce quando o direito do credor é violado e morre no último dia 
do prazo _________________, é o poder jurídico conferido ao _____________ do direito de, 
coercitivamente, exigir o cumprimento da prestação violada. Assim, a ________________ é o poder jurídico 
que o ordenamento confere ao credor de subordinar o interesse do devedor ao seu. Desse modo, por uma 
questão de segurança jurídica, a pretensão tem vida útil, nascendo com a violação do direito do credor e 
morrendo com o vencimento do prazo _____________________. 
Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, os termos que completam corretamente as lacunas do 
texto acima. 
 
(a) decadencial – credor – decadência – decadencial. 
(b) decadencial – devedor – pretensão – decadencial. 
(c) prescricional – devedor – prescrição – prescricional. 
(d) prescricional – credor – pretensão – prescricional. 
(e) prescricional – devedor – pretensão – prescricional. 
 
Questão 02 (1,0 ponto): Dona Anália, recém-chegada a Catalão, adquiriu do Sr. Ozeias um apartamento 

na cidade e, posteriormente, descobriu que havia pago, pelo imóvel, valor equivalente ao dobro da 

média constatada no mercado, uma vez que desconhecia a real situação imobiliária local e tinha 

pressa em adquirir um apartamento para abrigar sua família. Nessa situação hipotética, o negócio 

poderá ser anulado, uma vez que apresenta o vício de consentimento denominado 

 

(a) erro. 

(b) dolo. 

(c) coação. 

(d) lesão. 

(e) estado de perigo. 

 

Questão 03 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 
 

TJ-SP - Apelação APL 00033087320118260482 SP 0003308-73.2011.8.26.0482 (TJ-SP) 

Data de publicação: 07/10/2014 

Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. Impõe-se afirmar que o Requerente atendeu ao ônus probatório, ao demonstrar a existência da 

obrigação, a merecer os valores reclamados, vez que, nítido, houve proveito econômico por parte dos Requeridos. 

Vale ressaltar que, o fato do Requerido, na época, alegar coação pelo temor de situação de extrema necessidade 

de internação, não o exime da responsabilidade, uma vez que, é certo, nenhum vício de consentimento se 

caracterizou, a anular o negócio jurídico. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SUCUMBÊNCIA. 

APLICAÇÃO. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO 
 
A ementa acima, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, menciona a questão da COAÇÃO, vício 
de consentimento do negócio jurídico. Sabe-se que a coação moral ataca o plano de validade do negócio, 
tornando-o anulável. Já a coação física ataca, por outro lado, o plano de existência do negócio. Assinale a 
alternativa que apresenta o elemento do plano de existência que é atacado pela coação física. 

http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/144410801/apelacao-apl-33087320118260482-sp-0003308-7320118260482


 

 
(a) Agente emissor da vontade. 
(b) Manifestação da vontade. 
(c) Objeto. 
(d) Forma. 
(e) Vontade livre e de boa-fé. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): No dia 28 de maio de 2015, Eufrasildo das Neves celebrou um contrato de 
empréstimo com o Banco Itaú no valor de R$230.000,00. Ocorre que, seis meses atrás, Eufrasildo já havia 
pego emprestado R$90.000,00 com Antônio da Silva. Sucede que, não tendo pago nenhum das dívidas 
contraídas, Eufrasildo tornou-se insolvente, tendo um montante patrimonial no valor de apenas 
R$72.000,00, assim distribuído: R$54.000,00 em um lote, R$6.000,00 em uma conta poupança e R$12.000,00 
como crédito que tinha em relação a um terceiro (Dr. Eufrates). Não vendo outra opção, Eufrasildo 
procurou o Dr. Eufrates pedindo que este pagasse R$10.000,00 “por fora”, dando um desconto de 
R$2.000,00 no montante de seu crédito para com ele. Isso feito, Eufrasildo entregou uma quitação a Dr. 
Eufrates por meio do qual ele “perdoava” a dívida que este tinha para com aquele. Ao ser descoberto 
pelos credores preexistentes, Eufrasildo foi acusado de praticar fraude contra credores. 
Para tentar anular o negócio celebrado entre Eufrasildo e Dr. Eufrates, os credores preexistentes 
precisarão: 
 
(a) ingressar, no prazo de quatro anos da celebração do negócio, com ação pauliana, devendo provar apenas a 
existência de “consilium fraudis”. 
(b) ingressar, no prazo de quatro anos a contar do fim da existência da fraude, com ação pauliana, devendo provar 
apenas a existência de “consilium fraudis”. 
(c) ingressar, no prazo de quatro anos do fim da existência da fraude, com ação pauliana, devendo provar a 
existência de “consilium fraudis” e de “eventus damni”. 
(d) ingressar, no prazo de quatro anos da celebração do negócio, com ação pauliana, devendo provar a 
existência de “consilium fraudis” e de “eventus damni”. 
(e) por ser dotado de nulidade absoluta, não há prazo para a propositura da ação pauliana. 
 

Questão 05 (1,0 ponto): Na aula de Direito Civil I do dia 07/11/2017, Marcival estava copiando a matéria 
explicada pelo professor quando sua caneta Bic ponta fina falhou. Virando-se para Dona Letícia de Fátima, 
Marcival pediu que ela lhe passasse uma caneta. Feliz da vida, Dona Letícia teve a oportunidade de tirar de 
sua bolsa Carmen Steffens uma caneta Mont Blanc avaliada em R$15.000,00 (quinze mil reais). Marcival, 
muito empolgado com a caneta que lhe fora concedida, demorou até mais que o necessário para desfrutar 
de tal momento de intenso prazer, vindo a copiar também as matérias de Direito Penal e de Direito 
Constitucional. Exatamente às 21h55, já tendo sido feita a chamada, Marcival coloca a Mont Blanc em seu 
bolso e, ao sair, é interpelado por Dona Letícia que lhe pergunta se não estaria se esquecendo de algo. 
Marcival, então, despede-se educadamente com um sonoro e motivador “Boa Noite”. Dona Letícia, ao 
perceber que Marcival iria mesmo embora, pergunta-lhe sobre a caneta que lhe havia emprestado. Marcival 
para de supetão e, voltando-se para Dona Letícia, indaga: “Me emprestou??? Nossa, pensei que você 
tinha me doado!” 
Diante de tal hipótese, o negócio jurídico existente entre Marcival e Dona Letícia poderia ser invalidado 
sob a alegação de: 
 
(a) Erro substancial sobre o negócio. 
(b) Erro substancial sobre o objeto. 
(c) Erro substancial sobre a pessoa. 
(d) Erro de direito. 
(e) Dolo principal. 
 
Questão 06 (1,0 ponto): A escola de natação “Virou Sereia” realizou a construção de uma piscina aquecida 
na área norte de seu empreendimento. Por ter uma procura bastante acentuada de novos alunos e já ter 
confirmação de rematrícula dos alunos existentes, a Virou Sereia teve que “rebolar” nas férias para 
adiantar, ao máximo, a conclusão da obra. Questionada sobre a necessidade da obra, a empresa 
respondeu tratar-se de um empreendimento de suma necessidade, haja vista a crescente demanda pelos 
serviços por ela prestados à sociedade. No caso em questão, está-se diante de 
 
(a) uma benfeitoria voluptuária. 
(b) uma benfeitoria útil. 
(c) uma benfeitoria necessária. 
(d) uma acessão artificial. 
 
 



 

Questão 07 (1,0 ponto): Maria Clara, então com dezoito anos, animada com a conquista da carteira de 
habilitação, decide retirar suas economias da poupança para adquirir um automóvel. Por saber que estava 
no início da sua carreira de motorista, resolveu comprar um carro usado e pesquisou nos jornais até 
encontrar um modelo adequado. Durante a visita de Maria Clara para verificar o estado de conservação do 
carro, o proprietário, ao perceber que Maria Clara não era conhecedora de automóveis, informou que o 
preço que constava no jornal não era o que ele estava pedindo, pois o carro havia sofrido manutenção 
recentemente, além de melhorias que faziam com que o preço fosse aumentado em setenta por cento. 
Com esse aumento, o valor do carro passou a ser maior do que um modelo novo, zero quilômetro. 
Contudo, após as explicações do proprietário, Maria Clara fechou o negócio.  
Sobre a situação apresentada no enunciado, assinale a opção correta. 
 
(a) Maria Clara sofreu coação para fechar o negócio, diante da insistência do antigo proprietário e, por isso, pode 
ser proposta a anulação do negócio jurídico no prazo máximo de três anos. 
(b) O negócio efetuado por Maria Clara não poderá ser anulado porque decorreu de manifestação de vontade por 
parte da adquirente. Dessa forma, como não se trata de relação de consumo, Maria Clara não possui essa 
garantia. 
(c) O pai de Maria Clara, inconformado com a situação, pretende anular o negócio efetuado pela filha, porém, 
como já se passaram três anos, isso não será mais possível, pois já decaiu seu direito. 
(d) O negócio jurídico efetuado por Maria Clara pode ser anulado; porém, se o antigo proprietário 
concordar com a diminuição no preço, o vício no contrato estará sanado. 
 
 

“A vida tem surdez específica: ela não ouve seus desejos. A vida só ouve suas ações! Quando quiser algo, 

peça fazendo, agindo, persistindo.” 

William Douglas 

   

Boa avaliação! 

 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO PENAL I Data: 04/12/17 

Professor(a): Marina Rafhaela Carvalho de Araújo Turma: 2º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1. (Valor 1,0) (2013 – TRT 5ª Região/modificada) No que se refere às causas de exclusão de 

ilicitude, assinale a opção correta: 

 

a) O consentimento do ofendido, considerado causa de exclusão de ilicitude, produz efeito se 

houver expressa manifestação de vontade da vítima, independentemente de o bem jurídico 

afetado ser disponível, ou seja, de ser bem jurídico de natureza pessoal ou patrimonial. 

b) O médico que, sabendo que sua amante, grávida de um filho seu, corre risco de morrer em 

decorrência de complicações da gravidez, a submete a aborto, com o intuito de evitar que sua 

esposa tome conhecimento da gravidez, age em estado de necessidade justificante. 

c) Responde por homicídio consumado, não sendo possível a alegação do estado de 

necessidade, o segurança que, contratado para defesa pessoal, não enfrenta cães ferozes que 

atacaram a pessoa que o contratou, causando-lhe a morte, já que era seu dever legal enfrentar 

o perigo. 

d) Age impelido por estado de necessidade o bombeiro que se recusa a ingressar em prédio 

onde há incêndio de grandes proporções, com iminente risco de desabamento, para salvar a 

vida de alguém que se encontre em andar alto e que tenha poucas chances de sobreviver, 

dada a possibilidade de intoxicação por fumaça, se houver risco para sua própria vida. 

 

2. (Valor 1,0) (2015 – PC/CE/modificada) Segundo o previsto no Código Penal, incorrerá na 

excludente de ilicitude denominada estado de necessidade aquele que: 

 

a) Atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando não lhe era possível, nas 

circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. 

b) Pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de 

outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável 

exigir–se. 

c) Pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de 

outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, era razoável 

exigir–se. 

d) Tendo o dever legal de enfrentar o perigo, pratica o fato para salvar de perigo atual, que não 

provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo 

sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável se exigir. 

 



 

3. (Valor 1,0) (XII Exame da OAB – 2013/modificada) Wilson, competente professor de uma 

autoescola, guia seu carro por uma avenida à beira-mar. No banco do carona está sua noiva, 

Ivana. No meio do percurso, Wilson e Ivana começam a discutir: a moça reclama da alta 

velocidade empreendida. Assustada, Ivana grita com Wilson, dizendo que, se ele continuasse 

naquela velocidade, poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém. Wilson, 

por sua vez, responde que Ivana deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria, pois 

se sua profissão era ensinar os outros a dirigir, ninguém poderia ser mais competente do que 

ele na condução de um veículo. Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia 

trazida para o asfalto por conta dos ventos do litoral, o carro fica desgovernado e acaba 

ocorrendo o atropelamento de uma pessoa que passava pelo local. A vítima do atropelamento 

falece instantaneamente. Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que 

a perícia feita no local constatou excesso de velocidade. Nesse sentido, com base no caso 

narrado, é correto afirmar que, em relação à vítima do atropelamento, Wilson agiu com 

 

a) Dolo direto 

b) Dolo eventual 

c) Culpa inconsciente. 

d) Culpa consciente. 

 

4. (Valor 1,0) (MPE/PR – 2017/modificada) Sobre o tipo dos crimes culposos, assinale a 

alternativa correta:  
 

a) Os tipos culposos, por não estarem descritos especificamente em cada tipo penal, 

constituem normas penais em branco, que dependem de um complemento por outro ato 

normativo.  

b) De acordo com o critério da generalização, as diferenças de capacidade individual, como 

inteligência, escolaridade e habilidades, não são avaliadas na culpabilidade, mas consideradas 

já no tipo de injusto. 

c) No tipo dos crimes culposos, o desvalor do resultado é definido pelo resultado de lesão do 

bem jurídico, como produto específico da violação do dever de cuidado ou do risco permitido. 

d) Objetivando produzir danos em veículo de som, estacionado em via pública, A atira bexiga 

de água de janela do 10º andar, ciente da possibilidade de atingir o pedestre B, mas com plena 

confiança em sua exímia habilidade para evitar este último resultado: se a bexiga atinge B, 

produzindo-lhe lesões corporais, A não responde por culpa consciente, mas por dolo eventual.  

 

5. (Valor 0,5) (Policia Federal – 2009) Quanto a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e 

punibilidade, julgue os itens a seguir. 

São elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade e 

culpabilidade, de forma que, ausente qualquer dos elementos, a conduta será atípica para o 

direito penal, mas poderá ser valorada pelos outros ramos do direito, podendo configurar, por 

exemplo, ilícito administrativo. 

(   ) Certo 

(   ) Errado 



 

 

6. (Valor 1,0) Analise os seguintes enunciados: 

I - Para a teoria finalista, formulada por Welzel, o dolo migrou da culpabilidade para a ação, 

deixando nesta apenas os elementos normativos, a saber: a imputabilidade, a consciência 

potencial da ilicitude e o erro de proibição. 

II - O erro de tipo, previsto no art. 20, do Código Penal, é uma afirmação de que o dolo está na 

ação. A caracterização do erro de tipo afasta o dolo e torna, em consequência, o fato atípico. 

III - O erro sobre a pessoa, não isenta o acusado de pena. 

IV - O dolo, para a teoria finalista da ação, é natural, e, para a teoria causal, é normativo. 

V - Considera-se crime toda ação ou omissão típica, antijurídica e culpável.  

 

Escolha a opção adequada: 

 

a) II, III, IV e V estão corretas 

b) I, II e III estão corretas 

c) todas estão corretas 

d) todas estão erradas 

 

7. (Valor 0,5)“ X”, policial militar, reside com sua família em local extremamente violento. De 

madrugada, é acordado por alguém tentando arrombar a porta de sua casa. Assustado, pede 

para sua mulher, igualmente em pânico, que não saia do quarto, e caminha para a entrada da 

casa onde grita insistentemente para que o suposto ladrão vá embora, avisando-o de que, caso 

contrário, irá atirar. A advertência é em vão, e a porta se abre aos olhos de “ X” que, após 

efetuar o primeiro disparo, percebe que acertou “ Z”, seu filho, que, embriagado, arrombou a 

porta. Na hipótese apresentada, vindo “ Z” a falecer em razão dos disparos, “ X”  

a) Será isento de pena, pois agiu em erro de tipo invencível. 

b) Praticou o crime de homicídio doloso consumado. 

c) Será isento de pena, pois agiu em erro de tipo causado por outrem. 

d) Praticou o crime de homicídio culposo tentado. 

 

8. (Valor 0,5) Um cidadão A adquire uma residência situada ao lado de uma rede de esgoto, 

sendo invadida, diariamente, no período noturno, pela fresta inferior da porta de sua cozinha, 

por ratos e camundongos. O sujeito se arma com um pedaço de madeira e, nos dias que se 

seguem, sempre por volta das 22h, com as luzes apagadas, obtém sucessivos êxitos na 

captura e morte desses roedores. Certo dia, na mesma hora de sempre, um vizinho do cidadão 

A, no intuito de depositar um convite de casamento nessa residência, passa sua mão direita 

por baixo da porta, a fim de depositar o envelope, momento em que recebe uma paulada no 

dorso do membro, provocando lesão corporal grave. Com o impacto, o vizinho bem 

intencionado deu um grito, causando uma reação de espanto no cidadão A, que ato contínuo, 

ascendeu as luzes da casa e abriu a porta, constatando que havia confundido a mão do infrator 

com um roedor. A polícia foi chamada, sendo o fato esclarecido e encerrado na delegacia. O 



 

Delegado que recebeu a ocorrência, liberou todos, haja vista ter sido evidenciado que o 

proprietário da residência, cidadão A, agiu amparado por: 

 

a) Erro de proibição 

b) Erro de tipo 

c) Exercício regular do direito 

d) Legítima defesa 

 

 

9. (Valor 0,5) A é esfaqueada por B, sofrendo lesões corporais leves. Socorrida e medicada, 

A é orientada quanto aos cuidados a tomar, mas não obedece à prescrição médica e em 

virtude dessa falta de cuidado, o ferimento infecciona, gangrena, e ela morre. Ass inale a 

alternativa CORRETA. 

 

a) B responde pelo resultado morte, visto se tratar de causa superveniente absolutamente 

independente. 

b) B responde pelo ato de lesão praticado, visto se tratar de causa concomitante relativamente 

independente. 

c) B responde pelo resultado morte, visto se tratar de causa concomitante absolutamente 

independente. 

d) B responde pelo ato de lesão anteriormente praticado, visto se tratar de causa superveniente 

relativamente independente, que por si só produziu o resultado. 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: Direito Penal I Data: 04/12/17 

Professor(a): Marina Rafhaela Carvalho de Araújo Turma: 2º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1. Letra “D” 

2. Letra “B” 

3. Letra “D” 

4. Letra “C” 

5. Errado 

6. Letra “A” 

7. Letra “A” 

8. Letra “B” 

9. Letra “D” 

 

1. (Valor 1,0) (2013 – TRT 5ª Região/modificada) No que se refere às causas de exclusão de 

ilicitude, assinale a opção correta: 

 

a) O consentimento do ofendido, considerado causa de exclusão de ilicitude, produz efeito se 

houver expressa manifestação de vontade da vítima, independentemente de o bem jurídico 

afetado ser disponível, ou seja, de ser bem jurídico de natureza pessoal ou patrimonial. 

b) O médico que, sabendo que sua amante, grávida de um filho seu, corre risco de morrer em 

decorrência de complicações da gravidez, a submete a aborto, com o intuito de evitar que sua 

esposa tome conhecimento da gravidez, age em estado de necessidade justificante. 

c) Responde por homicídio consumado, não sendo possível a alegação do estado de 

necessidade, o segurança que, contratado para defesa pessoal, não enfrenta cães ferozes que 

atacaram a pessoa que o contratou, causando-lhe a morte, já que era seu dever legal enfrentar 

o perigo. 

d) Age impelido por estado de necessidade o bombeiro que se recusa a ingressar em 

prédio onde há incêndio de grandes proporções, com iminente risco de desabamento, 

para salvar a vida de alguém que se encontre em andar alto e que tenha poucas chances 

de sobreviver, dada a possibilidade de intoxicação por fumaça, se houver risco para sua 

própria vida. 

 

2. (Valor 1,0) (2015 – PC/CE/modificada) Segundo o previsto no Código Penal, incorrerá na 

excludente de ilicitude denominada estado de necessidade aquele que: 

 

a) Atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando não lhe era possível, nas 

circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. 



 

b) Pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem 

podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, 

não era razoável exigir–se. 

c) Pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de 

outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, era razoável 

exigir–se. 

d) Tendo o dever legal de enfrentar o perigo, pratica o fato para salvar de perigo atual, que não 

provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo 

sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável se exigir. 

 

3. (Valor 1,0) (XII Exame da OAB – 2013/modificada) Wilson, competente professor de uma 

autoescola, guia seu carro por uma avenida à beira-mar. No banco do carona está sua noiva, 

Ivana. No meio do percurso, Wilson e Ivana começam a discutir: a moça reclama da alta 

velocidade empreendida. Assustada, Ivana grita com Wilson, dizendo que, se ele continuasse 

naquela velocidade, poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém. Wilson, 

por sua vez, responde que Ivana deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria, pois 

se sua profissão era ensinar os outros a dirigir, ninguém poderia ser mais competente do que 

ele na condução de um veículo. Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia 

trazida para o asfalto por conta dos ventos do litoral, o carro fica desgovernado e acaba 

ocorrendo o atropelamento de uma pessoa que passava pelo local. A vítima do atropelamento 

falece instantaneamente. Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que 

a perícia feita no local constatou excesso de velocidade. Nesse sentido, com base no caso 

narrado, é correto afirmar que, em relação à vítima do atropelamento, Wilson agiu com 

 

a) Dolo direto 

b) Dolo eventual 

c) Culpa inconsciente. 

d) Culpa consciente. 

 

4. (Valor 1,0) (MPE/PR – 2017/modificada) Sobre o tipo dos crimes culposos, assinale a 

alternativa correta:  
Os tipos culposos, por não estarem descritos especificamente em cada tipo penal, constituem 

normas penais em branco, que dependem de um complemento por outro ato normativo.  

b) De acordo com o critério da generalização, as diferenças de capacidade individual, como 

inteligência, escolaridade e habilidades, não são avaliadas na culpabilidade, mas consideradas 

já no tipo de injusto. 

c) No tipo dos crimes culposos, o desvalor do resultado é definido pelo resultado de 

lesão do bem jurídico, como produto específico da violação do dever de cuidado ou do 

risco permitido. 

d) Objetivando produzir danos em veículo de som, estacionado em via pública, A atira bexiga 

de água de janela do 10º andar, ciente da possibilidade de atingir o pedestre B, mas com plena 

confiança em sua exímia habilidade para evitar este último resultado: se a bexiga atinge B, 

produzindo-lhe lesões corporais, A não responde por culpa consciente, mas por dolo eventual.  

 



 

5. (Valor 0,5) (Policia Federal – 2009) Quanto a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e 

punibilidade, julgue os itens a seguir. 

São elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade e 

culpabilidade, de forma que, ausente qualquer dos elementos, a conduta será atípica para o 

direito penal, mas poderá ser valorada pelos outros ramos do direito, podendo configurar, por 

exemplo, ilícito administrativo. 

 

(   ) Certo 

(   ) Errado 

 

6. (Valor 1,0) Analise os seguintes enunciados: 

I - Para a teoria finalista, formulada por Welzel, o dolo migrou da culpabilidade para a ação, 

deixando nesta apenas os elementos normativos, a saber: a imputabilidade, a consciência 

potencial da ilicitude e o erro de proibição. 

II O erro de tipo, previsto no art. 20, do Código Penal, é uma afirmação de que o dolo está na 

ação. A caracterização do erro de tipo afasta o dolo e torna, em consequência, o fato atípico. 

III O erro sobre a pessoa, não isenta o acusado de pena. 

IV O dolo, para a teoria finalista da ação, é natural, e, para a teoria causal, é normativo. 

V Considera-se crime toda ação ou omissão típica, antijurídica e culpável 

 

Escolha a opção adequada: 

 

a) II, III, IV e V estão corretas 

b) I, II e III estão corretas 

c) todas estão corretas 

d) todas estão erradas 

 

7. (Valor 0,5)“ X”, policial militar, reside com sua família em local extremamente violento. De 

madrugada, é acordado por alguém tentando arrombar a porta de sua casa. Assustado, pede 

para sua mulher, igualmente em pânico, que não saia do quarto, e caminha para a entrada da 

casa onde grita insistentemente para que o suposto ladrão vá embora, avisando-o de que, caso 

contrário, irá atirar. A advertência é em vão, e a porta se abre aos olhos de “ X” que, após 

efetuar o primeiro disparo, percebe que acertou “ Z”, seu filho, que, embriagado, arrombou a 

porta. Na hipótese apresentada, vindo “ Z” a falecer em razão dos disparos, “ X”  

a) Será isento de pena, pois agiu em erro de tipo invencível. 

b) Praticou o crime de homicídio doloso consumado. 

c) Será isento de pena, pois agiu em erro de tipo causado por outrem. 

d) Praticou o crime de homicídio culposo tentado. 

 

8. (Valor 0,5) Um cidadão A adquire uma residência situada ao lado de uma rede de esgoto, 

sendo invadida, diariamente, no período noturno, pela fresta inferior da porta de sua cozinha, 



 

por ratos e camundongos. O sujeito se arma com um pedaço de madeira e, nos dias que se 

seguem, sempre por volta das 22h, com as luzes apagadas, obtém sucessivos êxitos na 

captura e morte desses roedores. Certo dia, na mesma hora de sempre, um vizinho do cidadão 

A, no intuito de depositar um convite de casamento nessa residência, passa sua mão direita 

por baixo da porta, a fim de depositar o envelope, momento em que recebe uma paulada no 

dorso do membro, provocando lesão corporal grave. Com o impacto, o vizinho bem 

intencionado deu um grito, causando uma reação de espanto no cidadão A, que ato contínuo, 

ascendeu as luzes da casa e abriu a porta, constatando que havia confundido a mão do infrator 

com um roedor. A polícia foi chamada, sendo o fato esclarecido e encerrado na delegacia. O 

Delegado que recebeu a ocorrência, liberou todos, haja vista ter sido evidenciado que o 

proprietário da residência, cidadão A, agiu amparado por: 

a) Erro de proibição 

b) Erro de tipo 

c) Exercício regular do direito 

d) Legítima defesa 

 

 

9. A é esfaqueada por B, sofrendo lesões corporais leves. Socorrida e medicada, A é 

orientada quanto aos cuidados a tomar, mas não obedece à prescrição médica e em 

virtude dessa falta de cuidado, o ferimento infecciona, gangrena, e ela morre. Ass inale a 

alternativa CORRETA. 

 

a) B responde pelo resultado morte, visto se tratar de causa superveniente absolutamente 

independente. 

b) B responde pelo ato de lesão praticado, visto se tratar de causa concomitante relativamente 

independente. 

c) B responde pelo resultado morte, visto se tratar de causa concomitante absolutamente 

independente. 

d) B responde pelo ato de lesão anteriormente praticado, visto se tratar de causa 

superveniente relativamente independente, que por si só produziu o resultado. 

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
 

1. (Valor 1,0) Sobre a tipicidade penal, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) No  crime  omissivo,  o  dever  jurídico  de  agir  inexiste  àquele  que apenas criou riscos para a 

ocorrência do resultado. 

b) O  erro  de  tipo,  se  inescusável,  apesar  de  excluir  o  dolo,  permite, em qualquer hipótese, a punição 

a título culposo. 

c) A  tipicidade  material  surgiu  para  limitar  a  larga abrangência  formal  dos tipos penais, impondo que, 

além da adequação formal,  a  conduta  do  a gente  gere  também  relevante  lesão  ou  perigo  concreto  

de lesão ao bem  jurídico tutelado. 

d) No dolo eventual, a pessoa vislumbra o resultado que pode advir de sua conduta, acreditando que, com 

as suas habilidades, será capaz de evitá-lo. 

 

 

2. (Valor 1,0) Considerando  as  causas  excludentes  da  ilicitude,  é  correto  afirmar que: 

 

a) o estado de necessidade putativo ocorre quando o agente, por erro plenamente justificado pelas 

circunstâncias, supõe encontrar-se em estado de necessidade ou quando, conhecendo a situação de fato, 

supõe por erro quanto à ilicitude, agir acobertado pela excludente. 

b) há estado de necessidade agressivo quando a conduta do sujeito atinge um interesse de quem causou 

ou contribuiu para a produção da situação de perigo. 

c) de acordo com o art. 25, do Código Penal, os requisitos da legítima defesa são: a agressão atual ou 

iminente e a utilização dos meios necessários para repelir esta agressão. 

d) legítima defesa subjetiva é a repulsa contra o excesso. 

 
 
 
3. (Valor 1,0) (FGV 2015. Primeira Fase OAB) Carlos e seu filho de dez anos caminhavam por uma 

rua com pouco movimento e bastante escura, já de madrugada, quando são surpreendidos com a 

vinda de um cão pitbull na direção deles. Quando o animal iniciou o ataque contra a criança, Carlos, 

que estava armado e tinha autorização para assim se encontrar, efetuou um disparo na direção do 

cão, que não foi atingido, ricocheteando a bala em uma pedra e acabando por atingir o dono do 



 

animal, Leandro, que chegava correndo em sua busca, pois notou que ele fugira clandestinamente 

da casa. A vítima atingida veio a falecer, ficando constatado que Carlos não teria outro modo de 

agir para evitar o ataque do cão contra o seu filho, não sendo sua conduta tachada de descuidada. 

Diante desse quadro, assinale a opção que apresenta a situação jurídica de Carlos. 

 
a) Carlos atuou em legítima defesa de seu filho, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. 

b) Carlos atuou em estado de necessidade defensivo, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. 

c) Carlos atuou em estado de necessidade e não deve responder pela morte de Leandro. 

d) Carlos atuou em estado de necessidade putativo, razão pela qual não deve responder pela morte de 

Leandro. 

 

 

4. (Valor 0,5) (2013 – PC/SP) Das alternativas a seguir, assinale a correta, acrescentando ao texto 

dado a seguinte informação: ao perceber que A estava atirando em sua direção, B, mesmo 

lesionado pelos disparos, sacou de sua arma e repeliu a agressão, atingindo mortalmente o 

agressor.  

 

a) “B” não praticou crime, pois agiu em legítima defesa. 

b) “B” praticou homicídio culposo, em razão de estar no estrito cumprimento do dever legal. 

c) “B” praticou homicídio culposo, em razão de estar em legítima defesa. 

d) “B” não praticou crime, pois agiu no exercício regular de direito. 

 

 

5. (Valor 1,0) (OAB 2014) Wallace, hemofílico, foi atingido por um golpe de faca em uma região 

não letal do corpo. Júlio, autor da facada, que não tinha dolo de matar, mas sabia da condição 

de saúde específica de Wallace, sai da cena do crime sem desferir outros golpes, estando 

Wallace ainda vivo. No entanto, algumas horas depois, Wallace morre, pois, apesar de a lesão 

ser em local não letal, sua condição fisiológica agravou o seu estado de saúde. Acerca do 

estudo da relação de causalidade, assinale a opção correta. 

 
a) O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente preexistente, e Júlio não 

deve responder por homicídio culposo, mas, sim, por lesão corporal seguida de morte. 

b) O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa absolutamente independente preexistente, e Júlio não 

deve responder por homicídio culposo, mas, sim, por lesão corporal seguida de morte. 

c) O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa absolutamente independente concomitante, e Júlio deve 

responder por homicídio culposo. 

d) O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente concomitante, e Júlio não 

deve responder pela lesão corporal seguida de morte, mas, sim, por homicídio culposo. 

 
 



 

6. (Valor 0,5) (OAB 2017) Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas 

que acredita ser de remédios, sem ter conhecimento que estas, na verdade, continham Cloridrato 

de Cocaína em seu interior. Por outro lado, José transporta em seu veículo 50g de Cannabis Sativa 

L. (maconha), pois acreditava que poderia ter pequena quantidade do material em sua posse para 

fins medicinais. Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, 

denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Considerando apenas as 

informações narradas, o advogado de Tony e José deverá alegar em favor dos clientes, 

respectivamente, a ocorrência de:  

 
a) erro de tipo, nos dois casos.  

b) erro de proibição, nos dois casos. 

c) erro de tipo e erro de proibição.  

d) erro de proibição e erro de tipo. 

 
 

7. (Valor 1,0) (OAB 2016) Wellington pretendia matar Ronaldo, camisa 10 e melhor jogador de 

futebol do time Bola Cheia, seu adversário no campeonato do bairro. No dia de um jogo do Bola 

Cheia, Wellington vê, de costas, um jogador com a camisa 10 do time rival. Acreditando ser 

Ronaldo, efetua diversos disparos de arma de fogo, mas, na verdade, aquele que vestia a camisa 10 

era Rodrigo, adolescente que substituiria Ronaldo naquele jogo. Em virtude dos disparos, Rodrigo 

faleceu. Considerando a situação narrada, assinale a opção que indica o crime cometido por 

Wellington.  

 

a) Homicídio consumado, considerando-se as características de Ronaldo, pois houve erro na execução.  

b) Homicídio consumado, considerando-se as características de Ronaldo, pois houve erro sobre a pessoa.  

c) Homicídio consumado, considerando-se as características de Rodrigo.  

d) Tentativa de homicídio contra Ronaldo e homicídio culposo contra Rodrigo. 

 

8. (Valor 0,5) (PC/CE – 2015) O indivíduo B, com a finalidade de comemorar a vitória de seu time de 

futebol, passou a disparar “fogos de artifício" de sua residência, que se situa ao lado de um edifício 

residencial. Ao ser alertado por um de seus amigos sobre o risco de que as explosões poderiam 

atingir as residências do edifício e que havia algumas janelas abertas, B respondeu que não havia 

problema porque naquele prédio só moravam torcedores do time rival. Um dos dispositivos 

disparados explodiu dentro de uma das residências desse edifício e feriu uma criança de 5 anos de 

idade que ali se encontrava. Com relação à conduta do indivíduo B, é correto afirmar que 

 

a) o indivíduo B poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal culposa, em virtude de ter agido 

com negligência. 

b) o indivíduo B poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal culposa, em virtude de ter agido 

com imperícia 



 

c) o indivíduo B poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal culposa, em virtude de ter agido 

com imprudência. 

d) o indivíduo B poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal dolosa 

 

 

9. (Valor 0,5) Analise a situação abaixo e responda: 

 

 

a) O indivíduo A responderá pelo crime praticado contra C, considerando todas as suas características 

pessoais, porque foi a vítima efetivamente atingida. 

b) O indivíduo A responderá por crime tentado contra B e crime consumado contra C. 

c) O indivíduo A responderá pelo crime praticado contra C como se tivesse atingido B, porque ocorreu um 

erro na execução. 

d) O indivíduo A não responderá por nenhum crime. 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: Direito Penal I Data: 30/11/17 

Professor(a): Marina Rafhaela Carvalho de Araújo Turma: 2º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

Gabarito prova 2º B 

 
1. Letra “c” 

2. Letra “a” 

3. Letra “c” 

4. Letra “a” 

5. Letra “a” 

6. Letra “c” 

7. Letra “b” 

8. Letra “d” 

9. Letra “c” 

 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: 
DIREITO CONSTITUCIONAL I 
 

Data: 30/11/17 

Professor: MÁRCIO R. C. BARBOSA Turma: 2º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

 
Instruções para a Prova – Leia Antes de Iniciar! 

 

 A Prova deverá ser realizada individualmente. 

 Permite-se a consulta somente à legislação “seca”, atendidos os seguintes requisitos: material 

impresso por editora; que não contenha informações adicionais de cunho doutrinário; proibida a 

utilização de legislação comentada; o material como um todo não pode conter informações 

acrescentadas manual ou eletronicamente. 

 Deverão constar em cima da carteira apenas o material a ser utilizado, por exemplo: lápis, 

borracha e caneta azul ou preta.  

 Celulares deverão ser desligados e guardados junto com outros materiais embaixo da carteira. 

 Não é permitido empréstimo de quaisquer materiais entre colegas. 

 É proibido qualquer tipo de comunicação entre os alunos; 

 É primordial o silêncio durante a realização da prova. 

 O tempo de prova será informado pelo professor. 

 O valor de cada questão está indicado na mesma. 

 Nas questões objetivas há apenas uma resposta correta. Pense bem antes de marcá-la, pois 

rasura e/ou escolha de mais de uma alternativa acarreta na anulação da questão. Na 

eventualidade de recurso deferido apontando mais de uma alternativa como correta somente estas 

serão consideradas, não atribuindo-se pontos para as demais alternativas ou questões em branco. 

 Nas questões discursivas somente serão consideradas as linhas indicadas para cada uma das 

questões. Questões ilegíveis serão desconsideradas. 

 O descumprimento de quaisquer das regras mencionadas levará ao recolhimento de provas e 

atribuição de nota zero aos envolvidos. 

 Todas as informações para resolução das questões estão contidas no texto, o professor não 

responderá a dúvidas individuais. A interpretação das questões faz parte da avaliação 

 

Ótima Prova! 

“A EDUCAÇÃO TEM RAÍZES AMARGAS, MAS OS SEUS FRUTOS SÃO DOCES”. ARISTÓTELES 



 

 
QUESTÃO 01 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 

O ministro do STF, Celso de Mello, sobre Direitos Humanos assim se pronunciou (MS nº 
22.164/SP): 

 

Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o 
princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, 
sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou 
concretas – acentuam o princípio da igualdade. 

Os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva 
atribuída genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da 
solidariedade e constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansão do reconhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma 
essencial inexauribilidade. 

 

Percebe-se que a evolução dos Direitos Humanos pode ser analisada em gerações ou 
dimensões. A partir do texto e de seus conhecimentos sobre a temática, identifique a alternativa 
correta. 

 

a) O direito de Propriedade é um exemplo da Primeira Geração. 

b) A igualdade formal perante a lei é um exemplo da Terceira Geração. 

c) Previdência e saúde são exemplos da Primeira Geração. 

d) Paz é um exemplo da Segunda Geração. 

e) Acesso à internet é um direito de Primeira Geração. 

 
 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
 

José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, 37 ed., p. 107), ao tratar dos 
Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil, acrescenta que:  

 

É a primeira vez que uma Constituição assinala, especificamente, objetivos do 
Estado brasileiro, não todos, que seria despropositado, mas os fundamentais, e, 
entre eles, uns valem como base das prestações positivas que venham a 
concretizar a democracia econômica, social e cultural, a fim de efetivar na prática 
a dignidade da pessoa humana. 



 

 
A partir da leitura, identifique um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil (assinale a alternativa correta): 

  

a) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações; 

b) É garantido o direito de propriedade 

c) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

d) Defesa da paz 

e) Buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, 
visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações 

 
 

 

QUESTÃO 03 

Valor: 1,00 – Objetiva 

 

 

Adaptada do Exame de Ordem Unificado XVII- 2015 -  Carlos, brasileiro naturalizado, casou-se 
com Katja, de nacionalidade alemã. Em razão do trabalho na iniciativa privada, Carlos foi 
transferido para o Chile, indo residir lá com sua mulher. Em 15/07/2011, em território chileno, 
nasceu a primeira filha do casal, Cláudia, que foi registrada na Repartição Consular do Brasil.  

 

A teor das regras contidas na Constituição Brasileira de 1988, assinale qual a situação de Cláudia 
quanto à sua nacionalidade. 

  

A) Cláudia não pode ser considerada brasileira nata, em virtude de a nacionalidade brasileira de 
seu pai ter sido adquirida de modo derivado e pelo fato de sua mãe ser estrangeira. 

B) Cláudia é brasileira nata, pelo simples fato de o seu pai, brasileiro, ter se mudado por motivo 
de trabalho. 

C) Cláudia somente será brasileira nata se vier a residir no Brasil e fizer a opção pela 
nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. 

D) Cláudia é brasileira nata, não constituindo óbice o fato de o seu pai ser brasileiro naturalizado 
e sua mãe, estrangeira. 

E) Cláudia é brasileira naturalizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
QUESTÃO 04 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
Adaptado TRT 9ª 2013. Jonatas nasceu no Canadá. Seu pai é brasileiro e sua mãe canadense. 
Quando completou 10 anos, veio, juntamente com sua família, para o Brasil e aqui passou a 
residir.  
 
No momento em que atingiu a maioridade, Jonatas optou pela nacionalidade brasileira. Nos ter-
mos da Constituição Federal, Jonatas (assinale a alternativa correta): 
 

a) é considerado apátrida, pois não possui vinculo de nacionalidade. 
b) é considerado brasileiro naturalizado. 
c) é considerado estrangeiro e não pode se tornar brasileiro. 
d) é considerado canadense. 
e) é considerado brasileiro nato. 

 
 
 
 
 
QUESTÃO 05 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
Alexandre de Moraes, ao tratar de direitos e garantias afirma que: 
 

A distinção entre direitos e garantias fundamentais, no direito brasileiro, 
remonta a Rui Barbosa, ao separar as disposições meramente 
declaratórias, que são as que imprimem existência legal aos direitos 
reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que são as que, em defesa 
dos direitos, limitam o poder. Aquelas instituem os direitos; estas as 
garantias; ocorrendo não raro juntar-se, na mesma disposição 
constitucional, ou legal, a fixação de garantia com a declaração do direito. 
 

Conforme se percebe na citação, em alguns casos a distinção entre direito e garantia não é tão 
clara. Não obstante, em alguns esta questão é bem perceptível, uma vez que o primeiro tem 
natureza declaratória e a segunda tem natureza assecuratória. 
 
O título II da Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais. Dentre estes, identifique o 
único que é um exemplo clássico de garantia: 
 
 

a) Habeas corpus 
b) Cidadania 
c) Valores sociais da livre iniciativa 
d) Pluralismo político 
e) Não-intervenção 

 
 
 
 



 

 
 
QUESTÃO 06 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
Nacionalidade refere-se a vínculo político e jurídico entre indivíduo e Estado. Esta temática 
refere-se ao elemento humano do Estado. Este vínculo pode ser originário ou primário (natos) 
ou secundário ou adquirido (naturalizados). 
 
Sobre a temática de nacionalidade, nos termos da vigente ordem constitucional, é correto afirmar 
que são brasileiros natos: 
 
 
  

a) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros que 
estejam a serviço de seu país. 

b) Os nascidos, no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competente. 

c) Os nascidos, no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham 
a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, antes de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

d) Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do 
Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira 

e) Os refugiados no Brasil. 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 07 
Valor: 1,00 – Objetiva  
 
 
Mohamed é brasileiro naturalizado, com 33 anos de idade e domicílio eleitoral no município de 
Catalão/GO. O mesmo preenche os demais requisitos legais e pretende se candidatar a 
Governador do Estado de Goiás.  
 
Sobre esta possibilidade o brasileiro naturalizado consulta um advogado, que a luz da 
Constituição Federal de 1988 afirma que (assinale a alternativa correta): 
 

a) Mohamed é elegível para o cargo. 
b) Mohamed não é elegível para o cargo, uma vez que o mesmo é privativo de brasileiro 

nato. 
c) Mohamed não é elegível por não ter a idade mínima de 35 anos. 
d) Mohamed não é elegível por não ser domiciliado na capital estadual. 
e) Mohamed não poderia nem mesmo se filiar a partido político, muito menos concorrer a 

cargo eletivo. 
 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: 
DIREITO CONSTITUCIONAL I 

Data: 30/11/17 

Professor: Milene Brandão Pereira Turma: 2º A 

Aluno(a):  
Nota: 

 

 

QUESTÃO 01 
Valor: 1,00 – Objetiva 

 
Percebe-se que a evolução dos Direitos Humanos pode ser analisada em gerações ou 
dimensões. A partir do texto e de seus conhecimentos sobre a temática, identifique a alternativa 
correta. 

 

O direito de Propriedade é um exemplo da Primeira Geração  

ou 

Saúde é exemplo de direito da Segunda Geração. 

 
 
 

 
QUESTÃO 02 
Valor: 1,00 – Objetiva 

 
A partir da leitura, identifique um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil (assinale a alternativa correta): 

 

Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e re- 
gionais 

 

 
QUESTÃO 03 
Valor: 1,00 – Objetiva 

 
 

A teor das regras contidas na Constituição Brasileira de 1988, assinale qual a situação de Cláudia 
quanto à sua nacionalidade. 

 
Cláudia é brasileira nata, não constituindo óbice o fato de o seu pai ser brasileiro 
naturalizado e sua mãe, estrangeira. 



QUESTÃO 04 
Valor: 1,00 – Objetiva 

 
 

No momento em que atingiu a maioridade, Jonatas optou pela nacionalidade brasileira. Nos ter- 
mos da Constituição Federal, Jonatas (assinale a alternativa correta): 

 
é considerado brasileiro nato. 

 
 

QUESTÃO 05 
Valor: 1,00 – Objetiva 

 
 

O título II da Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais. Dentre estes, identifique o 
único que é um exemplo clássico de garantia: 

 
 

Habeas corpus 
Ou 
Mandado de Segurança 
Ou  
Mandado de Injunção 

 
 
 

QUESTÃO 06 
Valor: 1,00 – Objetiva 

 
 

Sobre a temática de nacionalidade, nos termos da vigente ordem constitucional, é correto afirmar 
que são brasileiros natos: 

 
 

Os nascidos, no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competente. 

 
 
 
 

QUESTÃO 07 
Valor: 1,00 – Objetiva 

 
 

Sobre esta possibilidade o brasileiro naturalizado consulta um advogado, que a luz da 
Constituição Federal de 1988 afirma que (assinale a alternativa correta): 

 
Mohamed é elegível para o cargo. 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: 
DIREITO CONSTITUCIONAL I 
 

Data: 06/12/17 

Professor: MÁRCIO R. C. BARBOSA Turma: 2º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

 
Instruções para a Prova – Leia Antes de Iniciar! 

 

 A Prova deverá ser realizada individualmente. 

 Permite-se a consulta somente à legislação “seca”, atendidos os seguintes requisitos: material 

impresso por editora; que não contenha informações adicionais de cunho doutrinário; proibida a 

utilização de legislação comentada; o material como um todo não pode conter informações 

acrescentadas manual ou eletronicamente. 

 Deverão constar em cima da carteira apenas o material a ser utilizado, por exemplo: lápis, 

borracha e caneta azul ou preta.  

 Celulares deverão ser desligados e guardados junto com outros materiais embaixo da carteira. 

 Não é permitido empréstimo de quaisquer materiais entre colegas. 

 É proibido qualquer tipo de comunicação entre os alunos; 

 É primordial o silêncio durante a realização da prova. 

 O tempo de prova será informado pelo professor. 

 O valor de cada questão está indicado na mesma. 

 Nas questões objetivas há apenas uma resposta correta. Pense bem antes de marcá-la, pois 

rasura e/ou escolha de mais de uma alternativa acarreta na anulação da questão. Na 

eventualidade de recurso deferido apontando mais de uma alternativa como correta somente estas 

serão consideradas, não atribuindo-se pontos para as demais alternativas ou questões em branco. 

 Nas questões discursivas somente serão consideradas as linhas indicadas para cada uma das 

questões. Questões ilegíveis serão desconsideradas. 

 O descumprimento de quaisquer das regras mencionadas levará ao recolhimento de provas e 

atribuição de nota zero aos envolvidos. 

 Todas as informações para resolução das questões estão contidas no texto, o professor não 

responderá a dúvidas individuais. A interpretação das questões faz parte da avaliação 

 

Ótima Prova! 

“A EDUCAÇÃO TEM RAÍZES AMARGAS, MAS OS SEUS FRUTOS SÃO DOCES”. ARISTÓTELES 



 

 
QUESTÃO 01 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 

O ministro do STF, Celso de Mello, sobre Direitos Humanos assim se pronunciou (MS nº 
22.164/SP): 

 

Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o 
princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, 
sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou 
concretas – acentuam o princípio da igualdade. 

Os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva 
atribuída genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da 
solidariedade e constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansão do reconhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma 
essencial inexauribilidade. 

 

Percebe-se que a evolução dos Direitos Humanos pode ser analisada em gerações ou 
dimensões. A partir do texto e de seus conhecimentos sobre a temática, identifique a alternativa 
correta. 

 

a) Os direitos políticos são exemplos da Primeira Geração. 

b) A igualdade formal perante a lei é um exemplo da Terceira Geração. 

c) Trabalho e previdência são exemplos da Primeira Geração. 

d) Meio ambiente equilibrado é um exemplo da Segunda Geração. 

e) Bioética é um exemplo da Primeira Geração. 

 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 

José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, 37 ed., p. 107), ao tratar dos 
Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil, acrescenta que:  

 

É a primeira vez que uma Constituição assinala, especificamente, objetivos do 
Estado brasileiro, não todos, que seria despropositado, mas os fundamentais, e, 
entre eles, uns valem como base das prestações positivas que venham a 
concretizar a democracia econômica, social e cultural, a fim de efetivar na prática 
a dignidade da pessoa humana. 



 

 
A partir da leitura, identifique um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil (assinale a alternativa correta): 

  

a) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, inde-
pendentemente de censura ou licença. 

b) A propriedade atenderá a sua função social. 

c) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais-
quer outras formas de discriminação. 

d) Autodeterminação dos povos. 

e) Prevalência dos direitos humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 03 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
 
Adaptada do TRF 5º - 2012. Uma brasileira naturalizada, casada com um italiano e residente no 
país de origem de seu marido, dá à luz filhas gêmeas e pretende, dentro de poucos anos, voltar 
em caráter definitivo para o Brasil com a família.  
 
De acordo com a Constituição da República, as crianças (marque a alternativa correta): 
 

a) são consideradas estrangeiras enquanto residirem fora do país, podendo ser brasileiras 
naturalizadas, após fixarem residência no Brasil, desde que optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

b) serão consideradas brasileiras natas desde que sejam registradas em repartição brasileira 
competente ou, após sua mudança para o Brasil, optem, em qualquer tempo, depois de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

c) são consideradas brasileiras naturalizadas, assim como a mãe. 
d) poderão requerer a nacionalidade brasileira desde que residam no Brasil por mais de trinta 

anos ininterruptos e sem condenação penal, caso em que serão consideradas brasileiras 
naturalizadas. 

e) poderão, na forma da lei, adquirir a nacionalidade brasileira, exigidas apenas residência 
por um ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral, pelo fato de serem filhas de brasileira 
naturalizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
QUESTÃO 04 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
Juan Santander, brasileiro naturalizado, com 40 anos de idade, professor de Direito 
Constitucional, utilizou seu próprio caso para dar um exemplo em sala de aula, ao tratar de 
nacionalidade e direitos políticos.  
 
Conforme a vigente constituição, atendidas as demais exigências, o exemplo somente poderia 
ser (marque a alternativa correta): 
 

a) O professor poderia ser Presidente da República. 
b) O professor poderia ser Ministro de Estado, em qualquer ministério. 
c) O professor poderia ser Deputado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados 
d) O professor poderia ser diplomata. 
e) O professor poderia ser Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

 
 
 
 
 
QUESTÃO 05 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
Alexandre de Moraes, ao tratar de direitos e garantias afirma que: 
 

A distinção entre direitos e garantias fundamentais, no direito brasileiro, 
remonta a Rui Barbosa, ao separar as disposições meramente 
declaratórias, que são as que imprimem existência legal aos direitos 
reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que são as que, em defesa 
dos direitos, limitam o poder. Aquelas instituem os direitos; estas as 
garantias; ocorrendo não raro juntar-se, na mesma disposição 
constitucional, ou legal, a fixação de garantia com a declaração do direito. 
 

Conforme se percebe na citação, em alguns casos a distinção entre direito e garantia não é tão 
clara. Não obstante, em alguns esta questão é bem perceptível, uma vez que o primeiro tem 
natureza declaratória e a segunda tem natureza assecuratória. 
 
O título II da Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais. Dentre estes, identifique o 
único que é um exemplo clássico de garantia: 
 
 

a) Mandado de segurança. 
b) Dignidade da pessoa humana. 
c) Valores sociais do trabalho. 
d) Independência nacional. 
e) Progresso. 

 
 
 
 



 

 
 
 
QUESTÃO 06 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
Nacionalidade refere-se a vínculo político e jurídico entre indivíduo e Estado. Esta temática 
refere-se ao elemento humano do Estado. Este vínculo pode ser originário ou primário (natos) 
ou secundário ou adquirido (naturalizados). 
 
Sobre a temática de nacionalidade, nos termos da vigente ordem constitucional, é correto afirmar 
que são brasileiros natos: 
 
 

a) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde 
que estes não estejam a serviço de seu país. 

b) Os naturalizados, caso manifestem formalmente esta vontade. 
c) Os nascidos, no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham 

a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, antes de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

d) Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários 
de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e 
idoneidade moral. 

e) Os portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor 
de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos 
previstos na Constituição. 

 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 07 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
 
Mohamed é brasileiro naturalizado, com 33 anos de idade e domicílio eleitoral no município de 
Catalão/GO. O mesmo preenche os demais requisitos legais e pretende se candidatar a Senador 
pelo Estado de Goiás.  
 
Sobre esta possibilidade o brasileiro naturalizado consulta um advogado, que a luz da 
Constituição Federal de 1988 afirma que (assinale a alternativa correta): 
 
a) Mohamed é elegível para o cargo. 
b) Mohamed não é elegível para o cargo, uma vez que todos os senadores devem ser 
brasileiros natos. 
c) Mohamed não é elegível por não ter a idade mínima de 35 anos. 
d) Mohamed não é elegível por não ser domiciliado na capital estadual. 
e) Mohamed não poderia nem mesmo se filiar a partido político, muito menos concorrer a 
cargo eletivo. 
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QUESTÃO 01 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 

 

Percebe-se que a evolução dos Direitos Humanos pode ser analisada em gerações ou 
dimensões. A partir do texto e de seus conhecimentos sobre a temática, identifique a alternativa 
correta. 

 

a) Os direitos políticos são exemplos da Primeira Geração. 

 
 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 

A partir da leitura, identifique um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil (assinale a alternativa correta): 

  

c) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 03 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
 
De acordo com a Constituição da República, as crianças (marque a alternativa correta): 
 

b) serão consideradas brasileiras natas desde que sejam registradas em repartição 
brasileira competente ou, após sua mudança para o Brasil, optem, em qualquer 
tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

 
 
 



 

 
QUESTÃO 04 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
Conforme a vigente constituição, atendidas as demais exigências, o exemplo somente poderia 
ser (marque a alternativa correta): 
 

e) O professor poderia ser Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 05 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
O título II da Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais. Dentre estes, identifique o 
único que é um exemplo clássico de garantia: 
 
 

a) Mandado de segurança. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 06 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
Sobre a temática de nacionalidade, nos termos da vigente ordem constitucional, é correto afirmar 
que são brasileiros natos: 
 
 

a) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, 
desde que estes não estejam a serviço de seu país. 

 
 
 
 
QUESTÃO 07 
Valor: 1,00 – Objetiva 
 
 
 
Sobre esta possibilidade o brasileiro naturalizado consulta um advogado, que a luz da 
Constituição Federal de 1988 afirma que (assinale a alternativa correta): 
 
c) Mohamed não é elegível por não ter a idade mínima de 35 anos. 
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Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

 
Instruções para a Prova – Leia Antes de Iniciar! 

 

 A Prova deverá ser realizada individualmente. 

 Permite-se a consulta somente à legislação “seca”, atendidos os seguintes requisitos: material 

impresso por editora; que não contenha informações adicionais de cunho doutrinário; proibida a 

utilização de legislação comentada; o material como um todo não pode conter informações 

acrescentadas manual ou eletronicamente. 

 Deverão constar em cima da carteira apenas o material a ser utilizado, por exemplo: lápis, 

borracha e caneta azul ou preta.  

 Celulares deverão ser desligados e guardados junto com outros materiais embaixo da carteira. 

 Não é permitido empréstimo de quaisquer materiais entre colegas. 

 É proibido qualquer tipo de comunicação entre os alunos; 

 É primordial o silêncio durante a realização da prova. 

 O tempo de prova será informado pelo professor. 

 O valor de cada questão está indicado na mesma. 

 Nas questões objetivas há apenas uma resposta correta. Pense bem antes de marcá-la, pois 

rasura e/ou escolha de mais de uma alternativa acarreta na anulação da questão. Na 

eventualidade de recurso deferido apontando mais de uma alternativa como correta somente 

estas serão consideradas, não atribuindo-se pontos para as demais alternativas ou questões em 

branco. 

 Nas questões discursivas somente serão consideradas as linhas indicadas para cada uma das 

questões. Questões ilegíveis serão desconsideradas. 

 O descumprimento de quaisquer das regras mencionadas levará ao recolhimento de provas e 

atribuição de nota zero aos envolvidos. 

 Todas as informações para resolução das questões estão contidas no texto, o professor não 

responderá a dúvidas individuais. A interpretação das questões faz parte da avaliação 

 

Ótima Prova! 



 

“A EDUCAÇÃO TEM RAÍZES AMARGAS, MAS OS SEUS FRUTOS SÃO DOCES”. ARISTÓTELES 

 
 
 
 
QUESTÃO 01 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Adaptado do Exame de Ordem (111). Uma grande polêmica, agora pacificada pelo Supremo 
Tribunal Federal, foi a discussão sobre a existência ou não de hierarquia entre leis ordinárias e 
leis complementares. Para o STF não há uma relação hierárquica entre ambas (RTJ 156/721). 
 
Não sendo este um ponto de distinção, em qual aspecto a lei complementar difere da lei 
ordinária (assinale a alternativa correta): 
  
a)  aprovação pela maioria qualificada de 2/3 dos membros de cada Casa. 
b)  existência de campo material estabelecido pela Constituição Federal. 
c)  necessidade de discussão e votação em dois turnos, em cada uma das Casas. 
d)  não pode ser objeto de iniciativa popular. 
e)  somente nesta matéria o Presidente da República pode vetar. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
Nos arts. 59 e seguintes da Lei Maior constam os dispositivos que versam sobre o processo 
legislativo. O parágrafo único do citado dispositivo estabelece que “Lei complementar disporá 
sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis”. Neste sentido foi criada a Lei 
Complementar nº 95/1998, sendo que a mesma “dispõe sobre a elaboração, a redação, a 
alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da 
Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que 
menciona”. No entanto, além da questão material específica, um dos pontos destacados no 
que se refere à lei complementar é seu quórum de aprovação, definido constitucionalmente. 
 
Especificamente no Senado Federal, composto por 81 senadores, em um dia no qual estejam 
presentes 60 destes, a aprovação de uma lei complementar depende de: 
 

a) 41 votos, tal como necessário para aprovar uma lei ordinária. 
b) 31 votos, tal como necessário para aprovar uma lei ordinária. 
c) 41votos, diferente do necessário para aprovar uma lei ordinária, que precisaria apenas 

de 31 votos. 
d) 54 votos, por corresponder à maioria qualificada de 2/3 dos integrantes da casa 

legislativa, sendo este número fixo e, portanto, não depende da quantidade de presentes 
em um determinado dia. 

e) 41 votos, tal como necessário para aprovar uma emenda à Constituição. 
 
 
 



 

QUESTÃO 03 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
Adaptado do Exame de Ordem (104). Atualmente tramita perante o Congresso Nacional a 
Sugestão Legislativa nº 18/2017, cuja ementa é: “Referendo pela Restauração da Monarquia 
Parlamentarista no Brasil”. A pretendida alteração mudaria o atual sistema de governo 
presidencialista.  
 
Sobre o atual modelo presidencialista brasileiro, conforme a Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta: 
 
a)   Na Constituição brasileira, ao Presidente da República incumbe a Chefia de Estado, 
apenas; 
b)   Na Constituição brasileira, ao Presidente da República incumbe a Chefia de Estado e a 
Chefia de Governo, simultaneamente; 
c)   Na Constituição brasileira, ao Presidente da República incumbe a Chefia de Governo, 
apenas; 
d)   Na Constituição brasileira, ao Presidente da República incumbe a Chefia do Gabinete de 
Ministros e do Congresso Nacional. 
e) Na Constituição brasileira, ao Presidente incumbe a nomeação de um quinto dos 
parlamentares. 

 
QUESTÃO 04 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
Adaptado do Exame de Ordem Unificado XV-2014. Nos termos do art. 76, da Constituição 
Federal: “O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros 
de Estado.” O Presidente e seu Vice são eleitos conjuntamente, sendo que ambos “tomarão 
posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e 
cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a 
união, a integridade e a independência do Brasil”, conforme dispõe o art. 78 da Carta Política. 
 
O Presidente da República, à luz da CRFB/88, dispõe de dois órgãos de cúpula para consulta 
em determinados assuntos. Assinale a opção que elenca corretamente esses órgãos e suas 
atribuições constitucionalmente definidas. 
  
a) Ao Conselho de Defesa Nacional compete opinar sobre a decretação do estado de defesa, 
do estado de sítio e da intervenção federal. Ao Conselho Nacional de Justiça compete o 
controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do 
Poder Executivo. 
b) Ao Conselho de Defesa Nacional compete opinar sobre as questões relevantes para a 
estabilidade das instituições democráticas. Ao Conselho da República compete opinar sobre as 
hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz. 
c) Ao Conselho Nacional de Justiça compete o controle da atuação administrativa e financeira 
do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Ao Conselho República 
compete opinar sobre as hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz. 
d) Ao Conselho de Defesa Nacional compete opinar sobre as hipóteses de declaração de 
guerra e de celebração de paz. Ao Conselho da República compete pronunciar-se sobre 
intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. 
e) Ao Tribunal de Contas da União é órgão de controle interno do Poder Executivo, no âmbito 
da União. Ao Ministério Público da União cabe a orientação jurídica do Presidente da República 
e de seus Ministros de Estado (atuação consultiva) e a representação judicial dos mesmos 
(atuação contenciosa).  



 

 
 
QUESTÃO 05 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Adaptado do Exame de Ordem (132). Dentre os direitos fundamentais insertos no art. 5º da 
Constituição Federal está a seguinte previsão: 
 

Art. 5º 
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos; 

 
 
A qual instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbe, na forma 
do dispositivo supracitado, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral 
e gratuita, aos necessitados: 
 
 
a) do Ministério Público. 
b) da Defensoria Pública. 
c) da Advocacia-Geral da União. 
d) das Procuradorias dos Estados. 
e) das Procuradorias dos Municípios. 
 
 
 
QUESTÃO 06 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Adaptado do Exame de Ordem Unificado XX-2016. O Presidente da República, cumprido todos 
os pressupostos constitucionais exigíveis, decreta estado de defesa na localidade X, que foi 
atingida por calamidades naturais de grandes proporções, o que causou tumulto e invasões a 
supermercados, farmácias e outros estabelecimentos, com atingimento à ordem pública e à 
paz social. Mesmo após o prazo inicial de 30 dias ter sido prorrogado por igual período (mais 
30 dias), ainda restava evidente a ineficácia das medidas tomadas no decorrer do citado 
estado de defesa.  
 
Sem saber como proceder, a Presidência da República recorre ao seu corpo de 
assessoramento jurídico que, de acordo com a CRFB/88, informa que (assinale a alternativa 
correta): 
  
a) será possível, cumpridas as exigências formais, uma nova prorrogação de, no máximo, 30 
dias do estado de defesa. 
b) será possível, cumpridas as exigências formais, prorrogar o estado de defesa até que seja a 
crise completamente debelada. 
c) será possível, cumpridas as exigências formais, decretar o estado de sítio, já que vedada 
nova prorrogação do estado de defesa. 
d) será obrigatoriamente decretada a intervenção federal no Estado Alfa, que possibilita a 
utilização de meios de ação mais contundentes do que os previstos no estado de defesa. 
e) será obrigatória a dissolução do Congresso Nacional. 



 

 
 
 
QUESTÃO 07 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Adaptado do Exame de Ordem Unificado 2008-3. Para situação de excepcionalidade, visando 
a defesa do Estado e das instituições democráticas, a vigente Constituição Federal dispõe 
sobre as denominadas legalidades extraordinárias. Neste contexto é possível a suspensão de 
determinadas garantias constitucionais.  
 
Acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a opção correta. 
  
a) O Congresso Nacional não tem qualquer participação na decretação do estado de sítio, uma 
vez que é atribuição discricionária e exclusiva do chefe do Poder Executivo. 
b) O estado de defesa deve ser decretado quando houver declaração de estado de guerra ou 
resposta a agressão armada estrangeira. 
c) Tanto no estado de defesa quanto no estado de guerra, as atividades dos parlamentares no 
Congresso Nacional devem permanecer suspensas. 
d) A decretação do estado de defesa é autorizada para preservar ou prontamente restabelecer, 
em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e 
iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na 
natureza. 
e) A Constituição poderá ser emendada durante a vigência do estado de defesa e do estado de 
sítio. 
 
 
 
 
QUESTÃO 08 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
Adaptado do Exame de Ordem (135). Conforme própria manifestação institucional, o Conselho 
Nacional de Justiça assim se pronunciou (http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos-visitas-
e-contatos): 
 

Quem somos 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é uma instituição pública que visa 
aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz 
respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. 
Missão do CNJ - Contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada 
com moralidade, eficiência e efetividade em benefício da Sociedade 
Visão do CNJ -  Ser um instrumento efetivo do Poder Judiciário 
Transparência e controle: o que CNJ faz? 
• Na Política Judiciária: zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 
cumprimento do Estatuto da Magistratura, expedindo atos normativos e 
recomendações. 
• Na Gestão: definir o planejamento estratégico, os planos de metas e os 
programas de avaliação institucional do Poder Judiciário. 
• Na Prestação de Serviços ao Cidadão: receber reclamações, petições 
eletrônicas e representações contra membros ou órgãos do Judiciário, inclusive 
contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços 



 

notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou 
oficializado. 
• Na Moralidade: julgar processos disciplinares, assegurada ampla defesa, 
podendo determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com 
subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras 
sanções administrativas. 
• Na Eficiência dos Serviços Judiciais: melhores práticas e celeridade: elaborar 
e publicar semestralmente relatório estatístico sobre movimentação processual 
e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional em todo o País. 
Teoria e Prática: as ações do CNJ 
O CNJ desenvolve e coordena vários programas de âmbito nacional que 
priorizam áreas como Gestão Institucional, Meio Ambiente, Direitos Humanos e 
Tecnologia. Entre eles estão: Conciliar é Legal, Metas do Judiciário, Lei Maria 
da Penha, Pai Presente, Começar de Novo, Justiça Aberta, Justiça em 
Números. 

 
 
Diante das informações prestadas e de seus conhecimentos sobre o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), identifique a alternativa verdadeira: 
  
a) é um órgão do Poder Judiciário. 
b) é um órgão criado pelo poder constituinte originário, que visa controlar o efetivo 
cumprimento das atribuições institucionais dos três poderes. 
c) teve sua atuação como um todo declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 
uma vez que esta colidiria com as atribuições das corregedorias dos tribunais, consagrada na 
Carta Magna.  
d) exerce função jurisdicional em todo o território nacional. 
e) é um órgão atípico, que não se encontra na estrutura de nenhum dos Poderes da República 
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QUESTÃO 01 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Não sendo este um ponto de distinção, em qual aspecto a lei complementar difere da lei 
ordinária (assinale a alternativa correta): 
  
b)  existência de campo material estabelecido pela Constituição Federal. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Especificamente no Senado Federal, composto por 81 senadores, em um dia no qual estejam 
presentes 60 destes, a aprovação de uma lei complementar depende de: 
 

c) 41votos, diferente do necessário para aprovar uma lei ordinária, que precisaria 
apenas de 31 votos. 

 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 03 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Sobre o atual modelo presidencialista brasileiro, conforme a Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta: 
 
b)   Na Constituição brasileira, ao Presidente da República incumbe a Chefia de Estado e 
a Chefia de Governo, simultaneamente; 
 
 
 
 



 

 
 
 
QUESTÃO 04 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
O Presidente da República, à luz da CRFB/88, dispõe de dois órgãos de cúpula para consulta 
em determinados assuntos. Assinale a opção que elenca corretamente esses órgãos e suas 
atribuições constitucionalmente definidas. 
  
d) Ao Conselho de Defesa Nacional compete opinar sobre as hipóteses de declaração de 
guerra e de celebração de paz. Ao Conselho da República compete pronunciar-se sobre 
intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 05 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
A qual instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbe, na forma do 
dispositivo supracitado, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e 
gratuita, aos necessitados: 
 
 
b) da Defensoria Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 06 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
 
Sem saber como proceder, a Presidência da República recorre ao seu corpo de assessoramento 
jurídico que, de acordo com a CRFB/88, informa que (assinale a alternativa correta): 
  
c) será possível, cumpridas as exigências formais, decretar o estado de sítio, já que 
vedada nova prorrogação do estado de defesa. 
 
 
 
 



 

 
 
 
QUESTÃO 07 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a opção correta: 
  
d) A decretação do estado de defesa é autorizada para preservar ou prontamente 
restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social 
ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades 
de grandes proporções na natureza. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 08 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Diante das informações prestadas e de seus conhecimentos sobre o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), identifique a alternativa verdadeira: 
  
a) é um órgão do Poder Judiciário. 
 
 
 
 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL II Data: 04/12/17 

Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 3º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

 

 

1. Maria está muito preocupada com a depressão em que se encontra seu irmão Carlos e, por isso, resolve 

pagar a maior dívida que ele tem com Tião. Como sempre foi cautelosa, primeiramente, Maria deseja 

saber a previsão legal sobre o assunto e lhe procura como estudante do Direito das Obrigações. 

Respondendo com base na lei civil, você lhe informará que: (1,0) 

a) Ela é terceira não interessada, que se pagar a dívida em seu próprio nome, terá direito a reembolsar-se do que 

pagar; mas não se subrogará nos direitos de Tião. 

b) Ela é terceira não interessada, que se pagar a dívida em seu próprio nome, terá direito a reembolsar-se do que 

pagar e se subrogará nos direitos de Tião. 

c) Ela é terceira interessada, que se pagar a dívida em seu próprio nome, terá direito a reembolsar-se do que 

pagar; mas não se subrogará nos direitos de Tião. 

d) Ela é terceira interessada, que se pagar a dívida em seu próprio nome, terá direito a reembolsar-se do que 

pagar e se subrogará nos direitos de Tião. 

 

 

2. Joana ouviu falar que “quem paga mal paga duas vezes” e ficou temerosa em realizar erroneamente o 

pagamento aos seus credores, uma vez que não teria como pagar novamente caso errasse. Por isso, 

resolveu procurar a previsão do Código Civil sobre o assunto e descobriu que: (1,0) 

a) Para ter validade o pagamento realizado ao credor putativo, basta que ele tenha sido feito de boa-fé. 

b) É tida como autorizada a receber o pagamento aquela pessoa que portar a quitação, ainda que as 

circunstâncias contrariem essa presunção, pois as aparências enganam e não se pode ter preconceito. 
c) As pessoas a quem se deve pagar são o credor ou aquele que de direito o represente, caso contrário, não terá 

validade o pagamento. 

d) Não terá validade o pagamento feito ao credor incapaz de quitar se o devedor sabia dessa incapacidade. 
 

 

3. Fábio prometeu a seu filho Breno lhe presentear com um automóvel no valor de R$ 50.000,00 se este 

passasse no vestibular de Direito do Cesuc, que ocorreria dali a dez dias, registrando essa promessa em 

um contrato. Ocorre que o veículo foi comprado, mas furtado dentro da garagem de Fábio no mesmo dia 

em que saiu a lista de aprovados, na qual constava o nome de Breno. É correto dizer sobre as 

consequências jurídicas do caso narrado: (1,0) 

a) Que, nessa situação, como a perda do objeto não dependeu de Fábio, pois foi furtado apesar de devidamente 

guardado em garagem, não se aplica a regra segundo a qual “O credor não é obrigado a receber prestação 

diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. 

b) Apesar de ter ocorrido situação imprevisível, Fábio continua obrigado a entregar um automóvel a Breno tal 

qual prometido, que, em regra, deve se efetuar no domicílio de Fábio. 

c) Por causa da situação imprevista, a lei abre para Fábio a possibilidade de pagar a obrigação com outro objeto, 

desde que seu valor seja no mínimo equivalente ao do automóvel prometido. 

d) Devido à situação imprevista, Fábio não é mais obrigado a entregar um automóvel a Breno tal qual 

prometido, estando liberado desta obrigação por causa de força maior. 



 

 

4. O pagamento, em termos jurídicos, nada mais é que o adimplemento da obrigação. Isso significa dizer 

que o cumprimento de uma obrigação tem por consequência a extinção desta. O pagamento pode ser 

direto, ocasião na qual se dará o cumprimento regular do contrato pelo pagamento feito da maneira que 

foi acordada, ou indireto sempre que o cumprimento da obrigação é feito de forma diversa da acordada. 

Escrevendo sobre uma das formas indiretas, Serpa Lopes diz que ela consiste no “processo por meio do 

qual o devedor pode libertar-se, efetuando o depósito judicial, da prestação devida, quando recusar-se o 

credor a recebê-la ou se para esse recebimento houver qualquer motivo impeditivo”. Pode-se afirmar que 

essa forma indireta descrita por Serpa Lopes é: (1,0) 

a) A imputação ao pagamento. 

b) A dação em pagamento. 

c) A novação. 

d) A consignação em pagamento. 

 

 

 

5. Ana tinha duas filhas, mas apenas de uma delas era credora no valor de R$ 1.000,00. Temendo morrer 

de uma doença grave da qual estava internada, Ana resolve fazer um testamento e deixar a nota 

promissória que continha a dívida para sua filha devedora. Com o posterior falecimento de Ana e a 

abertura do testamento, a filha de Ana recebeu a nota promissória que continha a sua dívida. Nesse caso 

narrado ocorreu: (1,0) 

a) A novação. 

b) A confusão. 

c) A compensação. 

d) A cessão de dívida. 

 

 

6. Observe parte da ementa de julgado proferido em 30/03/2015 pelo TJDF na Apelação Cível do Juizado 

Especial ACJ 20140910050312 DF 0005031-17.2014.8.07.0009: “(...) 1. Segundo consta da inicial, o autor 

celebrou contrato de prestação de serviço para que o réu fizesse a reforma da sua residência pelo valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Ocorre que, segundo alegou, já foi 

realizado o pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem que houvesse a finalização do serviço. 

Requereu a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. O réu refutou as alegações trazidas na 

inicial, afirmando que se comprometeria a finalizar os serviços contratados, mas que o autor também o 

estava devendo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e que não terminou os serviços porque não lhe 

foi franqueada a entrada na residência a partir de determinada data. (...)”. Quando o réu afirmou que o 

autor da ação também lhe devia, pretendeu que fosse reconhecida: (1,0) 

a) A novação. 

b) A confusão. 

c) A compensação. 

d) A imputação ao pagamento. 

 

 

7. Observe parte da ementa de julgado proferido em 06/05/2016 pelo TJES na Apelação APL 

00007968420108080052: “(...) I. Diante da técnica do art. 352 do CC, constitui faculdade do devedor, na 

hipótese de haver mais de uma dívida vencida da mesma natureza com mesmo credor, indicar a qual 

delas o pagamento realizado pretende saldar, de sorte que, não o fazendo, tal direito passará ao credor 

que poderá direcionar o adimplemento parcial a qualquer delas, na forma do art. 353 do CC. (...)”. O 

trecho da ementa acima transcrito revela uma das formas indiretas de pagamento que se denomina: (1,0) 

a) Novação. 

b) Confusão. 

c) Compensação. 

d) Imputação ao pagamento. 



 

 

8. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho afirmam que a subrogação pode ser objetiva ou real 

e/ou subjetiva ou pessoal. Esta última se opera na relação jurídica de sujeitos e não de objetos, exemplo: 

“quando o fiador paga a dívida do afiançado, passando, a partir daí, a ocupar a posição do credor, 

substituindo-o”. Tendo em vista o explicado pelos juristas acerca da sub-rogação, assinale a alternativa 

que condiz com a verdade: (1,0) 

a) O fiador ao pagar a dívida do afiançado junto ao credor, assume a posição de credor, mas não pode exigir o 

reembolso do que foi pago, pois poderia ser obrigado ao pagamento caso o devedor não o fizesse. 

b) O pagamento com subrogação revela a ideia de cumprimento da dívida por terceiro, extinguindo, assim, a 

obrigação por completo. 

c) No caso de pagamento efetuado pelo fiador, não há a substituição de sujeitos na relação jurídica obrigacional 

originária, pois o terceiro que pagou a dívida já fazia parte da relação obrigacional. 

d) A subrogação é uma forma de pagamento, mas a obrigação só se extingue em relação ao credor satisfeito, 

pois que continua existindo em relação àquele que pagou a dívida. 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL II Data: 04/12/17 

Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 3º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1. Maria está muito preocupada com a depressão em que se encontra seu irmão Carlos e, por isso, resolve pagar a 

maior dívida que ele tem com Tião. Como sempre foi cautelosa, primeiramente, Maria deseja saber a previsão 

legal sobre o assunto e lhe procura como estudante do Direito das Obrigações. Respondendo com base na lei civil, 

você lhe informará que: (1,0) 

a) Ela é terceira não interessada, que se pagar a dívida em seu próprio nome, terá direito a reembolsar-se do que pagar; 

mas não se subrogará nos direitos de Tião. 

b) Ela é terceira não interessada, que se pagar a dívida em seu próprio nome, terá direito a reembolsar-se do que pagar e 

se subrogará nos direitos de Tião. 

c) Ela é terceira interessada, que se pagar a dívida em seu próprio nome, terá direito a reembolsar-se do que pagar; mas 

não se subrogará nos direitos de Tião. 

d) Ela é terceira interessada, que se pagar a dívida em seu próprio nome, terá direito a reembolsar-se do que pagar e se 

subrogará nos direitos de Tião. 

 

2. Joana ouviu falar que “quem paga mal paga duas vezes” e ficou temerosa em realizar erroneamente o 

pagamento aos seus credores, uma vez que não teria como pagar novamente caso errasse. Por isso, resolveu 

procurar a previsão do Código Civil sobre o assunto e descobriu que: (1,0) 

a) Para ter validade o pagamento realizado ao credor putativo, basta que ele tenha sido feito de boa-fé. 

b) É tida como autorizada a receber o pagamento aquela pessoa que portar a quitação, ainda que as circunstâncias 

contrariem essa presunção, pois as aparências enganam e não se pode ter preconceito. 

c) As pessoas a quem se deve pagar são o credor ou aquele que de direito o represente, caso contrário, não terá validade o 

pagamento. 

d) Não terá validade o pagamento feito ao credor incapaz de quitar se o devedor sabia dessa incapacidade. 

 

3. Fábio prometeu a seu filho Breno lhe presentear com um automóvel no valor de R$ 50.000,00 se este passasse no 

vestibular de Direito do Cesuc, que ocorreria dali a dez dias, registrando essa promessa em um contrato. Ocorre 

que o veículo foi comprado, mas furtado dentro da garagem de Fábio no mesmo dia em que saiu a lista de 

aprovados, na qual constava o nome de Breno. É correto dizer sobre as consequências jurídicas do caso narrado: 

(1,0) 

a) Que, nessa situação, como a perda do objeto não dependeu de Fábio, pois foi furtado apesar de devidamente guardado 

em garagem, não se aplica a regra segundo a qual “O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é 

devida, ainda que mais valiosa”. 

b) Apesar de ter ocorrido situação imprevisível, Fábio continua obrigado a entregar um automóvel a Breno tal qual 

prometido, que, em regra, deve se efetuar no domicílio de Fábio. 

c) Por causa da situação imprevista, a lei abre para Fábio a possibilidade de pagar a obrigação com outro objeto, desde 

que seu valor seja no mínimo equivalente ao do automóvel prometido. 

d) Devido à situação imprevista, Fábio não é mais obrigado a entregar um automóvel a Breno tal qual prometido, estando 

liberado desta obrigação por causa de força maior. 

 

4. O pagamento, em termos jurídicos, nada mais é que o adimplemento da obrigação. Isso significa dizer que o 

cumprimento de uma obrigação tem por consequência a extinção desta. O pagamento pode ser direto, ocasião na 

qual se dará o cumprimento regular do contrato pelo pagamento feito da maneira que foi acordada, ou indireto 

sempre que o cumprimento da obrigação é feito de forma diversa da acordada. Escrevendo sobre uma das formas 

indiretas, Serpa Lopes diz que ela consiste no “processo por meio do qual o devedor pode libertar-se, efetuando o 

depósito judicial, da prestação devida, quando recusar-se o credor a recebê-la ou se para esse recebimento houver 

qualquer motivo impeditivo”. Pode-se afirmar que essa forma indireta descrita por Serpa Lopes é: (1,0) 



 

a) A imputação ao pagamento. 

b) A dação em pagamento. 

c) A novação. 

d) A consignação em pagamento. 

 

5. Ana tinha duas filhas, mas apenas de uma delas era credora no valor de R$ 1.000,00. Temendo morrer de uma 

doença grave da qual estava internada, Ana resolve fazer um testamento e deixar a nota promissória que continha 

a dívida para sua filha devedora. Com o posterior falecimento de Ana e a abertura do testamento, a filha de Ana 

recebeu a nota promissória que continha a sua dívida. Nesse caso narrado ocorreu: (1,0) 

a) A novação. 

b) A confusão. 

c) A compensação. 

d) A cessão de dívida. 

 

6. Observe parte da ementa de julgado proferido em 30/03/2015 pelo TJDF na Apelação Cível do Juizado Especial 

ACJ 20140910050312 DF 0005031-17.2014.8.07.0009: “(...) 1. Segundo consta da inicial, o autor celebrou contrato 

de prestação de serviço para que o réu fizesse a reforma da sua residência pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Ocorre que, segundo alegou, já foi realizado o pagamento de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), sem que houvesse a finalização do serviço. Requereu a rescisão contratual e a restituição 

dos valores pagos. O réu refutou as alegações trazidas na inicial, afirmando que se comprometeria a finalizar os 

serviços contratados, mas que o autor também o estava devendo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e que 

não terminou os serviços porque não lhe foi franqueada a entrada na residência a partir de determinada data. 

(...)”. Quando o réu afirmou que o autor da ação também lhe devia, pretendeu que fosse reconhecida: (1,0) 

a) A novação. 

b) A confusão. 

c) A compensação. 

d) A imputação ao pagamento. 

 

7. Observe parte da ementa de julgado proferido em 06/05/2016 pelo TJES na Apelação APL 

00007968420108080052: “(...) I. Diante da técnica do art. 352 do CC, constitui faculdade do devedor, na hipótese 

de haver mais de uma dívida vencida da mesma natureza com mesmo credor, indicar a qual delas o pagamento 

realizado pretende saldar, de sorte que, não o fazendo, tal direito passará ao credor que poderá direcionar o 

adimplemento parcial a qualquer delas, na forma do art. 353 do CC. (...)”. O trecho da ementa acima transcrito 

revela uma das formas indiretas de pagamento que se denomina: (1,0) 

a) Novação. 

b) Confusão. 

c) Compensação. 

d) Imputação ao pagamento. 

 

8. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho afirmam que a subrogação pode ser objetiva ou real e/ou 

subjetiva ou pessoal. Esta última se opera na relação jurídica de sujeitos e não de objetos, exemplo: “quando o 

fiador paga a dívida do afiançado, passando, a partir daí, a ocupar a posição do credor, substituindo-o”. Tendo em 

vista o explicado pelos juristas acerca da sub-rogação, assinale a alternativa que condiz com a verdade: (1,0) 

a) O fiador ao pagar a dívida do afiançado junto ao credor, assume a posição de credor, mas não pode exigir o reembolso 

do que foi pago, pois poderia ser obrigado ao pagamento caso o devedor não o fizesse. 

b) O pagamento com subrogação revela a ideia de cumprimento da dívida por terceiro, extinguindo, assim, a obrigação 

por completo. 

c) No caso de pagamento efetuado pelo fiador, não há a substituição de sujeitos na relação jurídica obrigacional 

originária, pois o terceiro que pagou a dívida já fazia parte da relação obrigacional. 

d) A subrogação é uma forma de pagamento, mas a obrigação só se extingue em relação ao credor satisfeito, pois que 

continua existindo em relação àquele que pagou a dívida. 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL II Data: 30/11/17 

Professor(a): Marco Túlio Ferreira dos Santos Turma: 3º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Orientações Gerais do professor. 

 

1- A prova deve ser feita a caneta azul. Questões a lápis ou caneta de qualquer outra cor NÃO 

serão corrigidas, sendo-lhes atribuída a nota ZERO. 

2- É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de luzes, vibração será 

considerado comunicação, e, portanto cola, sendo atribuído ao examinando a nota ZERO. 

3- A consulta a qualquer material está proibida, sob pena de ser atribuído ao examinando nota 

ZERO em toda a prova (exceto vade mecum). 

4- Não é permitido o contato entre examinandos. 

5- O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 (quarenta minutos). 

6- Não é permitida a utilização de celulares (eletrônicos em geral) mesmo após o fim da prova. 

7- Não será permitido rasura em questões fechadas. 

8- Caso o examinando cometa algum erro em questões abertas, deve valer-se da técnica correta 

“(errrso) erro” para correção do eventual equívoco, sob pena de ser atribuído ao examinando a 

nota ZERO na questão.  

9-  O examinando não deve ultrapassar as linhas designadas como “espaço” para respostas. 

Quaisquer que sejam as informações lançadas fora do espaço designado serão 

desconsideradas. 

 

Em uma dada situação, A e B, amigos de longa data, após discussão por interesse comum em 

uma mesma jovem, começaram a ofender-se reciprocamente. Os dois se afastaram e isso foi o 

fim de uma longa amizade. A mágoa de B para com A nunca foi plenamente curada. Certa 

feita ele leu na internet que já não poderia fazer mais nada, porque já havia se passado mais de 

seis meses. Neste contexto, responda: 

 

1) A extinção da punibilidade pela perempção (valor 0,5 ponto) 

 

a) Só pode ocorrer na ação penal privada exclusiva. 

b) Pode ocorrer na ação penal privada exclusiva e na subsidiária da pública. 

c) Só pode ocorrer na ação penal subsidiária da pública. 

d) Pode ocorrer em restritas exceções nas ações penais privadas que tutelam os interesses do 

Estado. Isso porque o interesse estatal sempre prevalece sobre o dos particulares em matéria 

penal. 

 

2) Mévio foi condenado e cumpre pena em regime fechado. Por razões óbvias o mesmo não vê 

a hora de se ver em liberdade. Dentro do estabelecimento prisional, após desentendimento 

com integrante de grupo de facção diversa, Mévio desferiu contra o mesmo golpes de faca. 



 

Durante a visita semanal da família a que os presos tem direito, Mévio em profundo choro e 

abalo psicológico, contou a família o ocorrido e pediu que a família procura-se um 

profissional para orientar-lhes sobre as consequências deste ocorrido quanto a progressão de 

regime, livramento condicional, indulto e outros direitos a que o preso em execução penal 

tem direito. 

 

No tocante à jurisprudência sumulada pelo STJ quanto ao direito penal, assinale a opção 

correta. (valor 1,0 ponto) 

a) A falta grave (novo crime cometido) é irrelevante para o processo de execução em que Mévio se 

encontra. Cada caso é um processo. Este fato não pode influenciar no processo de outro fato 

passado. 

b) Considerando estritamente o caso mencionado, trata-se de visível situação de legitima defesa, 

portanto, como excludente de culpabilidade ou tipicidade, esse fato não pode ser utilizado como 

falta grave. 

c) A falta grave interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional, bem como o prazo 

para o fim de comutação de pena ou indulto, nos termos da LEP. 

d) A contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena será interrompida pela 

prática de falta grave e se reiniciará a partir do cometimento dessa infração.  

 

3) A família de um apenado lhe procura, na condição de advogado, para receber orientações sobre a 

expressão “pena de prestação de serviços à comunidade”. Devido a facilidade de acesso a 

informações (inclusive jurídicas) na internet, muitas coisas lidas pela família estão equivocadas, 

exceto: (valor 1,0 ponto)  

a) deve ser cumprida à razão de duas horas de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não 

prejudicar a jornada de trabalho.  

b) não pode ser cumprida em menor tempo pelo condenado, se a condenação for superior a um ano.  

c) aplica-se às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade.  

d) não é aplicável, em nenhuma hipótese, caso o condenado for reincidente.  

 

4) Um determinado guarda de uma escola, influenciado pelas forças do mal, decide ferir as crianças 

da escola em que trabalha. No dia eleito pelo sujeito, ele chega a escola e surpreende o outro vigia 

com um disparo certeiro de arma de fogo. Vencidas todas as eventuais barreiras para alcance do 

objetivo pretendido, o vigia após jogar álcool contra as crianças, ateia-lhes fogo. Neste sentido, 

"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos 

ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido". 

Trata-se de (valor 0,5 ponto) 

a) concurso material. 

b) concurso formal. 

c) crime continuado. 

d) cúmulo material/formal. 



 

 

5) Ainda utilizando o caso acima, considerando que após todo o narrado, toda a mídia noticiou que o  

vigia, autor desta barbárie, jamais sofreria os rigores da lei. Na qualidade de estudante de direito, o 

suicídio, quando alcançado o resultado morte, extingue: (valor 1,0 ponto) 

  

a) A tipicidade e a ilicitude. 

 

b) A culpabilidade. 

 

c) A punibilidade. 

 

d) A punibilidade, transferindo para seus herdeiros legais a responsabilidade penal pelos atos 

cometidos. 

 

6) Tício é um jovem que encontra-se em idade altamente influenciável pelas amizades e ambiente em 

que vive. Já possui passagens pela polícia embora nenhuma seja por crime de relevância midiática, 

por assim dizer. Desta vez Tício não conseguiu livrar-se das garras do poder punitivo estatal e foi 

condenado. Os amigos de Tício, com visível orientação para o crime lhe disseram: “ Não vai dar 

nada não mulekin, isso o dôtô suspende porque a pena é miudinha, fica na paz que aqui nós tamô 

junto”. 

Sobre a suspensão condicional da pena, prevista pelo Código Penal, assinale a alternativa 

correta. (valor 1,0 ponto) 

a) A condenação anterior à pena de multa impede a concessão do benefício da suspensão condicional 

da pena. 

b) A suspensão condicional da pena se estende às penas restritivas de direitos e à multa.  

c) A suspensão condicional da pena será obrigatoriamente revogada se, no curso do prazo, o 

beneficiário for condenado em sentença recorrível por crime culposo.  

d) A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 

2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que, dentre outras condições, o condenado não seja reincidente 

em crime doloso.   

 

7) Tício foi condenado por crime de furto a uma pena em que o requisito objetivo (quantidade de 

anos da condenação) é compatível com a conversão da pena privativa de liberdade em pena 

restritiva de direitos. Infelizmente Tício é reincidente por já ter sido condenado por crime de lesão 

corporal leve. Em relação à aplicação das penas restritivas de direitos nas questões penais 

apresentadas, assinale a alternativa correta. (valor 1,0 ponto) 

 

a) O STJ posiciona-se no sentido de que a reincidência genérica não impede, por si só, a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, podendo o juiz aplicar a substituição, desde 

que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não 

tenha se operado em virtude do mesmo crime.  

 

b) O STJ posiciona-se no sentido de que a reincidência impede, por si só, a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos. O reincidente demonstra comportamento incompatível 

com a substituição da pena porque demonstrou mais de uma vez propensão a atividades delitivas. 

 

c) Apenas nos crimes de tráfico e os demais previstos na lei de crimes hediondos é vedada a 

conversão de pena privativa de liberdade em restritivas de direito. 

 

d) Não deverá ocorrer a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos nos crimes 

cometidos com violência ou grave ameaça, por força do previsto no código penal. 



 

  

8) Em uma ação penal de natureza privada, dois amigos de longa data, travavam dolorosa batalha 

judicial. B, ofendido por A, sentiu enorme prazer ao ler a sentença que condenava A criminalmente. 

Não foi feito recurso da sentença, tendo o prazo recursal transcorrido in albis para as duas partes. 

Algumas semanas após, B, imbuído por fortes valores cristãos despertos durante as festividades de 

final de ano, resolveu que não queria que A tivesse que sofrer com a dura sentença prolatada no caso. 

Procurando seu advogado, disse que queria desistir daquilo tudo, que não queria que A continuasse a 

ser punido. Na qualidade de advogado de B, explique, juridicamente, porque já é (neste hipotético 

caso) tarde demais. Aponte a correta fundamentação legal. Valor (2,0 pontos). 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL II Data: 30/11/17 

Professor(a): Marco Túlio Ferreira dos Santos Turma: 3º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Orientações Gerais do professor. 

 

1- A prova deve ser feita a caneta azul. Questões a lápis ou caneta de qualquer outra cor NÃO 

serão corrigidas, sendo-lhes atribuída a nota ZERO. 

2- É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de luzes, vibração será 

considerado comunicação, e, portanto cola, sendo atribuído ao examinando a nota ZERO. 

3- A consulta a qualquer material está proibida, sob pena de ser atribuído ao examinando nota 

ZERO em toda a prova (exceto vade mecum). 

4- Não é permitido o contato entre examinandos. 

5- O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 (quarenta minutos). 

6- Não é permitida a utilização de celulares (eletrônicos em geral) mesmo após o fim da prova. 

7- Não será permitido rasura em questões fechadas. 

8- Caso o examinando cometa algum erro em questões abertas, deve valer-se da técnica correta 

“(errrso) erro” para correção do eventual equívoco, sob pena de ser atribuído ao examinando a 

nota ZERO na questão.  

9-  O examinando não deve ultrapassar as linhas designadas como “espaço” para respostas. 

Quaisquer que sejam as informações lançadas fora do espaço designado serão 

desconsideradas. 

 

Em uma dada situação, A e B, amigos de longa data, após discussão por interesse comum em 

uma mesma jovem, começaram a ofender-se reciprocamente. Os dois se afastaram e isso foi o 

fim de uma longa amizade. A mágoa de B para com A nunca foi plenamente curada. Certa 

feita ele leu na internet que já não poderia fazer mais nada, porque já havia se passado mais de 

seis meses. Neste contexto, responda: 

 

1) A extinção da punibilidade pela perempção (valor 0,5 ponto) RESPOSTA LETRA “A” 

 

a) Só pode ocorrer na ação penal privada exclusiva. 

b) Pode ocorrer na ação penal privada exclusiva e na subsidiária da pública. 

c) Só pode ocorrer na ação penal subsidiária da pública. 

d) Pode ocorrer em restritas exceções nas ações penais privadas que tutelam os interesses do 

Estado. Isso porque o interesse estatal sempre prevalece sobre o dos particulares em matéria 

penal. 

 

2) Mévio foi condenado e cumpre pena em regime fechado. Por razões óbvias o mesmo não vê 

a hora de se ver em liberdade. Dentro do estabelecimento prisional, após desentendimento 

com integrante de grupo de facção diversa, Mévio desferiu contra o mesmo golpes de faca. 



 

Durante a visita semanal da família a que os presos tem direito, Mévio em profundo choro e 

abalo psicológico, contou a família o ocorrido e pediu que a família procura-se um 

profissional para orientar-lhes sobre as consequências deste ocorrido quanto a progressão de 

regime, livramento condicional, indulto e outros direitos a que o preso em execução penal 

tem direito. 

 

No tocante à jurisprudência sumulada pelo STJ quanto ao direito penal, assinale a opção 

correta. (valor 1,0 ponto) RESPOSTA LETRA “D” 

a) A falta grave (novo crime cometido) é irrelevante para o processo de execução em que Mévio se 

encontra. Cada caso é um processo. Este fato não pode influenciar no processo de outro fato 

passado. 

b) Considerando estritamente o caso mencionado, trata-se de visível situação de legitima defesa, 

portanto, como excludente de culpabilidade ou tipicidade, esse fato não pode ser utilizado como 

falta grave. 

c) A falta grave interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional, bem como o prazo 

para o fim de comutação de pena ou indulto, nos termos da LEP. 

d) A contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena será interrompida pela 

prática de falta grave e se reiniciará a partir do cometimento dessa infração.  

 

3) A família de um apenado lhe procura, na condição de advogado, para receber orientações sobre a 

expressão “pena de prestação de serviços à comunidade”. Devido a facilidade de acesso a 

informações (inclusive jurídicas) na internet, muitas coisas lidas pela família estão equivocadas, 

exceto: (valor 1,0 ponto) RESPOSTA LETRA “C” 

a) deve ser cumprida à razão de duas horas de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não 

prejudicar a jornada de trabalho.  

b) não pode ser cumprida em menor tempo pelo condenado, se a condenação for superior a um ano.  

c) aplica-se às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade.  

d) não é aplicável, em nenhuma hipótese, caso o condenado for reincidente.  

 

4) Um determinado guarda de uma escola, influenciado pelas forças do mal, decide ferir as crianças 

da escola em que trabalha. No dia eleito pelo sujeito, ele chega a escola e surpreende o outro vigia 

com um disparo certeiro de arma de fogo. Vencidas todas as eventuais barreiras para alcance do 

objetivo pretendido, o vigia após jogar álcool contra as crianças, ateia-lhes fogo. Neste sentido, 

"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos 

ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido". 

Trata-se de (valor 0,5 ponto) RESPOSTA LETRA “A” 

a) concurso material. 

b) concurso formal. 

c) crime continuado. 

d) cúmulo material/formal. 



 

 

5) Ainda utilizando o caso acima, considerando que após todo o narrado, toda a mídia noticiou que o  

vigia, autor desta barbárie, jamais sofreria os rigores da lei. Na qualidade de estudante de direito, o 

suicídio, quando alcançado o resultado morte, extingue: RESPOSTA LETRA “C” 

  

a) A tipicidade e a ilicitude. 

 

b) A culpabilidade. 

 

c) A punibilidade. 

 

d) A punibilidade, transferindo para seus herdeiros legais a responsabilidade penal pelos atos 

cometidos. 

 

6) Tício é um jovem que encontra-se em idade altamente influenciável pelas amizades e ambiente em 

que vive. Já possui passagens pela polícia embora nenhuma seja por crime de relevância midiática, 

por assim dizer. Desta vez Tício não conseguiu livrar-se das garras do poder punitivo estatal e foi 

condenado. Os amigos de Tício, com visível orientação para o crime lhe disseram: “ Não vai dar 

nada não mulekin, isso o dôtô suspende porque a pena é miudinha, fica na paz que aqui nós tamô 

junto”. 

Sobre a suspensão condicional da pena, prevista pelo Código Penal, assinale a alternativa 

correta. (valor 1,0 ponto) RESPOSTA LETRA “D” 

a) A condenação anterior à pena de multa impede a concessão do benefício da suspensão condicional 

da pena. 

b) A suspensão condicional da pena se estende às penas restritivas de direitos e à multa.  

c) A suspensão condicional da pena será obrigatoriamente revogada se, no curso do prazo, o 

beneficiário for condenado em sentença recorrível por crime culposo.  

d) A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 

2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que, dentre outras condições, o condenado não seja reincidente 

em crime doloso.   

 

7) Tício foi condenado por crime de furto a uma pena em que o requisito objetivo (quantidade de 

anos da condenação) é compatível com a conversão da pena privativa de liberdade em pena 

restritiva de direitos. Infelizmente Tício é reincidente por já ter sido condenado por crime de lesão 

corporal leve. Em relação à aplicação das penas restritivas de direitos nas questões penais 

apresentadas, assinale a alternativa correta. (valor 1,0 ponto) RESPOSTA LETRA “A” 

 

a) O STJ posiciona-se no sentido de que a reincidência genérica não impede, por si só, a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, podendo o juiz aplicar a substituição, desde 

que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não 

tenha se operado em virtude do mesmo crime.  

 

b) O STJ posiciona-se no sentido de que a reincidência impede, por si só, a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos. O reincidente demonstra comportamento incompatível 

com a substituição da pena porque demonstrou mais de uma vez propensão a atividades delitivas. 

 

c) Apenas nos crimes de tráfico e os demais previstos na lei de crimes hediondos é vedada a 

conversão de pena privativa de liberdade em restritivas de direito. 

 

d) Não deverá ocorrer a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos nos crimes 

cometidos com violência ou grave ameaça, por força do previsto no código penal. 



 

  

8) Em uma ação penal de natureza privada, dois amigos de longa data, travavam dolorosa batalha 

judicial. B, ofendido por A, sentiu enorme prazer ao ler a sentença que condenava A criminalmente. 

Não foi feito recurso da sentença, tendo o prazo recursal transcorrido in albis para as duas partes. 

Algumas semanas após, B, imbuído por fortes valores cristãos despertos durante as festividades de 

final de ano, resolveu que não queria que A tivesse que sofrer com a dura sentença prolatada no caso. 

Procurando seu advogado, disse que queria desistir daquilo tudo, que não queria que A continuasse a 

ser punido. Na qualidade de advogado de B, explique, juridicamente, porque já é (neste hipotético 

caso) tarde demais. Aponte a correta fundamentação legal. Valor (2,0 pontos). 

 

RESPOSTA PADRÃO: Nos termos do artigo 106 parágrafo 2º do CP, após o trânsito em julgado da 

ação, o ofensor não pode mais ser alcançado pelo perdão do ofendido. 

 

OBS: Considerando que o problema avalia a capacidade interpretativa do aluno, a habilidade de 

localizar no código dispositivo pertinente para fundamentação da resposta, e, por ser exato texto de lei 

a resposta, a correta indicação da fundamentação legal, assim como nas provas da OAB e concursos, 

será avaliada como resposta correta. 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: ECONOMIA E GESTÃO Data: 01/12/17 

Professor(a): Marcus Vinícius Moreira Castro Silva. Turma: 03DIR. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
  
 
Questão 1 (valor 1,0):  
A política macroeconômica refere-se ao conjunto de medidas adotadas pelo Governo visando afetar agregados 
econômicos, como crescimento da economia, inflação, taxa de desemprego, balanço de pagamentos e 
distribuição de renda. Para a formulação e tomada de decisões de política econômica, é fundamental a avaliação 
oportuna e consistente da evolução da economia e de diferentes estratégias e alternativas de política. 
O acompanhamento e análise do comportamento das variáveis econômicas e a construção de cenários 
macroeconômicos, elaborados pela Secretaria-Adjunta, permitem que o Governo explore, sistematicamente, as 
possíveis consequências das opções estratégicas. Para esse fim, a Secretaria-Adjunta desenvolve modelos 
macroeconômicos e análises internas, as quais tomam a forma de relatórios, estudos, pareceres, apresentações e 
informativos. 
 
Com espeque no texto acima, sobre as políticas macroeconômicas, e os estudos realizados em sala de 
aula analise as assertivas abaixo e marque a opção correta: 
 
 

I. A taxa de juros é o instrumento pelo qual o governo pode incentivar ou desacelerar o crescimento 

econômico. 

 

II. A política cambial refere-se a capacidade do governo de definir a taxa de cambio, através do banco 
central. 

 

III. A Política comercial tem como instrumentos os incentivos à exportação, de estimulo ou desestimulo as 
importações, através de instrumentos fiscais e creditivos além das barreiras tarifarias 
 

 
Deles se extrai que: 

a. Apenas uma assertiva está correta. 

b. Apenas duas assertivas são corretas. 

c. Todas as assertivas são corretas.  

d. Nenhuma assertiva é correta. 

 
Questão 2 (valor 1,0): Analise texto abaixo e o assunto discutido em sala de aula sobre custos de 

transação e julgue os seguintes itens: 

 

No Brasil, os custos de transação são elevadíssimos: há uma excessiva burocracia (causa), o que leva a uma 

ineficiência, que por sua vez é responsável por criar ambientes de incerteza (insegurança jurídica) quanto às 

relações do mercado, prejudicando sobremaneira o desenvolvimento econômico da nação (consequência). 

De acordo com a versão normativa do Teorema de Coase, a legislação, ao encorajar acordos privados, 

poderia reduzir os custos de transação. O campo da Análise Econômica do Direito (ou Direito & Economia) 

ousa justamente estudar tais relações, com uma visão otimista (em oposição aos céticos) no tocante ao papel 

do Direito para o desenvolvimento econômico. Pressupondo que a racionalidade econômica precede a 

racionalidade jurídica, e não o contrário, é de fato imprescindível o constante diálogo entre o Direito e a 

Economia, haja vista o papel (de incentivos positivos ou negativos) que aquele possui para esta.  



 

Não é uma missão fácil, porém há de ser recompensadora. O próprio Ronald H. Coase ressalvou que as inter -

relações entre o sistema econômico e o sistema jurídico são extremamente complexas, de modo que muitos 

dos efeitos das alterações na legislação sobre o funcionamento do sistema econômico (o próprio cerne da 

política econômica) ainda não se revelaram. Felizmente, o prognóstico é positivo para a Análise Econômica do 

Direito, chegando até mesmo aos tribunais do Brasil. Alea jacta est! (DULOFT, Rodrigo. Brasil, custos de 

transação e insegurança jurídica, 2017) 

 

 

I. A mediação e a conciliação são formas de reduzir os custos de transação, que segundo o teorema 

de Coase, maximiza o bem estar social. 

 

II. Os custos de transação envolvem: Encontrar o parceiro para negociar, os atos de conclusão da 

negociação e custo com a execução. 

 

III. A falta de impunidade aos que agem sem ética social, eleva o custo das transações e causa 

prejuízos a toda sociedade em detrimento ao ganho pessoal que muitas vezes não será o esperado. 

 

IV. As novas tendências é de que deve-se buscar mais a eficiência econômica do que a eficiência da 
justiça. 

 
Estão corretas: 

a. Apenas I e II 

b. Apenas I e III 

c. Apenas II e III 

d. Todas estão corretas 

 

Questão 3 (valor 1,5) 

LAVA JATO JÁ TEVE 50 DELAÇÕES PREMIADAS; 6 FORAM ACEITAS PELO STF. 
Nesta quarta-feira (6), Flávio Barra, executivo da Andrade Gutierrez, teve seu acordo de delação premiada 
homologado pelo STF (Superior Tribunal Federal). O empresário, ex-presidente da AG Energia, foi preso em julho 
de 2015 sob acusação de participar de um esquema de corrupção na Eletronuclear, descoberto em um 
desdobramento da Operação Lava Jato. Em seu depoimento, Barra acusou o ex-ministro Delfim Netto de receber 
propina das obras de construção da usina de Belo Monte. 
Na Justiça Federal do Paraná, que julga os outros réus da Lava Jato em primeira instância, já foram feitos 50 
acordos de delação premiada. Desses, 41 são públicos e nove estão sob sigilo. 
https://noticias.uol.com.br/politica/listas/lava-jato-ja-teve-50-delacoes-premiadas-6-foram-aceitas-pelo-stf.htm 
 
Tendo como base a notícia acima veiculada, como a teoria dos jogos aplicada ao direito pode ser utilizada 
para explicar o número de delações premiadas que vem sendo feitas no Brasil. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

https://noticias.uol.com.br/politica/listas/lava-jato-ja-teve-50-delacoes-premiadas-6-foram-aceitas-pelo-stf.htm


 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
Caso: 
Um cliente adquiriu um veículo zero quilometro em 15 de fevereiro de 2016, com alienação fiduciária junto ao 
BANCO BRADESCO S.A, em 60 parcelas de R$ 1.264,30, sendo que o contrato de financiamento foi 
devidamente assinado pelo adquirente. Consta no contrato que a taxa de juros total do contrato era de 1,34% ao 
mês e que o sistema de amortização era pela tabela PRICE, o que representaria um total de 97,6% de juros ao 
final do contrato. 
Este cliente, após ser demitido, foi aconselhado por alguns amigos a parar de pagar o financiamento para que o 
banco negociasse com ele a abaixasse o valor da parcela ou aceitasse a devolução amigável do bem. Assim já 
não realiza o pagamento do veículo a 5 meses, tendo recebido uma carta informando que será iniciado o processo 
de busca e apreensão do veículo. 
O Cliente entende que os juros cobrados são abusivos uma vez que já pagou quase o valor da metade do carro e 
ainda deve muito mais, assim quer discutir judicialmente o valor da parcela. Você como advogado, consultando 
a tabela do BANCO CENTRAL DO BRASIL para a data do contrato abaixo, responda as questões 4, 5 e 6 
abaixo. 
 

 



 

 
 
Questão 4 (valor 1,5) 

É possível a discussão dos juros remuneratórios neste caso? É possível utilizar algum argumento para 
reduzir o valor das parcelas? Justifique sua resposta 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Questão 5 (valor 1,5) 

No caso da notificação da busca e apreensão do veículo o que pode ser feito para resguardar a posse do 

veículo? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Questão 6 (valor 1,5) 

Caso em uma negociação com o banco este aceite a devolução amigável do veículo com o pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à documentação e transferência. Do ponto de vista do custo da 

propriedade e das discussões em sala de aula, qual a orientação deverá ser dada ao cliente? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
  
 
Questão 1 (valor 1,0):  
A política macroeconômica refere-se ao conjunto de medidas adotadas pelo Governo visando afetar agregados 
econômicos, como crescimento da economia, inflação, taxa de desemprego, balanço de pagamentos e 
distribuição de renda. Para a formulação e tomada de decisões de política econômica, é fundamental a avaliação 
oportuna e consistente da evolução da economia e de diferentes estratégias e alternativas de política. 
O acompanhamento e análise do comportamento das variáveis econômicas e a construção de cenários 
macroeconômicos, elaborados pela Secretaria-Adjunta, permitem que o Governo explore, sistematicamente, as 
possíveis consequências das opções estratégicas. Para esse fim, a Secretaria-Adjunta desenvolve modelos 
macroeconômicos e análises internas, as quais tomam a forma de relatórios, estudos, pareceres, apresentações e 
informativos. 
 
Com espeque no texto acima, sobre as políticas macroeconômicas, e os estudos realizados em sala de 
aula analise as assertivas abaixo e marque a opção correta: 
 
 

I. A taxa de juros é o instrumento pelo qual o governo pode incentivar ou desacelerar o crescimento 

econômico. 

 

II. A política cambial refere-se a capacidade do governo de definir a taxa de cambio, através do banco 
central. 

 

III. A Política comercial tem como instrumentos os incentivos à exportação, de estimulo ou desestimulo as 
importações, através de instrumentos fiscais e creditivos além das barreiras tarifarias 
 

 
Deles se extrai que: 

a. Apenas uma assertiva está correta. 

b. Apenas duas assertivas são corretas. 

c. Todas as assertivas são corretas.  

d. Nenhuma assertiva é correta. 

 
Questão 2 (valor 1,0): Analise texto abaixo e o assunto discutido em sala de aula sobre custos de 

transação e julgue os seguintes itens: 

 

No Brasil, os custos de transação são elevadíssimos: há uma excessiva burocracia (causa), o que leva a uma 

ineficiência, que por sua vez é responsável por criar ambientes de incerteza (insegurança jurídica) quanto às 

relações do mercado, prejudicando sobremaneira o desenvolvimento econômico da nação (consequência). 

De acordo com a versão normativa do Teorema de Coase, a legislação, ao encorajar acordos privados, 

poderia reduzir os custos de transação. O campo da Análise Econômica do Direito (ou Direito & Economia) 

ousa justamente estudar tais relações, com uma visão otimista (em oposição aos céticos) no tocante ao papel 

do Direito para o desenvolvimento econômico. Pressupondo que a racionalidade econômica precede a 

racionalidade jurídica, e não o contrário, é de fato imprescindível o constante diálogo entre o Direito e a 

Economia, haja vista o papel (de incentivos positivos ou negativos) que aquele possui para esta.  



 

Não é uma missão fácil, porém há de ser recompensadora. O próprio Ronald H. Coase ressalvou que as inter -

relações entre o sistema econômico e o sistema jurídico são extremamente complexas, de modo que muitos 

dos efeitos das alterações na legislação sobre o funcionamento do sistema econômico (o próprio cerne da 

política econômica) ainda não se revelaram. Felizmente, o prognóstico é positivo para a Análise Econômica do 

Direito, chegando até mesmo aos tribunais do Brasil. Alea jacta est! (DULOFT, Rodrigo. Brasil, custos de 

transação e insegurança jurídica, 2017) 

 

 

I. A mediação e a conciliação são formas de reduzir os custos de transação, que segundo o teorema 

de Coase, maximiza o bem estar social. 

 

II. Os custos de transação envolvem: Encontrar o parceiro para negociar, os atos de conclusão da 

negociação e custo com a execução. 

 

III. A falta de impunidade aos que agem sem ética social, eleva o custo das transações e causa 

prejuízos a toda sociedade em detrimento ao ganho pessoal que muitas vezes não será o esperado. 

 

IV. As novas tendências é de que deve-se buscar mais a eficiência econômica do que a eficiência da 
justiça. 

 
Estão corretas: 

a. Apenas I e II 

b. Apenas I e III 

c. Apenas II e III 

d. Todas estão corretas 

 

Questão 3 (valor 1,5) 

LAVA JATO JÁ TEVE 50 DELAÇÕES PREMIADAS; 6 FORAM ACEITAS PELO STF. 
Nesta quarta-feira (6), Flávio Barra, executivo da Andrade Gutierrez, teve seu acordo de delação premiada 
homologado pelo STF (Superior Tribunal Federal). O empresário, ex-presidente da AG Energia, foi preso em julho 
de 2015 sob acusação de participar de um esquema de corrupção na Eletronuclear, descoberto em um 
desdobramento da Operação Lava Jato. Em seu depoimento, Barra acusou o ex-ministro Delfim Netto de receber 
propina das obras de construção da usina de Belo Monte. 
Na Justiça Federal do Paraná, que julga os outros réus da Lava Jato em primeira instância, já foram feitos 50 
acordos de delação premiada. Desses, 41 são públicos e nove estão sob sigilo. 
https://noticias.uol.com.br/politica/listas/lava-jato-ja-teve-50-delacoes-premiadas-6-foram-aceitas-pelo-stf.htm 
 
Tendo como base a notícia acima veiculada, como a teoria dos jogos aplicada ao direito pode ser utilizada 
para explicar o número de delações premiadas que vem sendo feitas no Brasil. 
 

A explicação baseia-se no dilema dos prisioneiros (0,5), aonde são oferecidas vantagens e desvantagens 
aos investigados caso colaborem ou não. Inicialmente a tendência é que nenhum se manifeste, pois se 
está sendo oferecido a delação é porque não há provas suficientes, (0,5) contudo, a medida que alguns 
vão fazendo, dependendo do número de provas contrárias, os demais buscando se resguardar também 
começam a fazer até que se chegue em um equilíbrio conhecido como equilíbrio de NASH. (0,5) 
 
 
Caso: 
Um cliente adquiriu um veículo zero quilometro em 15 de fevereiro de 2016, com alienação fiduciária junto ao 
BANCO BRADESCO S.A, em 60 parcelas de R$ 1.264,30, sendo que o contrato de financiamento foi 
devidamente assinado pelo adquirente. Consta no contrato que a taxa de juros total do contrato era de 1,34% ao 
mês e que o sistema de amortização era pela tabela PRICE, o que representaria um total de 97,6% de juros ao 
final do contrato. 
Este cliente, após ser demitido, foi aconselhado por alguns amigos a parar de pagar o financiamento para que o 
banco negociasse com ele a abaixasse o valor da parcela ou aceitasse a devolução amigável do bem. Assim já 
não realiza o pagamento do veículo a 5 meses, tendo recebido uma carta informando que será iniciado o processo 
de busca e apreensão do veículo. 

https://noticias.uol.com.br/politica/listas/lava-jato-ja-teve-50-delacoes-premiadas-6-foram-aceitas-pelo-stf.htm


 

O Cliente entende que os juros cobrados são abusivos uma vez que já pagou quase o valor da metade do carro e 
ainda deve muito mais, assim quer discutir judicialmente o valor da parcela. Você como advogado, consultando 
a tabela do BANCO CENTRAL DO BRASIL para a data do contrato abaixo, responda as questões 4, 5 e 6 
abaixo. 
 

 
 
 
Questão 4 (valor 1,5) 

É possível a discussão dos juros remuneratórios neste caso? É possível utilizar algum argumento para 
reduzir o valor das parcelas? Justifique sua resposta 
 
Não é possível discutir os juros devido a taxa ser menor que a autorizada pelo banco central (0,7) 

É possível abaixar a parcela alegando anatocismo do sistema price de amortização, pois os juros anuais estão 

maiores que os permitidos pelo banco central (0,8)  

 
 
Questão 5 (valor 1,5) 

No caso da notificação da busca e apreensão do veículo o que pode ser feito para resguardar a posse do 

veículo? 



 

Deve ser feita a purgação da mora pagando as parcelas em atraso antes da distribuição da ação (1,0) caso a ação 

já tenha sido distribuída é necessária a quitação de todo o contrato. (0,5) 

 

 

Questão 6 (valor 1,5) 

Caso em uma negociação com o banco este aceite a devolução amigável do veículo com o pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à documentação e transferência. Do ponto de vista do custo da 

propriedade e das discussões em sala de aula, qual a orientação deverá ser dada ao cliente? 

 

Deve aceitar a devolução amigável (0,5), visto que o valor que deve do veículo é muito superior ao valor do bem, e 

a purgação da mora, sem qualquer discussão já reflete um valor maior que o requerido no acordo (0,5), além de 

evitar os custos processuais e honorários de sucumbência(0,5). 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 Pts. 

Disciplina: Teoria Geral do Processo Data: 6/12/17 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 3º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
I – INSTRUÇÕES: 

- Não é permitida consulta à legislação e nenhuma espécie de material auxiliar. 

- Responda às questões utilizando caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis ou que gerem dúvida 

quanto à alternativa assinalada não serão consideradas nem pontuadas. 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero).  

 

1ª questão (1,0 ponto): Uma ação de divisão e extinção de condomínio foi proposta por Rozimar dos Santos em 

face de Santa Olívia Empreendimentos Agrícolas e Imobiliários Ltda. e Jasiel Antônio da Silva, objetivando que 

seja homologada a divisão, confirmando a extinção do condomínio, expedindo-se o mandado de divisão e partilha 

a cada condômino da parte que lhe couber. Na petição inicial, a autora narra que ela, juntamente com o segundo 

réu Jasiel, adquiriu um imóvel, no dia 29 de agosto de 2005, da primeira ré, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada um, mas tendo ocorrido que a autora não convive mais com o segundo réu, ela vendeu sua cota 

parte para outra pessoa, através de instrumento particular de compromisso de compra e venda, em 23 de janeiro 

de 2008. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. O mérito da causa é a dissolução da união de Rozimar dos Santos e Jasiel Antônio da SIlva.  

II. O juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito, por ausência de condição da ação, uma vez que 

Rozimar dos Santos é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda. 

III. No presente caso, formou-se, por iniciativa da autora da demanda, litisconsórcio passivo inicial. 

IV. O juiz deve resolver o mérito e julgar procedente o pedido da autora, pois não há razões processuais que 

justifiquem a extinção do processo sem resolução de mérito.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

2ª questão (1,0 ponto): Carla Jaqueline da Silva Cunha estava a cumprir a pena total de 09 (nove) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão pelas práticas de sua segunda condenação pelo crime de tráfico de drogas quando, 

entendendo preencher os requisitos do Decreto de indulto especial do Dia das Mães, pleiteou o benefício junto ao 

Juízo das Execuções Penais. O juízo competente, no entanto, concluiu que a reeducanda não atendia todos os 



 

requisitos do Decreto de indulto, uma vez que este exigia que as mulheres presas beneficiadas fossem primárias e 

de bons antecedentes. Por tal motivo, extinguiu o processo por ausência de condição da ação. Diante dessa 

situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A condição de ação que faltou à requerente foi a possibilidade jurídica do pedido. 

II. A condição de ação que faltou à requerente foi a legitimidade de parte. 

III. O fato de ser garantido à requerente pleitear em juízo o benefício acima descrito (direito de ação), não significa 

que obrigatoriamente a demanda por ela proposta será provida. 

IV. À requerente não deveria ser permitido nem pleitear o benefício do indulto descrito, pois ela não tem direito de 

ação nesse caso. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

3ª questão (1,0 ponto): Winner Auto Posto Ltda. celebrou contrato de locação com Guilherme Leguth Júnior, 

proprietário do imóvel. O contrato foi assinado por Cícero Victor dos Santos, na condição de sócio e administrador 

da sociedade locatária. Durante a vigência do contrato de locação, Cícero efetuou despesas para realizar 

benfeitorias necessárias no imóvel. Após o fim da locação, Cícero promoveu ação de indenização pelas 

benfeitorias em desfavor do locador Guilherme. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Cícero é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda acima descrita, porque quem celebrou o contrato 

de locação foi a pessoa jurídica Winner Auto Posto Ltda. 

II. Cícero é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda acima descrita, porque ele assinou o contrato em 

nome da pessoa jurídica Winner Auto Posto Ltda. 

III. O autor não reúne condições para propositura da ação acima descrita, porque ele não possui relação subjetiva 

com a lide objeto do processo. 

IV. Guilherme é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda acima descrita, porque ele não possui 

relação subjetiva com a lide objeto do processo. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

4ª questão (1,0 ponto): Maria ajuíza ação reparatória contra o hospital X, onde sua filha recebeu tratamento, mas 

veio a falecer em decorrência de apendicite. Maria alega que o hospital X demorou a diagnosticar a doença e que 

o óbito decorreu dessa demora. O hospital X, em sua defesa, alega que atendeu rigorosamente o protocolo de 

tratamento. O juiz determina a realização de perícia. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. O objeto de análise do juiz, ou o mérito da ação, no presente caso, é verificar se o hospital X teve culpa na 

morte da filha de Maria ao realizar seu tratamento. 

II. A alegação do hospital X constitui questão prejudicial de mérito. 



 

III. O objeto de análise do juiz, ou o mérito da ação, no presente caso, é verificar se Maria agiu adequadamente ao 

levar sua filha para tratamento no hospital X. 

IV. A alegação do hospital X constitui questão preliminar. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

5ª questão (1,0 ponto): Mário, que era viúvo, faleceu no ano passado, deixando seus filhos Jorge e Sandro, os 

quais provieram do casamento de Mário com Giselda. Jorge e Sandro, então, deram início a processo de 

inventário dos bens deixados por Mário. Ao tomar conhecimento disso, Guilherme ingressou com uma ação em 

desfavor de Jorge e Sandro, alegando que também era filho de Mário, proveniente de um relacionamento que o 

falecido teve fora do casamento, pedindo que o juiz declarasse que ele, Guilherme, tinha direito a uma parte da 

herança e que condenasse seus supostos irmãos a lhe entregar o seu quinhão de tal herança (ação de petição de 

herança). Jorge e Sandro, em contestação, alegaram que Guilherme não é filho de Mário. Diante dessa situação 

hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A alegação de Jorge e Sandro constitui questão prejudicial de mérito. 

II. Guilherme era obrigado a alocar Jorge e Sandro no polo passivo da demanda, pois é caso de litisconsóricio 

passivo necessário. 

III. A alegação de Jorge e Sandro constitui questão preliminar. 

IV. Guilherme poderia alocar apenas Jorge no polo passivo da demanda, pois é caso de litisconsóricio passivo 

facultativo.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

6ª questão (1,0 ponto): Tome-se ação indenizatória (danos materiais e morais) movida em face do Estado de 

Goiás, no foro interiorano de Cumari, juízo único, dizendo respeito a fatos lá ocorridos. O Estado é citado e vem 

aos autos sustentar que a causa deveria tramitar no foro da Capital, perante um dos juízos de Fazenda Pública da 

Capital, que teria competência absoluta para a causa. No mérito, o Estado alegou que o autor não juntou 

documentos que provassem o dano que declarou ter sofrido. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes 

itens: 

I. A alegação do Estado constitui questão prejudicial de mérito. 

II. A alegação do Estado constitui questão preliminar. 

III. Ainda que o autor não tenha juntado à petição inicial documentos comprobatórios do dano alegadamente 

sofrido, poderá fazê-lo em outro momento, durante a instrução processual. 



 

IV. O direito do autor de juntar aos autos os documentos comprobatórios do dano alegadamente sofrido está 

precluso, pois como os documentos já existiam por ocasião da apresentação da petição inicial, só poderia tê-los 

apresentado naquela oportunidade. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

7ª questão (1,0 ponto): Carlos ajuizou ação possessória em face de Miguel, sob a alegação de que esse o teria 

esbulhado (ato pelo qual uma pessoa é privada, ou espoliada, de coisa de que tenha propriedade ou posse) e que 

para retomar o bem teve que usar de força, somente conseguindo reaver a posse do bem 5 dias após o esbulho. 

Alega então que busca, com essa ação de reintegração de posse, legalizar a existência da invasão e a retomada 

do bem. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. O magistrado, ao analisar a demanda, deve indeferir a petição inicial por falta de interesse processual. 

II. Mesmo que o magistrado entenda que falta interesse processual ao autor, só poderá extinguir o processo 

depois da citação e consequente contestação ou revelia do réu.  

III. No presente caso, o magistrado poderá extinguir o processo sem resolução do mérito mesmo que o réu não 

tenha sido ouvido. 

IV. No presente caso, o interesse processual do autor ficou bem evidenciado, razão pela qual o magistrado deverá 

julgar o mérito da demanda, depois de apresentada a resposta do réu e da análise das provas produzidas.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

8ª questão (1,0 ponto): Joana ingressou com ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde Vida Saudável 

S/A, o qual se recusava a autorizar urgente tratamento cirúrgico sob a alegação de uma inexistente carência. Em 

razão desse fato, obteve decisão favorável transitada em julgado. Ocorre que o plano de saúde vem 

reiteradamente usando de artifícios para sempre impedir a cirurgia, criando, no processo, diversos embaraços 

para que não se cumpra tal decisão. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A conduta do plano de saúde Vida Saudável é compreensível, porque está no regular exercício de seu direito de 

ação. 

II. A alegação do plano de saúde Vida Saudável, embora não tenha sido acolhida pelo juiz, constituiu questão 

preliminar. 

III. A conduta do plano de saúde Vida Saudável constitui violação de dever da parte, porquanto pode ser 

caracterizado como ato atentatório ao exercício da jurisdição. 

IV. A alegação do plano de saúde Vida Saudável, embora não tenha sido acolhida pelo juiz, constituiu questão 

prejudicial de mérito. 

Deles se extrai que 



 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 



Gabarito 2ª Prova Teoria Geral do Processo – 2017.2 – Turma 3º Período: 
 
 

 
Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V Tipo VI 

Resposta Fundamentos Resposta Fundamentos Resposta Fundamentos Resposta Fundamentos Resposta Fundamentos Resposta Fundamentos 

01 – B Condições da 
ação e 

litisconsórcio 

01 – D Condições da 
ação e 

litisconsórcio 

01 – D Condições da 
ação e 
litisconsórcio 

01 – A Condições da 
ação e 

litisconsórcio 

01 – C Condições da 
ação e 

litisconsórcio 

01 – B Condições da 
ação e 

litisconsórcio 

02 – D Condições da 
ação e direito de 

ação 

02 – C Condições da 
ação e direito de 

ação 

02 – B Condições da 
ação e direito de 

ação 

02 – E Condições da 
ação e direito de 

ação 

02 – E Condições da 
ação e direito de 

ação 

02 – A Condições da 
ação e direito de 

ação 

03 – D Legitimidade de 
parte 

03 – C Legitimidade de 
parte 

03 – A Legitimidade de 
parte 

03 – D Legitimidade de 
parte 

03 – B Legitimidade de 
parte 

03 – A Legitimidade de 
parte 

04 – A Mérito e 
questões 
prejudiciais de 
mérito 

04 – E Mérito e 
questões 
prejudiciais de 
mérito 

04 – C Mérito e 
questões 
prejudiciais de 
mérito 

04 – B Mérito e 
questões 
prejudiciais de 
mérito 

04 – E Mérito e 
questões 
prejudiciais de 
mérito 

04 – D Mérito e 
questões 
prejudiciais de 
mérito 

05 – A Questões 
prejudiciais de 
mérito e 
litisconsórcio 

05 – E Questões 
prejudiciais de 
mérito e 
litisconsórcio 

05 – C Questões 
prejudiciais de 
mérito e 
litisconsórcio 

05 – B Questões 
prejudiciais de 
mérito e 
litisconsórcio 

05 – D Questões 
prejudiciais de 
mérito e 
litisconsórcio 

05 – D Questões 
prejudiciais de 
mérito e 
litisconsórcio 

06 – C Questões 
processuais 

preliminares e 
preclusão 

06 – D Questões 
processuais 

preliminares e 
preclusão 

06 – E Questões 
processuais 

preliminares e 
preclusão 

06 – A Questões 
processuais 

preliminares e 
preclusão 

06 –A Questões 
processuais 

preliminares e 
preclusão 

06 – C Questões 
processuais 

preliminares e 
preclusão 

07 – D Interesse 
processual e 
extinção do 

processo sem 
resolução de 

mérito 

07 – C Interesse 
processual e 
extinção do 

processo sem 
resolução de 

mérito 

07 – A Interesse 
processual e 
extinção do 

processo sem 
resolução de 

mérito 

07 – E Interesse 
processual e 
extinção do 

processo sem 
resolução de 

mérito 

07 – C Interesse 
processual e 
extinção do 

processo sem 
resolução de 

mérito 

07 – A Interesse 
processual e 
extinção do 

processo sem 
resolução de 

mérito 

08 – E Deveres das 
partes e 
questões 

prejudiciais de 
mérito 

08 – A Deveres das 
partes e 
questões 

prejudiciais de 
mérito 

08 – A Deveres das 
partes e questões 

prejudiciais de 
mérito 

08 – C Deveres das 
partes e 
questões 

prejudiciais de 
mérito 

08 – C Deveres das 
partes e 
questões 

prejudiciais de 
mérito 

08 – E Deveres das 
partes e 
questões 

prejudiciais de 
mérito 

 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL III Data: 30/11/17 

Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 4º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Questão 01 (1,0 ponto): De acordo com os autores Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber, “a boa-fé 
objetiva não pode ser aplicada da mesma forma às relações de consumo e às relações mercantis ou 
societárias, pela simples razão de que os ‘standards’ de comportamento são distintos”. 
Em função disso e de acordo com o que foi aprendido em sala de aula, imagine uma disputa empresarial 
entre a Coca-Cola e o Mc Donald’s e, por outro lado, uma disputa particular totalmente distinta entre o Seu 
José e o dono da Farmácia DrogaPop. Em relação ao que se estudou sobre a boa-fé objetiva, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
(a) O comportamento ético deve ser aplicado sempre no mesmo tom, isso em qualquer tipo de contrato. 
(b) Se existir uma parte hipossuficiente na relação contratual, ela não será obrigada a cumprir a boa-fé objetiva. 
(c) A boa-fé objetiva exige um comportamento ético de ambos os contratantes. 
(d) A boa-fé objetiva será sempre interpretada do mesmo modo, independentemente do tipo de contrato envolvido. 
(e) A boa-fé objetiva consiste num mecanismo de defesa da parte mais fraca da relação contratual. 
 
Questão 02 (1,0 ponto): De acordo com o Código Civil brasileiro, a doação feita à amante é anulável, isso 

no prazo de dois anos, prazo esse contado a partir do término do casamento. A partir disso, suponha o 

seguinte caso: 

Zé Florêncio, devidamente casado pelo regime da comunhão universal de bens com a senhora Linda das 

Flores, tinha como amante a jovem donzela Sirigaita Jacutinga. Acontece que o casamento de Zé com 

Linda já durava bons 15 anos. A relação de Zé com Sirigaita tinha apenas 6 meses de duração. Ocorre que 

Zé, disposto a dar uma prova de seu infinito amor à fogosa Sirigaita, doou a ela um apartamento localizado 

na Av. das Laranjeiras, à beira mar. Depois de dois meses que a doação fora realizada, Linda descobre a 

traição, bem como a doação efetivada. Depois de muito argumentar, Zé conseguiu “amolecer” o coração 

de Linda, conquistado o seu perdão. O casamento continuou por bons oito anos, isso após Zé pôr um fim 

na sua relação extraconjugal. 

Imagine que, após esse período de oito anos, o casamento de Zé e Linda chegasse ao fim, isso por motivo 

outro que não o ligado à relação que Zé tivera com Sirigaita. Se agora Linda quisesse anular a doação feita 

por Zé à sua amante, isso não seria possível, conforme visto em sala de aula, pela aplicação da seguinte 

regra: 

 

(a) “supressio” e “surrectio”. 

(b) “pas de nullitè sans grief”. 

(c) adimplemento substancial. 

(d) conversão substancial. 

(e) “duty to mitigate”. 

 

Texto para a questão 03: 
 

O Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu acórdão na ação proposta pela Nova Schin contra a Brahma, no 

famoso caso Zeca Pagodinho, tão citado nas minhas aulas. 

A questão foi julgada pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação 

n. 9112793-79.2007.8.26.000, conforme acórdão proferido em 12 de junho de 2013 e relatado pelo 

Desembargador Mônaco da Silva. 

[...] 



 

Conforme se extrai do voto prevalecente, “assim, resta evidente que a requerida, ao  aliciar o cantor ainda na 

vigência do contrato e veicular a campanha publicitária com referência direta à campanha produzida 

anteriormente pela autora, causou-lhe prejuízos, porque, por óbvio, foram inutilizados todos os materiais já 

produzidos pela requerente com tal campanha e perdidos eventuais espaços publicitários já adquiridos e não 

utilizados. O art. 421 do Código Civil prevê o princípio da função social do contrato ao prescrever que ‘A 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato’. Ora, tal princípio não 

observado pela requerida ao aliciar o cantor contratado pela requerente e ao se comprometer a pagar eventual 

indenização que Zeca Pagodinho viesse a ser condenado. Ademais, a cooptação exercida pela ré constituiu 

patente ato de concorrência desleal, vedada pelo direito pátrio, o que impõe a sua responsabilidade pelos 

danos causados à autora”. 

Lembro que a decisão revê o entendimento da sentença de primeiro grau, que afastava o direito de indenização 

por não existir qualquer relação contratual direta entre as cervejarias. 

De fato, o julgamento monocrático deveria ser mesmo afastado, por revelar completo desconhecimento quanto 

à amplitude do princípio da função social do contrato, especialmente em relação à sua eficácia externa. 

Fonte: https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/121822642/caso-zeca-pagodinho-acordao-brahma-x-

nova-schin-tj-sp 

 

Questão 03 (1,0 ponto): A partir do texto acima e levando-se em consideração que a Brahma aliciou Zeca 

Pagodinho, o qual estava ligado à prestação de serviços com a Nova Schin, e a partir do fato de que houve 

condenação da Brahma ao pagamento de lucros cessantes à Nova Schin pelo prazo de dois anos em 

função da violação contratual entre Zeca Pagodinho e a Nova Schin, aplicou-se, no caso, 

 

(a) a tese do 3º ofendido, em função da violação da função social do contrato. 

(b) a tese do 3º ofensor, em função da violação da função social do contrato. 

(c) a teoria da imprevisão. 

(d) o instituto da lesão. 

(e) a teoria do adimplemento substancial. 

 

Questão 04 (1,0 ponto): Consiste(m) no momento do estudo prévio da intenção de contratar. É o que se dá, 

por exemplo, com a chamada minuta. Nessa fase, não há relação contratual. Consequentemente, não se 

pode falar em responsabilidade civil contratual, já que não há, ainda, contrato. Pode-se, no entanto, 

havendo violação da função integrativa da boa-fé objetiva, falar-se em responsabilidade civil pré-

contratual. Cabe lembrar que essa responsabilidade civil pré-contratual tem natureza de responsabilidade 

civil extracontratual, já que ela não decorre da violação de deveres contratuais, mas da violação da boa-fé 

objetiva. 

O texto acima faz parte da etapa de formação dos contratos conhecida como 

 

(a) Proposta. 

(b) Aceitação. 

(c) Tratativas. 

(d) Oferta. 

(e) Oblação. 

 

Questão 05 (1,0 ponto): Maria Jandira, vendedora da loja Cosméticos e Bem-Estar, após um breve contato 

com o cliente Zoberval CruzCredo, resolve enviar um material de divulgação de seus produtos para 

apreciação do cliente mencionado. Este, bastante interessado pelos produtos, solicita que Maria Jandira 

lhe encaminhe uma proposta de preço e forma de pagamento de determinados produtos. Maria Jandira 

encaminha a proposta por e-mail para Zoberval. De acordo com o entendimento extraído do Código Civil 

brasileiro, o contrato estará formado quando 

 

(a) Zoberval expressar o seu aceite, isso por ser um contrato entre presentes. 

(b) Zoberval assinar a proposta, justamente por se tratar de um contrato entre presentes. 

(c) o aceite chegar ao conhecimento da ofertante, de acordo com a teoria da cognição. 

(d) o aceitante expedir (enviar) a sua aceitação, de acordo com a teoria da agnição. 

(e) Zoberval comparecer pessoalmente à loja para manifestar o seu aceite, não sendo possível antes disso. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704778/artigo-421-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02


 

Questão 06 (1,0 ponto): Joana, comerciante, celebra verbalmente com Sapatos e Acessórios Ltda. 

contrato de compra e venda de lote contendo 105 (cento e cinco) pares de sapatos, no valor total de 

R$ 4.000,00. Recebidos os sapatos, Joana começa a revendê-los em sua loja, mas percebe que os 6 

(seis) primeiros pares vendidos apresentaram defeito (quebra do salto), sendo devolvidos pelos 

consumidores. 

Diante desse cenário, é correto afirmar que: 

 

(a) se trata de vício do produto, regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo garantido à Joana 

pleitear, à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da 

quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. 

(b) se trata de vício redibitório, regulado pelo Código Civil, podendo Joana redibir todo o lote, não se 

sujeitando ao mero abatimento no preço dos sapatos que, comprovadamente, apresentaram vício oculto.  

(c) o contrato encontra-se maculado por erro substancial quanto à qualidade essencial do objeto, caso de 

nulidade absoluta do contrato. 

(d) se trata de evicção, regulada pelo Código Civil, e Joana poderá devolver os seis (6) pares de sapatos 

defeituosos, com abatimento proporcional do preço, mas não poderá invalidar todo o lote, considerando o 

baixo percentual de pares de sapatos que apresentaram o defeito.  

 

Questão 07 (1,0 ponto): Jorge vendeu um imóvel a Plínio. Plínio, por sua vez, vendeu um veículo a 

Jorge. As partes não convencionaram quem arcaria com as despesas de escritura e registro do 

imóvel, nem com as da tradição do veículo. Neste caso, de acordo com o Código Civil,  

 

(a) Jorge arcará com as despesas de escritura e registro do imóvel e também com as da tradição do ve ículo. 

(b) Plínio arcará com as despesas de escritura e registro do imóvel e Jorge com as da tradição do veículo.  

(c) Plínio arcará com as despesas de escritura e registro do imóvel e também com as da tradição do veículo.  

(d) Jorge arcará com as despesas de escritura e registro do imóvel e Plínio com as da tradição do veículo.  

(e) Plínio e Jorge arcarão, em partes iguais, com as despesas de escritura e registro do imóvel e com as 

referentes à tradição do veículo. 

 

Questão 08 (1,0 ponto): Minotauro, empresário milionário, celebrou contrato de doação com seu amigo de 

infância Aquiles. Por meio do referido contrato, Minotauro doou para Aquiles uma pequena propriedade 

imóvel, onde ele pudesse organizar seu comitê eleitoral, já que pretende se candidatar nas próximas 

eleições municipais. A partir do exposto e levando-se em consideração o que foi trabalhado em sala de 

aula, pode-se afirmar que o contrato de doação é, em regra: 

 

(a) oneroso, bilateral e solene. 

(b) gratuito, bilateral e solene. 

(c) gratuito, unilateral e não solene. 

(d) oneroso, unilateral e não solene. 

(e) gratuito, unilateral e solene. 

 

 

“A vida tem surdez específica: ela não ouve seus desejos. A vida só ouve suas ações! Quando quiser algo, 

peça fazendo, agindo, persistindo.” 

William Douglas 

 

Boa avaliação! 

Foi um imenso prazer trabalhar com cada um de vocês. Um grande abraço! 

 

 

 

 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Civil  III Data: 30/11/17 

Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 
4º A  
GAB 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Questão 01 (1,0 ponto): De acordo com os autores Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber, “a boa-fé 
objetiva não pode ser aplicada da mesma forma às relações de consumo e às relações mercantis ou 
societárias, pela simples razão de que os ‘standards’ de comportamento são distintos”. 
Em função disso e de acordo com o que foi aprendido em sala de aula, imagine uma disputa empresarial 
entre a Coca-Cola e o Mc Donald’s e, por outro lado, uma disputa particular totalmente distinta entre o Seu 
José e o dono da Farmácia DrogaPop. Em relação ao que se estudou sobre a boa-fé objetiva, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
(a) O comportamento ético deve ser aplicado sempre no mesmo tom, isso em qualquer tipo de contrato. 
(b) Se existir uma parte hipossuficiente na relação contratual, ela não será obrigada a cumprir a boa-fé objetiva. 
(c) A boa-fé objetiva exige um comportamento ético de ambos os contratantes. 
(d) A boa-fé objetiva será sempre interpretada do mesmo modo, independentemente do tipo de contrato envolvido. 
(e) A boa-fé objetiva consiste num mecanismo de defesa da parte mais fraca da relação contratual. 
 
Questão 02 (1,0 ponto): De acordo com o Código Civil brasileiro, a doação feita à amante é anulável, isso 

no prazo de dois anos, prazo esse contado a partir do término do casamento. A partir disso, suponha o 

seguinte caso: 

Zé Florêncio, devidamente casado pelo regime da comunhão universal de bens com a senhora Linda das 

Flores, tinha como amante a jovem donzela Sirigaita Jacutinga. Acontece que o casamento de Zé com 

Linda já durava bons 15 anos. A relação de Zé com Sirigaita tinha apenas 6 meses de duração. Ocorre que 

Zé, disposto a dar uma prova de seu infinito amor à fogosa Sirigaita, doou a ela um apartamento localizado 

na Av. das Laranjeiras, à beira mar. Depois de dois meses que a doação fora realizada, Linda descobre a 

traição, bem como a doação efetivada. Depois de muito argumentar, Zé conseguiu “amolecer” o coração 

de Linda, conquistado o seu perdão. O casamento continuou por bons oito anos, isso após Zé pôr um fim 

na sua relação extraconjugal. 

Imagine que, após esse período de oito anos, o casamento de Zé e Linda chegasse ao fim, isso por motivo 

outro que não o ligado à relação que Zé tivera com Sirigaita. Se agora Linda quisesse anular a doação feita 

por Zé à sua amante, isso não seria possível, conforme visto em sala de aula, pela aplicação da seguinte 

regra: 

 

(a) “supressio” e “surrectio”. 

(b) “pas de nullitè sans grief”. 

(c) adimplemento substancial. 

(d) conversão substancial. 

(e) “duty to mitigate”. 

 

Questão 03 (1,0 ponto): A partir do texto acima e levando-se em consideração que a Brahma aliciou Zeca 

Pagodinho, o qual estava ligado à prestação de serviços com a Nova Schin, e a partir do fato de que houve 

condenação da Brahma ao pagamento de lucros cessantes à Nova Schin pelo prazo de dois anos em 

função da violação contratual entre Zeca Pagodinho e a Nova Schin, aplicou-se, no caso, 

 

(a) a tese do 3º ofendido, em função da violação da função social do contrato. 

(b) a tese do 3º ofensor, em função da violação da função social do contrato. 

(c) a teoria da imprevisão. 



 

(d) o instituto da lesão. 

(e) a teoria do adimplemento substancial. 

 

Questão 04 (1,0 ponto): Consiste(m) no momento do estudo prévio da intenção de contratar. É o que se dá, 

por exemplo, com a chamada minuta. Nessa fase, não há relação contratual. Consequentemente, não se 

pode falar em responsabilidade civil contratual, já que não há, ainda, contrato. Pode-se, no entanto, 

havendo violação da função integrativa da boa-fé objetiva, falar-se em responsabilidade civil pré-

contratual. Cabe lembrar que essa responsabilidade civil pré-contratual tem natureza de responsabilidade 

civil extracontratual, já que ela não decorre da violação de deveres contratuais, mas da violação da boa-fé 

objetiva. 

O texto acima faz parte da etapa de formação dos contratos conhecida como 

 

(a) Proposta. 

(b) Aceitação. 

(c) Tratativas. 

(d) Oferta. 

(e) Oblação. 

 

Questão 05 (1,0 ponto): Maria Jandira, vendedora da loja Cosméticos e Bem-Estar, após um breve contato 

com o cliente Zoberval CruzCredo, resolve enviar um material de divulgação de seus produtos para 

apreciação do cliente mencionado. Este, bastante interessado pelos produtos, solicita que Maria Jandira 

lhe encaminhe uma proposta de preço e forma de pagamento de determinados produtos. Maria Jandira 

encaminha a proposta por e-mail para Zoberval. De acordo com o entendimento extraído do Código Civil 

brasileiro, o contrato estará formado quando 

 

(a) Zoberval expressar o seu aceite, isso por ser um contrato entre presentes. 

(b) Zoberval assinar a proposta, justamente por se tratar de um contrato entre presentes. 

(c) o aceite chegar ao conhecimento da ofertante, de acordo com a teoria da cognição. 

(d) o aceitante expedir (enviar) a sua aceitação, de acordo com a teoria da agnição. 

(e) Zoberval comparecer pessoalmente à loja para manifestar o seu aceite, não sendo possível antes disso. 

 

Questão 06 (1,0 ponto): Joana, comerciante, celebra verbalmente com Sapatos e Acessórios Ltda. 

contrato de compra e venda de lote contendo 105 (cento e cinco) pares de sapatos, no valor total de 

R$ 4.000,00. Recebidos os sapatos, Joana começa a revendê-los em sua loja, mas percebe que os 6 

(seis) primeiros pares vendidos apresentaram defeito (quebra do salto), sendo devolvidos pelos 

consumidores. 

Diante desse cenário, é correto afirmar que: 

 

(a) se trata de vício do produto, regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo garantido à Joana 

pleitear, à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da 

quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.  

(b) se trata de vício redibitório, regulado pelo Código Civil, podendo Joana redibir todo o lote, não se 

sujeitando ao mero abatimento no preço dos sapatos que, comprovadamente, apresentaram vício 

oculto. 

(c) o contrato encontra-se maculado por erro substancial quanto à qualidade essencial do objeto, caso de 

nulidade absoluta do contrato. 

(d) se trata de evicção, regulada pelo Código Civil, e Joana poderá devolver os seis (6) pares de sapatos 

defeituosos, com abatimento proporcional do preço, mas não poderá invalidar todo o lote, considerando o 

baixo percentual de pares de sapatos que apresentaram o defeito.  

 

Questão 07 (1,0 ponto): Jorge vendeu um imóvel a Plínio. Plínio, por sua vez, vendeu um veículo a 

Jorge. As partes não convencionaram quem arcaria com as despesas de escritura e registro do 

imóvel, nem com as da tradição do veículo. Neste caso, de acordo com o Código Civil,  

 

(a) Jorge arcará com as despesas de escritura e registro do imóvel e também com as da tradição do veículo.  

(b) Plínio arcará com as despesas de escritura e registro do imóvel e Jorge com as da tradição do veículo.  



 

(c) Plínio arcará com as despesas de escritura e registro do imóvel e também com as da tradição do 

veículo. 

(d) Jorge arcará com as despesas de escritura e registro do imóvel e Plínio com as da tradição do veículo.  

(e) Plínio e Jorge arcarão, em partes iguais, com as despesas de escritura e registro do imóvel e com as 

referentes à tradição do veículo. 

 

Questão 08 (1,0 ponto): Minotauro, empresário milionário, celebrou contrato de doação com seu amigo de 

infância Aquiles. Por meio do referido contrato, Minotauro doou para Aquiles uma pequena propriedade 

imóvel, onde ele pudesse organizar seu comitê eleitoral, já que pretende se candidatar nas próximas 

eleições municipais. A partir do exposto e levando-se em consideração o que foi trabalhado em sala de 

aula, pode-se afirmar que o contrato de doação é, em regra: 

 

(a) oneroso, bilateral e solene. 

(b) gratuito, bilateral e solene. 

(c) gratuito, unilateral e não solene. 

(d) oneroso, unilateral e não solene. 

(e) gratuito, unilateral e solene. 

 

 

“A vida tem surdez específica: ela não ouve seus desejos. A vida só ouve suas ações! Quando quiser algo, 

peça fazendo, agindo, persistindo.” 

William Douglas 

 

Boa avaliação! 

Foi um imenso prazer trabalhar com cada um de vocês. Um grande abraço! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL III Data: 06/12/17 

Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 4º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Texto para a questão 01: 
 
O Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu acórdão na ação proposta pela Nova Schin contra a Brahma, no 

famoso caso Zeca Pagodinho, tão citado nas minhas aulas. 

A questão foi julgada pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação 

n. 9112793-79.2007.8.26.000, conforme acórdão proferido em 12 de junho de 2013 e relatado pelo 

Desembargador Mônaco da Silva. 

[...] 

Conforme se extrai do voto prevalecente, “assim, resta evidente que a requer ida, ao aliciar o cantor ainda na 

vigência do contrato e veicular a campanha publicitária com referência direta à campanha produzida 

anteriormente pela autora, causou-lhe prejuízos, porque, por óbvio, foram inutilizados todos os materiais já 

produzidos pela requerente com tal campanha e perdidos eventuais espaços publicitários já adquiridos e não 

utilizados. O art. 421 do Código Civil prevê o princípio da função social do contrato ao prescrever que ‘A 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato’. Ora, tal princípio não 

observado pela requerida ao aliciar o cantor contratado pela requerente e ao se comprometer a pagar eventual 

indenização que Zeca Pagodinho viesse a ser condenado. Ademais, a cooptação exercida pela ré constituiu 

patente ato de concorrência desleal, vedada pelo direito pátrio, o que impõe a sua responsabilidade pelos 

danos causados à autora”. 

Lembro que a decisão revê o entendimento da sentença de primeiro grau, que afastava o direito de indenização 

por não existir qualquer relação contratual direta entre as cervejarias. 

De fato, o julgamento monocrático deveria ser mesmo afastado, por revelar completo desconhecimento quanto 

à amplitude do princípio da função social do contrato, especialmente em relação à sua eficácia externa. 

Fonte: https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/121822642/caso-zeca-pagodinho-acordao-brahma-x-

nova-schin-tj-sp 

 

Questão 01 (1,0 ponto): Em sala de aula, trabalhamos o caso explorado no texto acima mais de uma vez. 

Uma delas ocorreu quando do estudo da tríplice função da boa-fé objetiva. Levando-se em consideração o 

texto acima, acrescido da informação de que, segundo Zeca Pagodinho, o contrato com a Nova Schin não 

tinha cláusula de exclusividade, pode-se afirmar que o problema ocorreu no campo 

 

(a) da função interpretativa. 

(b) da função integrativa. 

(c) da função restritiva. 

(d) da função de controle. 

(e) da função limitadora. 

 
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704778/artigo-421-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02


 

Questão 02 (1,0 ponto): Imagine que o nome de Seu Juventino Fofoqueiro venha parar indevidamente no 
SPC/Serasa. Ele entra em contato com o banco responsável, e pede para que seu nome seja retirado. Isso 
não ocorrendo, Seu Juventino recorre ao Poder Judiciário e pede ao Juiz que retire o seu nome de lá. O 
juiz determina ao Banco que retire o nome de Seu Juventino, sob pena de multa diária. Seu Juventino 
recebe a decisão interlocutória do juiz (tutela antecipada), só que, mesmo assim, o Banco não faz a 
retirada. Seu Juventino não comunica o fato ao juiz. Após seis meses de negativação, tempo esse após a 
decisão interlocutória do juiz, Seu Juventino continua não comunicando nada ao juiz, deixando a multa ir 
se avolumando. Quando a multa atinge um patamar considerável, Seu Juventino resolve falar com o juiz. 
Ocorre que, em função do dever de informação, o juiz reduz proporcionalmente o valor da multa, isso em 
função da aplicação de instituto conhecido como: 
 
(a) “Tu quoque”. 
(b) “Duty to mitigate”. 
(c) “Supressio” e “Surrectio”. 
(d) “Venire contra factum proprium”. 
(e) Adimplemento substancial. 
 
Questão 03 (1,0 ponto): Em 1999, o STJ julgou um caso envolvendo contratos de leasing. Por meio deles, 
financiamentos de veículos foram efetuados, só que vinculados ao dólar. A certa altura do financiamento, 
de um mês para outro, houve uma oscilação cambial significativa, de forma que quem pagava R$380,00 de 
parcela passou a pagar R$2.000,00. Apesar da previsibilidade da oscilação do dólar, o STJ entendeu ser 
caso de revisão contratual, aplicando a teoria do(a) 
 
(a) adimplemento substancial. 
(b) conversão substancial. 
(c) imprevisão. 
(d) “pas de nullitè sans grief”. 
(e) “venire contra factum proprium”. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): Trata do anúncio da vontade de contratar. O Código Civil, com todo acerto, 
estabelece que, se feito ao público, vincula o proponente nos mesmos termos de uma feita de forma 
individual. Ela é vinculativa, não admitindo retratação, a menos que ela chegue ao conhecimento do 
aceitante antes da sua aceitação. 
O texto acima se refere a uma das fases de formação dos contratos, denominada 
 
(a) pontuações. 
(b) oblação. 
(c) tratativas. 
(d) policitação. 
(e) oblação. 
 
Questão 05 (1,0 ponto): José celebrou com Maria um contrato de compra e venda de imóvel, no valor 
de R$100.000,00, quantia paga à vista, ficando ajustada entre as partes a exclusão da 
responsabilidade do alienante pela evicção. A respeito desse caso, vindo a adquirente a perder o bem 
em decorrência de decisão judicial favorável a terceiro, assinale a afirmativa correta:  
 
(a) Tal cláusula, que exonera o alienante da responsabilidade pela evicção, é vedada pelo ordenamento 
jurídico brasileiro. 
(b) Apesar da cláusula de exclusão da responsabilidade pela evicção, se Maria não sabia do risco ou, dele 
informada, não o assumiu, deve José restituir o valor que recebeu pelo bem imóvel. 
(c) Ainda que exista a cláusula de exclusão da responsabilidade pela evicção, Maria, desconhecendo o risco, 
terá direito ao dobro do valor pago, a título de indenização pelos prejuízos dela resultantes.  
(d) O valor a ser restituído para Maria será aquele ajustado quando da celebração do negócio jurídico, 
atualizado monetariamente, sendo irrelevante se tratar de evicção parcial ou total, devendo prevalecer, em 
absoluto, a vontade das partes. 
 
Questão 06 (1,0 ponto): Pedro Bento, comprador, firmou escritura de compra e venda de um lote 
urbano com José da Silva, vendedor, com valor de R$ 100.000,00, a ser pago em 50 parcelas mensais 
e sucessivas e reajustáveis com base na variação anual do salário mínimo. O contrato tem cláusula de 
objeto, valor, parcelas, foro, entrega da posse no ato, proibição de arrependimento, valor de cada 
parcela e forma de reajuste. Além disso, o contrato trouxe expressa uma cláusula que, em havendo 
interesse de venda por parte do comprador, dever-se-ia dar ao vendedor o direito de preferência no 
tanto por tanto. A esta cláusula se dá o nome de 
 



 

(a) retrovenda. 
(b) venda a contento. 
(c) reserva de domínio. 
(d) preempção. 
(e) venda “ad gustum”. 
 
Questão 07 (1,0 ponto): “Pedro é pai de dois filhos: Antônio e Joaquim, ambos maiores e capazes. 
Pedro, desejando mudar‐se de residência, resolveu vender o imóvel onde morava: um apartamento 
com o valor comercial de R$ 500.000,00. Entretanto, Joaquim é manifestamente contra o pai vender o 

bem. Antônio, por outro lado, sempre gostou daquele imóvel e acabou por comprá‐lo de seu pai, que 
lhe deu um desconto de R$ 100.000,00, tudo isso sem a concordância de Joaquim.” Diante de tais 
circunstâncias e considerando‐se a legislação civil em vigor, assinale a alternativa correta. 
 
(a) A venda de Pedro a Antônio importará no adiantamento do que lhe cabe por herança. 
(b) A venda de Pedro a Antônio é lícita, não havendo nenhum vício no negócio jurídico descrito.  
(c) A venda de Pedro a Antônio sem o consentimento expresso de Joaquim possui vício e pode ser anulada.  
(d) A venda de Pedro a Antônio sem o consentimento expresso de Joaquim é nula, não podendo produzir 
efeitos o negócio jurídico descrito. 
 
Questão 08 (1,0 ponto): Jandira resolve, após passar vários meses com extrema dificuldade financeira, 
vender sua tão sonhada casa à Dona Gumercinda. O contrato de compra e venda foi feito dentro da 
legalidade esperada. A compra seria efetuada à vista, em espécie, no valor de R$580.000,00 (Quinhentos e 
oitenta mil reais). O contrato foi devidamente assinado por ambas as partes, levado ao Cartório e ali 
registrado. O pagamento foi efetuado no tempo devido. Cabe destacar, porém, a presença de uma cláusula 
especial que constou do presente contrato. Trata-se de uma cláusula que estabelece, em favor de Jandira, 
o direito potestativo de se desfazer o negócio dentro do prazo decadencial de três anos, prazo esse 
marcado pela autonomia privada. Pergunta-se: o texto faz menção a uma cláusula especial do contrato de 
Compra e Venda conhecida como 
 
(a) preempção. 
(b) prelação. 
(c) reserva de domínio. 
(d) retrovenda. 
(e) venda “ad corpus”. 
 
 

“A vida tem surdez específica: ela não ouve seus desejos. A vida só ouve suas ações! Quando quiser algo, 

peça fazendo, agindo, persistindo.” 

William Douglas 

 

Boa avaliação! 

Foi um imenso prazer trabalhar com cada um de vocês. Um grande abraço! 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

GABARITO 
Texto para a questão 01: 
 
O Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu acórdão na ação proposta pela Nova Schin contra a Brahma, no 

famoso caso Zeca Pagodinho, tão citado nas minhas aulas. 

A questão foi julgada pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação 

n. 9112793-79.2007.8.26.000, conforme acórdão proferido em 12 de junho de 2013 e relatado pelo 

Desembargador Mônaco da Silva. 

[...] 

Conforme se extrai do voto prevalecente, “assim, resta evidente que a requerida, ao aliciar o cantor ainda na 

vigência do contrato e veicular a campanha publicitária com referência direta à campanha produzida 

anteriormente pela autora, causou-lhe prejuízos, porque, por óbvio, foram inutilizados todos os materiais já 

produzidos pela requerente com tal campanha e perdidos eventuais espaços publicitários já adquiridos e não 

utilizados. O art. 421 do Código Civil prevê o princípio da função social do contrato ao prescrever que ‘A 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato’. Ora, tal princípio não 

observado pela requerida ao aliciar o cantor contratado pela requerente e ao se comprometer a pagar eventual 

indenização que Zeca Pagodinho viesse a ser condenado. Ademais, a cooptação exercida pela ré constituiu 

patente ato de concorrência desleal, vedada pelo direito pátrio, o que impõe a sua responsabilidade pelos 

danos causados à autora”. 

Lembro que a decisão revê o entendimento da sentença de primeiro grau, que afastava o direito de indenização 

por não existir qualquer relação contratual direta entre as cervejarias. 

De fato, o julgamento monocrático deveria ser mesmo afastado, por revelar completo desconhecimento quanto 

à amplitude do princípio da função social do contrato, especialmente em relação à sua eficácia externa.  

Fonte: https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/121822642/caso-zeca-pagodinho-acordao-brahma-x-

nova-schin-tj-sp 

 

Questão 01 (1,0 ponto): Em sala de aula, trabalhamos o caso explorado no texto acima mais de uma vez. 

Uma delas ocorreu quando do estudo da tríplice função da boa-fé objetiva. Levando-se em consideração o 

texto acima, acrescido da informação de que, segundo Zeca Pagodinho, o contrato com a Nova Schin não 

tinha cláusula de exclusividade, pode-se afirmar que o problema ocorreu no campo 

 

(a) da função interpretativa. 

(b) da função integrativa. 

(c) da função restritiva. 

(d) da função de controle. 

(e) da função limitadora. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704778/artigo-421-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02


 

 
Questão 02 (1,0 ponto): Imagine que o nome de Seu Juventino Fofoqueiro venha parar indevidamente no 
SPC/Serasa. Ele entra em contato com o banco responsável, e pede para que seu nome seja retirado. Isso 
não ocorrendo, Seu Juventino recorre ao Poder Judiciário e pede ao Juiz que retire o seu nome de lá. O 
juiz determina ao Banco que retire o nome de Seu Juventino, sob pena de multa diária. Seu Juventino 
recebe a decisão interlocutória do juiz (tutela antecipada), só que, mesmo assim, o Banco não faz a 
retirada. Seu Juventino não comunica o fato ao juiz. Após seis meses de negativação, tempo esse após a 
decisão interlocutória do juiz, Seu Juventino continua não comunicando nada ao juiz, deixando a multa ir 
se avolumando. Quando a multa atinge um patamar considerável, Seu Juventino resolve falar com o juiz. 
Ocorre que, em função do dever de informação, o juiz reduz proporcionalmente o valor da multa, isso em 
função da aplicação de instituto conhecido como: 
 
(a) “Tu quoque”. 
(b) “Duty to mitigate”. 
(c) “Supressio” e “Surrectio”. 
(d) “Venire contra factum proprium”. 
(e) Adimplemento substancial. 
 
Questão 03 (1,0 ponto): Em 1999, o STJ julgou um caso envolvendo contratos de leasing. Por meio deles, 
financiamentos de veículos foram efetuados, só que vinculados ao dólar. A certa altura do financiamento, 
de um mês para outro, houve uma oscilação cambial significativa, de forma que quem pagava R$380,00 de 
parcela passou a pagar R$2.000,00. Apesar da previsibilidade da oscilação do dólar, o STJ entendeu ser 
caso de revisão contratual, aplicando a teoria do(a) 
 
(a) adimplemento substancial. 
(b) conversão substancial. 
(c) imprevisão. 
(d) “pas de nullitè sans grief”. 
(e) “venire contra factum proprium”. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): Trata do anúncio da vontade de contratar. O Código Civil, com todo acerto, 
estabelece que, se feito ao público, vincula o proponente nos mesmos termos de uma feita de forma 
individual. Ela é vinculativa, não admitindo retratação, a menos que ela chegue ao conhecimento do 
aceitante antes da sua aceitação. 
O texto acima se refere a uma das fases de formação dos contratos, denominada 
 
(a) pontuações. 
(b) oblação. 
(c) tratativas. 
(d) policitação. 
(e) oblação. 
 
Questão 05 (1,0 ponto): José celebrou com Maria um contrato de compra e venda de imóvel, no valor 
de R$100.000,00, quantia paga à vista, ficando ajustada entre as partes a exclusão da 
responsabilidade do alienante pela evicção. A respeito desse caso, vindo a adquirente a perder o bem 
em decorrência de decisão judicial favorável a terceiro, assinale a afirmativa correta:  
 
(a) Tal cláusula, que exonera o alienante da responsabilidade pela evicção, é vedada pelo ordenamento 
jurídico brasileiro. 
(b) Apesar da cláusula de exclusão da responsabilidade pela evicção, se Maria não sabia do risco ou, 
dele informada, não o assumiu, deve José restituir o valor que recebeu pelo bem imóvel. 
(c) Ainda que exista a cláusula de exclusão da responsabilidade pela evicção, Maria, desconhecendo o risco, 
terá direito ao dobro do valor pago, a título de indenização pelos prejuízos dela resultantes.  
(d) O valor a ser restituído para Maria será aquele ajustado quando da celebração do negócio jurídico, 
atualizado monetariamente, sendo irrelevante se tratar de evicção parcial ou total, devendo prevalecer, em 
absoluto, a vontade das partes. 
 
Questão 06 (1,0 ponto): Pedro Bento, comprador, firmou escritura de compra e venda de um lote 
urbano com José da Silva, vendedor, com valor de R$ 100.000,00, a ser pago em 50 parcelas mensais 
e sucessivas e reajustáveis com base na variação anual do salário mínimo. O contrato tem cláusula de 
objeto, valor, parcelas, foro, entrega da posse no ato, proibição de arrependimento, valor de cada 
parcela e forma de reajuste. Além disso, o contrato trouxe expressa uma cláusula que, em havendo 
interesse de venda por parte do comprador, dever-se-ia dar ao vendedor o direito de preferência no 
tanto por tanto. A esta cláusula se dá o nome de 



 

 
(a) retrovenda. 
(b) venda a contento. 
(c) reserva de domínio. 
(d) preempção. 
(e) venda “ad gustum”. 
 
Questão 07 (1,0 ponto): “Pedro é pai de dois filhos: Antônio e Joaquim, ambos maiores e capazes. 

Pedro, desejando mudar‐se de residência, resolveu vender o imóvel onde morava: um apartamento 
com o valor comercial de R$ 500.000,00. Entretanto, Joaquim é manifestamente contra o pai vender o 

bem. Antônio, por outro lado, sempre gostou daquele imóvel e acabou por comprá‐lo de seu pai, que 
lhe deu um desconto de R$ 100.000,00, tudo isso sem a concordância de Joaquim.” Diante de tais 

circunstâncias e considerando‐se a legislação civil em vigor, assinale a alternativa correta. 
 
(a) A venda de Pedro a Antônio importará no adiantamento do que lhe cabe por herança. 
(b) A venda de Pedro a Antônio é lícita, não havendo nenhum vício no negócio jurídico descrito.  
(c) A venda de Pedro a Antônio sem o consentimento expresso de Joaquim possui vício e pode ser 
anulada. 
(d) A venda de Pedro a Antônio sem o consentimento expresso de Joaquim é nula, não podendo produzir 
efeitos o negócio jurídico descrito. 
 
Questão 08 (1,0 ponto): Jandira resolve, após passar vários meses com extrema dificuldade financeira, 
vender sua tão sonhada casa à Dona Gumercinda. O contrato de compra e venda foi feito dentro da 
legalidade esperada. A compra seria efetuada à vista, em espécie, no valor de R$580.000,00 (Quinhentos e 
oitenta mil reais). O contrato foi devidamente assinado por ambas as partes, levado ao Cartório e ali 
registrado. O pagamento foi efetuado no tempo devido. Cabe destacar, porém, a presença de uma cláusula 
especial que constou do presente contrato. Trata-se de uma cláusula que estabelece, em favor de Jandira, 
o direito potestativo de se desfazer o negócio dentro do prazo decadencial de três anos, prazo esse 
marcado pela autonomia privada. Pergunta-se: o texto faz menção a uma cláusula especial do contrato de 
Compra e Venda conhecida como 
 
(a) preempção. 
(b) prelação. 
(c) reserva de domínio. 
(d) retrovenda. 
(e) venda “ad corpus”. 
 

 

“A vida tem surdez específica: ela não ouve seus desejos. A vida só ouve suas ações! Quando quiser algo, 

peça fazendo, agindo, persistindo.” 

William Douglas 

 

Boa avaliação! 

Foi um imenso prazer trabalhar com cada um de vocês. Um grande abraço! 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

Questões Objetivas (8,0 pontos) 

 
Questão 1 ( 1,0 ponto) 
 
 Sidnelsom, ao ver seu desafeto Maurici, com a intenção de aviltar sua honra, o empurrou em direção a 
uma pessoa que estava ajoelhada amarrando o sapato causando vias de fato. Maurici por seu muito gordo, caiu 
de forma cômica e todos os seus amigos riram virando motivo de zombaria. Mauricí, mesmo não tendo se 
machucado, se sentiu humilhado e indignado quer promover ação penal por injúria contra Sidnelsom. Quanto a 
este fato é correto afirmar que: 
 
A(   ) O caso trata de injúria preconceituosa 
B(   ) Maurici terá o prazo de seis meses para promover a queixa 
C(   ) A ação penal é pública uma vez que houve emprego de violência  
D(   ) Poderá Sidnelsom ficar isento de pena caso se retrate antes da sentença 
 

 
Questão 2 ( 1,0 ponto) 
 
 Cidinha estava trabalhando na operadora de telefonia quando seu irmão chegou e começou a falar coisas 
difamatórias contra a sua pessoa. Cidinha estava na sala junto a outra funcionária que a tudo ouviu. Após praticar 
a ação, o irmão de Cidinha foi embora. A amiga de Cidinha, conhecendo o irmão desta, percebeu que este não 
estava bem e que certamente não havia tomado seus remédios para estar assim tão alterado e foi consolar a 
amiga pois sabia que eram apenas desavenças de irmãos e não tocaram mais no assunto. Cidinha não tomou 
nenhuma providencia quanto ao caso. Frente ao fato posto é correto afirmar que: 
 
A(   )  Não houve crime de difamação uma vez que assim é quando praticado contra ascendente, descendente ou 
          irmão 
B(   ) em que pese Cidinha não tenha exercido seu direito de queixa pode o M.P. provocá-la quando graves os  
         fatos alegados pelo autor 
C(   ) o crime em tela, por proteger a honra subjetiva a vítima, não depende do impulso jurídico desta para se 
         consumar 
D(   ) em que pese parte da doutrina afirme que se consumou porque um terceiro teve ciência, outra parte desta, 
         afirma que não, caso não tenha a ação o condão de mudar a honra objetiva da vítima 
 
 
Questão 3 ( 1,0 ponto) 
 
 Maricleusa, emitiu diante de várias pessoas sobre José Cleitom, opiniões desfavoráveis o acusando da 
prática de desvio de verbas em que é réu em processo penal e fora absolvido em primeiro grau. Em que pese 
tenha o M.P. , autor da ação, recorrido e tal recurso este ainda depende de decisão do tribunal de justiça. José 
Cleitom acionou Maricleusa pelo crime de Calúnia. Diante disso é correto afirmar que: 
 
 



 

A(   ) Pode Maricleusa opor Exceção da Verdade sobre o que falou 
B(   ) Maricleusa terá sua pena aumentada de um terço por praticar a ação na presença de várias pessoas, vez que 
         no caso em tela não cabe prova da verdade 
C(   ) Maricleusa responderá, posto que a imputação é falsa, vez que José Cleitom foi absolvido 
D(   ) O crime em tela não trata de calúnia, mas sim de difamação vez que maculada foi sua reputação 
 
 
 
Questão 4 ( 1,0 ponto) 
 
 Suzetchê foi para seu apartamento com uma linda moça que conheceu em uma festa. Lá começaram a 
beber e trocar carícias. Em certo ponto da noite, Suzetchê foi acometida de muito sono por algo que sua parceira 
colocou, sem ser vista, em sua bebida. Enquanto sua parceira foi no banheiro esta quase adormeceu. Viu no 
entanto, sem que pudesse reagir, diversas coisas suas de valor  sendo levadas pela estranha da qual só o nome 
sabia, era Marla Rejane . Foi à delegacia registrar ocorrência para que se visse processar a pilantra. Diante deste 
fato é correto afirmar que: 
 
A(   ) Marla será processada pelo crime de roubo por ter utilizado meio que reduziu a resistência da vítima 
B(   ) Marla  será processada pelo furto realizado e poderá ter sua pena majorada de um terço até a metade 
C(   ) Marla responderá por furto, que poderá até ser entendido como qualificado 
D(   ) Marla responderá por roubo em concurso formal com o crime de furto 
 
 
Questão 5 ( 1,0 ponto) 
 
 Valdisnei, indignado por descobrir a traição de Silvinha, com quem mantém união estável, subtraiu um 
lote de roupas que esta tinha comprado em São Paulo para revender em Catalão. Após, pediu para que seu irmão 
Juvêncio, influísse para que seu amigo Robertsom, de boa fé, transportasse as roupas para Caldas Novas até o 
sítio de um amigo em comum. Silvinha, quando descobriu, ficou indignada e resolveu tomar as providências 
legais. Diante deste episódio é correto afirmar que: 
 
A(   ) Valdisnei poderá ser condenado por furto qualificado pelo abuso de confiança 
B(   ) Nem Valdisnei  por furto nem Juvêncio por receptação serão condenados posto que ambas as condutas são 
         tidas como atípicas 
C(   ) Valdisnei, Juvêncio e Robertsom poderão ser condenados pelo crime de receptação 
D(   ) Apenas Juvêncio poderá ser condenado por receptação uma vez que Robertsom nada sabia sobre o fato   
 
 
Questão 6 ( 1,0 ponto) 
 

Vladinho, com mais dois amigos, estava conduzindo um veículo automotor quando atropelou um senhor 
que trafegava de bicicleta que fora socorrido por outras pessoas e restou com lesões leves.Vladinho, no entanto, 
não parou, e nenhum de seus amigos se prontificou a socorrer a vítima, bem como, não pediram ajuda de 
nenhuma autoridade pública. No caso em tela é correto afirmar que: 
 
A(   ) Vladinho não responde por omissão de socorro(art. 135. C.P.B) pois a vítima não restou com lesões graves 
B(   ) Os amigos de Vladinho a nada respondem posto que a responsabilidade é de quem conduz o veículo 
C(   ) Vladinho e seus amigos respondem pelas sanções do art. 135 C.P.B (omissão de socorro) 
D(   ) Vladinho responderá pelas sanções do art. 304 do C.T.B e seus amigos pelas do art 135 C.P.B 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Questão 7 (1,0 ponto) 
 

Por uma discussão sobre o melhor time, se Goiás ou Vila Nova, Marinilsom e Sidiclei discutiram e 
acabaram se agredindo de forma verbal e física mutuamente. Sidiclei que resultou com lesões leves, após o 
evento, registrou ocorrência policial contra o agressor para vê-lo processado por lesão corporal (art. 129 C.P.B.). 
Quanto ao fato acima descrito é correto afirmar que: 
 
A(   ) A pena poderá ser majorada por ser o motivo fútil 
B(   ) Poderá o juiz substituir a pena detenção pela pena de multa 
C(   ) Marinilsom poderá alegar relevante valor social para o emprego das lesões e ter pena reduzida de 1/6 a 1/2   
D(   ) Marinilsom será processado independentemente de representação pois o caso trata de ação penal pública 
         incondicionada 
 
 
 
Questão 8 ( 1,0 ponto) 
 

Margaretch foi uma clínica de dentistas. Já na cadeira e preparada para ser atendida verificou que a 
profissional era negra. Recusou-se a ser atendida uma vez que o procedimento era muito íntimo e esta “não 
queria uma mão negra em sua boca”. Pediu para chamarem outro profissional, ao que não fora atendida, bem 
como, contra ela fora registrada ocorrência policial. Da cena acima é correto afirmar sobre o fato que:  
 
A(   ) Trata-se de injúria preconceituosa por elementos referentes a cor, e por isso tem sua pena majorada  
B(   ) Trata-se de injúria real por ser aviltante 
C(   ) Trata-se de crime de racismo e não de injúria 
D(   ) Trata-se do direito a liberdade de expressão e não configura injúria 
 
 
 

 
 
 
 

                         Bom Trabalho! 
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Questões:  

Questões Objetivas (8,0 pontos) 

 
Questão 1 ( 1,0 ponto) 
 
 Sidnelsom, ao ver seu desafeto Maurici, com a intenção de aviltar sua honra, o empurrou em direção a 
uma pessoa que estava ajoelhada amarrando o sapato causando vias de fato. Maurici por seu muito gordo, caiu 
de forma cômica e todos os seus amigos riram virando motivo de zombaria. Mauricí, mesmo não tendo se 
machucado, se sentiu humilhado e indignado quer promover ação penal por injúria contra Sidnelsom. Quanto a 
este fato é correto afirmar que: 
 
A(   ) O caso trata de injúria preconceituosa 
B(   ) Maurici terá o prazo de seis meses para promover a queixa 
C(   ) A ação penal é pública uma vez que houve emprego de violência  
D(   ) Poderá Sidnelsom ficar isento de pena caso se retrate antes da sentença 
 

 
Questão 2 ( 1,0 ponto) 
 
 Cidinha estava trabalhando na operadora de telefonia quando seu irmão chegou e começou a falar coisas 
difamatórias contra a sua pessoa. Cidinha estava na sala junto a outra funcionária que a tudo ouviu. Após praticar 
a ação, o irmão de Cidinha foi embora. A amiga de Cidinha, conhecendo o irmão desta, percebeu que este não 
estava bem e que certamente não havia tomado seus remédios para estar assim tão alterado e foi consolar a 
amiga pois sabia que eram apenas desavenças de irmãos e não tocaram mais no assunto. Cidinha não tomou 
nenhuma providencia quanto ao caso. Frente ao fato posto é correto afirmar que: 
 
A(   )  Não houve crime de difamação uma vez que assim é quando praticado contra ascendente, descendente ou 
          irmão 
B(   ) em que pese Cidinha não tenha exercido seu direito de queixa pode o M.P. provocá-la quando graves os  
         fatos alegados pelo autor 
C(   ) o crime em tela, por proteger a honra subjetiva a vítima, não depende do impulso jurídico desta para se 
         consumar 
D(   ) em que pese parte da doutrina afirme que se consumou porque um terceiro teve ciência, outra parte desta, 
         afirma que não, caso não tenha a ação o condão de mudar a honra objetiva da vítima 
 
Questão 3 ( 1,0 ponto) 
 
 Maricleusa, emitiu diante de várias pessoas sobre José Cleitom, opiniões desfavoráveis o acusando da 
prática de desvio de verbas em que é réu em processo penal e fora absolvido em primeiro grau. Em que pese 
tenha o M.P. , autor da ação, recorrido e tal recurso este ainda depende de decisão do tribunal de justiça. José 
Cleitom acionou Maricleusa pelo crime de Calúnia. Diante disso é correto afirmar que: 
 
A(   ) Pode Maricleusa opor Exceção da Verdade sobre o que falou 
B(   ) Maricleusa terá sua pena aumentada de um terço por praticar a ação na presença de várias pessoas, vez que 



 

         no caso em tela não cabe prova da verdade 
C(   ) Maricleusa responderá, posto que a imputação é falsa, vez que José Cleitom foi absolvido 
D(   ) O crime em tela não trata de calúnia, mas sim de difamação vez que maculada foi sua reputação 
 
 
 
Questão 4 ( 1,0 ponto) 
 
 Suzetchê foi para seu apartamento com uma linda moça que conheceu em uma festa. Lá começaram a 
beber e trocar carícias. Em certo ponto da noite, Suzetchê foi acometida de muito sono por algo que sua parceira 
colocou, sem ser vista, em sua bebida. Enquanto sua parceira foi no banheiro esta quase adormeceu. Viu no 
entanto, sem que pudesse reagir, diversas coisas suas de valor  sendo levadas pela estranha da qual só o nome 
sabia, era Marla Rejane . Foi à delegacia registrar ocorrência para que se visse processar a pilantra. Diante deste 
fato é correto afirmar que: 
 
A(   ) Marla será processada pelo crime de roubo por ter utilizado meio que reduziu a resistência da vítima 
B(   ) Marla  será processada pelo furto realizado e poderá ter sua pena majorada de um terço até a metade 
C(   ) Marla responderá por furto, que poderá até ser entendido como qualificado 
D(   ) Marla responderá por roubo em concurso formal com o crime de furto 
 
 
Questão 5 ( 1,0 ponto) 
 
 Valdisnei, indignado por descobrir a traição de Silvinha, com quem mantém união estável, subtraiu um 
lote de roupas que esta tinha comprado em São Paulo para revender em Catalão. Após, pediu para que seu irmão 
Juvêncio, influísse para que seu amigo Robertsom, de boa fé, transportasse as roupas para Caldas Novas até o 
sítio de um amigo em comum. Silvinha, quando descobriu, ficou indignada e resolveu tomar as providências 
legais. Diante deste episódio é correto afirmar que: 
 
A(   ) Valdisnei poderá ser condenado por furto qualificado pelo abuso de confiança 
B(   ) Nem Valdisnei  por furto nem Juvêncio por receptação serão condenados posto que ambas as condutas são 
         tidas como atípicas 
C(   ) Valdisnei, Juvêncio e Robertsom poderão ser condenados pelo crime de receptação 
D(   ) Apenas Juvêncio poderá ser condenado por receptação uma vez que Robertsom nada sabia sobre o fato   
 
 
Questão 6 ( 1,0 ponto) 
 

Vladinho, com mais dois amigos, estava conduzindo um veículo automotor quando atropelou um senhor 
que trafegava de bicicleta que fora socorrido por outras pessoas e restou com lesões leves.Vladinho, no entanto, 
não parou, e nenhum de seus amigos se prontificou a socorrer a vítima, bem como, não pediram ajuda de 
nenhuma autoridade pública. No caso em tela é correto afirmar que: 
 
A(   ) Vladinho não responde por omissão de socorro(art. 135. C.P.B) pois a vítima não restou com lesões graves 
B(   ) Os amigos de Vladinho a nada respondem posto que a responsabilidade é de quem conduz o veículo 
C(   ) Vladinho e seus amigos respondem pelas sanções do art. 135 C.P.B (omissão de socorro) 
D(   ) Vladinho responderá pelas sanções do art. 304 do C.T.B e seus amigos pelas do art 135 C.P.B 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Questão 7 (1,0 ponto) 
 

Por uma discussão sobre o melhor time, se Goiás ou Vila Nova, Marinilsom e Sidiclei discutiram e 
acabaram se agredindo de forma verbal e física mutuamente. Sidiclei que resultou com lesões leves, após o 
evento, registrou ocorrência policial contra o agressor para vê-lo processado por lesão corporal (art. 129 C.P.B.). 
Quanto ao fato acima descrito é correto afirmar que: 
 
A(   ) A pena poderá ser majorada por ser o motivo fútil 
B(   ) Poderá o juiz substituir a pena detenção pela pena de multa 
C(   ) Marinilsom poderá alegar relevante valor social para o emprego das lesões e ter pena reduzida de 1/6 a 1/2   
D(   ) Marinilsom será processado independentemente de representação pois o caso trata de ação penal pública 
         incondicionada 
 
 
 
Questão 8 ( 1,0 ponto) 
 

Margaretch foi uma clínica de dentistas. Já na cadeira e preparada para ser atendida verificou que a 
profissional era negra. Recusou-se a ser atendida uma vez que o procedimento era muito íntimo e esta “não 
queria uma mão negra em sua boca”. Pediu para chamarem outro profissional, ao que não fora atendida, bem 
como, contra ela fora registrada ocorrência policial. Da cena acima é correto afirmar sobre o fato que:  
 
A(   ) Trata-se de injúria preconceituosa por elementos referentes a cor, e por isso tem sua pena majorada  
B(   ) Trata-se de injúria real por ser aviltante 
C(   ) Trata-se de crime de racismo e não de injúria 
D(   ) Trata-se do direito a liberdade de expressão e não configura injúria 
 
 
 

 
 
 
 

                         Bom Trabalho! 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 
 
 
Questões Objetivas (8,0 pontos) 

 
 
 
Questão 1 ( 1,0 ponto) 
 
 Maricleusa, emitiu diante de várias pessoas sobre José Cleitom, opiniões desfavoráveis o acusando da 
prática de crime de dano em que é réu em processo penal, após a queixa interposta pelo sócio de Cleitom, e que 
fora condenado em primeiro grau. Em que pese tenha, recorrido de tal decisão, o recurso ainda depende de 
decisão do tribunal de justiça. José Cleitom acionou Maricleusa pelo crime de Calúnia. Diante disso é correto 
afirmar que: 
 
A(   ) Pode Maricleusa opor Exceção da Verdade sobre o que falou 
B(   ) Maricleusa poderá ter sua pena aumentada de um terço por praticar a ação na presença de várias pessoas,  
         vez que  no caso em tela não cabe prova da verdade 
C(   ) Maricleusa não responderá, posto que a imputação não é falsa 
D(   ) O crime em tela não trata de calúnia, mas sim de difamação vez que maculada foi  reputação da vítima 

 
 
 
Questão 2 (1,0 ponto) 
 

Por uma discussão sobre o melhor time, se Goiás ou Vila Nova, Marinilssom e Sidiclei discutiram e 
acabaram se agredindo de forma verbal e física mutuamente. Sidiclei, que resultou com lesões graves,  após o 
evento registrou ocorrência policial contra o agressor, para vê-lo processado por lesão corporal . Quanto ao fato 
acima descrito é correto afirmar que: 
 
A(   ) A pena poderá ser majorada por ser o motivo fútil 
B(   ) Poderá o juiz substituir a pena detenção pela pena de multa uma vez que as lesões não são gravíssimas e 
          foram recíprocas 
C(   ) Marinilsom poderá alegar relevante valor social para o emprego das lesões e ter pena reduzida de 1/6 a 1/2   
D(   ) Marinilsom será processado enquadrando-se em uma das formas qualificadas do crime 

 
 
 



 

Questão 3 ( 1,0 ponto) 
 
 Valdisnei, indignado por descobrir a traição de Silvinha com quem mantém união estável, subtraiu um 
lote de roupas que esta tinha comprado em São Paulo para revender em Catalão. Após, seu irmão Juvêncio, 
influenciou para que seu amigo Robertsom, de boa fé, transportasse as roupas para Caldas Novas até o sítio de 
um amigo em comum, Sinval, que ocultaria as roupas a pedido de Valdisnei. Silvinha, quando descobriu, ficou 
indignada e resolveu tomar as providências legais. Diante deste episódio é correto afirmar que: 
 
A(   ) Valdisnei não poderá ser condenado por furto qualificado pelo abuso de confiança 
B(   ) Nem Valdisnei  por furto nem Sinval por receptação serão condenados posto que ambas as condutas são 
         tidas como atípicas 
C(   ) Valdisnei, Juvêncio e Robertsom poderão ser condenados pelo crime de receptação 
D(   ) Apenas Juvêncio poderá ser condenado por receptação  
 

 
Questão 4 ( 1,0 ponto) 
 
 Sidnelsom, ao ver seu desafeto Maurici, com a intenção de aviltar sua honra, o empurrou em direção a 
uma pessoa que estava ajoelhada amarrando o sapato praticando vias de fato. Maurici por seu muito magro, caiu 
de forma cômica e todos os seus amigos riram virando motivo de zombaria. Mauricí, mesmo não tendo se 
machucado, se sentiu humilhado e indignado e quer promover ação penal por injúria contra Sidnelsom. Quanto a 
este fato é correto afirmar que: 
 
A(   ) O caso trata de injúria preconceituosa devido a condição física da vítima  
B(   ) Maurici poderá dar a representação ao M.P. no prazo de seis meses para promover a denúncia 
C(   )  A retratação é possível uma vez que não houve emprego de violência  
D(   ) Não poderá Sidnelsom ficar isento de pena caso se retrate antes da sentença 
 

 
Questão 5 ( 1,0 ponto) 
 

Margaretch foi a uma clínica de dentistas. Já na cadeira e preparada para ser atendida verificou que a 
profissional era um desafeto seu e era negra. Para humilha-la, recusou-se a ser atendida por esta, uma vez que o 
procedimento era muito íntimo e esta “não queria uma mão negra em sua boca”. Pediu para chamarem outro 
profissional, ao que não fora atendida, bem como, contra ela fora registrada ocorrência policial. Da cena acima é 
correto afirmar sobre o fato que:  
 
A(   ) Trata-se de injúria preconceituosa por elementos referentes a cor, e por isso enquadra-se como forma  
          qualificada do tipo. 
B(   ) Trata-se de injúria real por ser aviltante 
C(   ) Trata-se de crime de racismo e não de injúria preconceituosa 
D(   ) Trata-se do direito a liberdade de expressão e não configura injúria 
 
Questão 6 ( 1,0 ponto) 
 

Vladinho, com mais dois amigos, estava conduzindo um veículo automotor quando atropelou um senhor 
que trafegava de bicicleta que fora socorrido por outras pessoas e restou com lesões leves.Vladinho, no entanto, 
não parou, e nenhum de seus amigos se prontificou a socorrer a vítima, bem como, não pediram ajuda de 
nenhuma autoridade pública. No caso em tela é correto afirmar que: 
 
A(   ) Vladinho não responde por omissão de socorro(art. 135. C.P.B.) pois a vítima não restou com lesões graves 
B(   ) Os amigos de Vladinho a nada respondem posto que a responsabilidade é de quem conduz o veículo 
C(   )  Os amigos de Vladinho, ao contrário deste, respondem pelas sanções do art. 135 C.P.B (omissão de socorro) 
D(   ) Vladinho responderá pelas sanções do art. 304 do C.T.B.  juntamente com seus amigos. 
 



 

 
 
Questão 7 ( 1,0 ponto) 
 
 Cidinha estava trabalhando na operadora de telefonia quando seu irmão chegou e começou a falar coisas 
difamatórias contra a sua pessoa. Cidinha estava na sala junto a outra funcionária que a tudo ouviu. Após praticar 
a ação, o irmão de Cidinha foi embora. A amiga de Cidinha, conhecendo o irmão desta, percebeu que este não 
estava bem e que certamente não havia tomado seus remédios para estar assim tão alterado e foi consolar a 
amiga pois sabia que eram apenas desavenças de irmãos e não tocaram mais no assunto. Cidinha não tomou 
nenhuma providencia quanto ao caso. Frente ao fato posto é correto afirmar que: 
 
A(   )  Não houve crime de difamação, uma vez que assim é, quando praticado contra ascendente, descendente ou 
           Irmão 
B(   )  Vez que Cidinha não exerceu seu direito de queixa no prazo de lei, nem o M.P. pode provocar a ação  
           mesmo que graves os  fatos alegados pelo autor 
C(   )  O crime em tela, por proteger a honra subjetiva da vítima, não depende do impulso jurídico desta para se 
           consumar 
D(   )  Toda a  doutrina Pátria afirma que se consumou porque um terceiro teve ciência do fato 
 
 
 
Questão 8 ( 1,0 ponto) 
 
 Suzetchê foi para seu apartamento com uma linda moça que conheceu em uma festa. Lá começaram a 
beber e trocar carícias. Em certo ponto da noite, Suzetchê foi acometida de muito sono por algo que a moça, sem 
ser vista, colocou em sua bebida e, enquanto esta foi no banheiro Susetchê  adormeceu. Quando acordou pela 
manha deu-se conta de que diversas coisas de valor tinham sido levadas pela estranha da qual só o nome sabia, 
era Marla Rejane . Foi à delegacia registrar ocorrência para que se visse processar a pilantra. Diante deste fato é 
correto afirmar que: 
 
A(   ) Marla será processada pelo crime de roubo por ter utilizado meio que reduziu a resistência da vítima 
B(   ) Marla  será processada pelo roubo realizado e poderá ter sua pena majorada de um terço até a metade 
C(   ) Marla responderá por furto, que poderá até ser entendido como qualificado 
D(   ) Marla responderá por roubo qualificado em concurso com o crime de furto 
 
 
 
 
 

 
 
 

                         Bom Trabalho! 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

Questões Objetivas (8,0 pontos) 

 
Questão 1 ( 1,0 ponto) 
 
 Maricleusa, emitiu diante de várias pessoas sobre José Cleitom, opiniões desfavoráveis o acusando da 
prática de crime de dano em que é réu em processo penal, após a queixa interposta pelo sócio de Cleitom, e que 
fora condenado em primeiro grau. Em que pese tenha, recorrido de tal decisão, o recurso ainda depende de 
decisão do tribunal de justiça. José Cleitom acionou Maricleusa pelo crime de Calúnia. Diante disso é correto 
afirmar que: 
 
A(   ) Pode Maricleusa opor Exceção da Verdade sobre o que falou 
B(   ) Maricleusa poderá ter sua pena aumentada de um terço por praticar a ação na presença de várias pessoas,  
         vez que  no caso em tela não cabe prova da verdade 
C(   ) Maricleusa não responderá, posto que a imputação não é falsa 
D(   ) O crime em tela não trata de calúnia, mas sim de difamação vez que maculada foi  reputação da vítima 
 

 
 
Questão 2 (1,0 ponto) 
 

Por uma discussão sobre o melhor time, se Goiás ou Vila Nova, Marinilssom e Sidiclei discutiram e 
acabaram se agredindo de forma verbal e física mutuamente. Sidiclei, que resultou com lesões graves,  após o 
evento registrou ocorrência policial contra o agressor, para vê-lo processado por lesão corporal . Quanto ao fato 
acima descrito é correto afirmar que: 
 
A(   ) A pena poderá ser majorada por ser o motivo fútil 
B(   ) Poderá o juiz substituir a pena detenção pela pena de multa uma vez que as lesões não são gravíssimas e 
          foram recíprocas 
C(   ) Marinilsom poderá alegar relevante valor social para o emprego das lesões e ter pena reduzida de 1/6 a 1/2   
D(   ) Marinilsom será processado enquadrando-se em uma das formas qualificadas do crime 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Questão 3 ( 1,0 ponto) 
 
 Valdisnei, indignado por descobrir a traição de Silvinha com quem mantém união estável, subtraiu um 
lote de roupas que esta tinha comprado em São Paulo para revender em Catalão. Após, seu irmão Juvêncio, 
influenciou para que seu amigo Robertsom, de boa fé, transportasse as roupas para Caldas Novas até o sítio de 
um amigo em comum, Sinval, que ocultaria as roupas a pedido de Valdisnei. Silvinha, quando descobriu, ficou 
indignada e resolveu tomar as providências legais. Diante deste episódio é correto afirmar que: 
 
A(   ) Valdisnei não poderá ser condenado por furto qualificado pelo abuso de confiança 
B(   ) Nem Valdisnei  por furto nem Sinval por receptação serão condenados posto que ambas as condutas são 
         tidas como atípicas 
C(   ) Valdisnei, Juvêncio e Robertsom poderão ser condenados pelo crime de receptação 
D(   ) Apenas Juvêncio poderá ser condenado por receptação  
 

 
Questão 4 ( 1,0 ponto) 
 
 Sidnelsom, ao ver seu desafeto Maurici, com a intenção de aviltar sua honra, o empurrou em direção a 
uma pessoa que estava ajoelhada amarrando o sapato praticando vias de fato. Maurici por seu muito magro, caiu 
de forma cômica e todos os seus amigos riram virando motivo de zombaria. Mauricí, mesmo não tendo se 
machucado, se sentiu humilhado e indignado e quer promover ação penal por injúria contra Sidnelsom. Quanto a 
este fato é correto afirmar que: 
 
A(   ) o caso trata de injúria preconceituosa devido a condição física da vítima  
B(   ) Maurici poderá dar a representação ao M.P. no prazo de seis meses para promover a denúncia 
C(   )  A retratação é possível uma vez que não houve emprego de violência  
D(   ) Não poderá Sidnelsom ficar isento de pena caso se retrate antes da sentença 
 

 
Questão 5 ( 1,0 ponto) 
 

Margaretch foi a uma clínica de dentistas. Já na cadeira e preparada para ser atendida verificou que a 
profissional era um desafeto seu e era negra. Para humilha-la, recusou-se a ser atendida por esta, uma vez que o 
procedimento era muito íntimo e esta “não queria uma mão negra em sua boca”. Pediu para chamarem outro 
profissional, ao que não fora atendida, bem como, contra ela fora registrada ocorrência policial. Da cena acima é 
correto afirmar sobre o fato que:  
 
A(   ) trata-se de injúria preconceituosa por elementos referentes a cor, e por isso enquadra-se como forma  
          qualificada do tipo. 
B(   ) trata-se de injúria real por ser aviltante 
C(   ) trata-se de crime de racismo e não de injúria preconceituosa 
D(   ) trata-se do direito a liberdade de expressão e não configura injúria 
 
Questão 6 ( 1,0 ponto) 
 

Vladinho, com mais dois amigos, estava conduzindo um veículo automotor quando atropelou um senhor 
que trafegava de bicicleta que fora socorrido por outras pessoas e restou com lesões leves.Vladinho, no entanto, 
não parou, e nenhum de seus amigos se prontificou a socorrer a vítima, bem como, não pediram ajuda de 
nenhuma autoridade pública. No caso em tela é correto afirmar que: 
 
A(   ) Vladinho não responde por omissão de socorro(art. 135. C.P.B.) pois a vítima não restou com lesões graves 
B(   ) Os amigos de Vladinho a nada respondem posto que a responsabilidade é de quem conduz o veículo 
C(   )  Os amigos de Vladinho, ao contrário deste, respondem pelas sanções do art. 135 C.P.B (omissão de socorro) 
D(   ) Vladinho responderá pelas sanções do art. 304 do C.T.B.  juntamente com seus amigos. 
 



 

 
 
Questão 7 ( 1,0 ponto) 
 
 Cidinha estava trabalhando na operadora de telefonia quando seu irmão chegou e começou a falar coisas 
difamatórias contra a sua pessoa. Cidinha estava na sala junto a outra funcionária que a tudo ouviu. Após praticar 
a ação, o irmão de Cidinha foi embora. A amiga de Cidinha, conhecendo o irmão desta, percebeu que este não 
estava bem e que certamente não havia tomado seus remédios para estar assim tão alterado e foi consolar a 
amiga pois sabia que eram apenas desavenças de irmãos e não tocaram mais no assunto. Cidinha não tomou 
nenhuma providencia quanto ao caso. Frente ao fato posto é correto afirmar que: 
 
A(   )  Não houve crime de difamação, uma vez que assim é, quando praticado contra ascendente, descendente ou 
          irmão 
B(   )  Vez que Cidinha não exerceu seu direito de queixa no prazo de lei, nem o M.P. pode provocar a ação  
           mesmo que graves os  fatos alegados pelo autor 
C(   ) O crime em tela, por proteger a honra subjetiva da vítima, não depende do impulso jurídico desta para se 
         consumar 
D(   ) toda a  doutrina Pátria afirma que se consumou porque um terceiro teve ciência do fato 
 
 
 
Questão 8 ( 1,0 ponto) 
 
 Suzetchê foi para seu apartamento com uma linda moça que conheceu em uma festa. Lá começaram a 
beber e trocar carícias. Em certo ponto da noite, Suzetchê foi acometida de muito sono por algo que a moça, sem 
ser vista, colocou em sua bebida e, enquanto esta foi no banheiro Susetchê  adormeceu. Quando acordou pela 
manha deu-se conta de que diversas coisas de valor tinham sido levadas pela estranha da qual só o nome sabia, 
era Marla Rejane . Foi à delegacia registrar ocorrência para que se visse processar a pilantra. Diante deste fato é 
correto afirmar que: 
 
A(   ) Marla será processada pelo crime de roubo por ter utilizado meio que reduziu a resistência da vítima 
B(   ) Marla  será processada pelo roubo realizado e poderá ter sua pena majorada de um terço até a metade 
C(   ) Marla responderá por furto, que poderá até ser entendido como qualificado 
D(   ) Marla responderá por roubo qualificado em concurso com o crime de furto 
 
 
 
 
 

 
 
 

                         Bom Trabalho! 
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 Nota  

 
Leia atentamente todas as questões e responda assinalando apenas uma alternativa correta. A prova 
deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões respondidas a lápis não 
serão avaliadas. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer tentativa de 
fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”. Não é permitida a consulta a nenhum 
material, sendo que nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. 

 
 
Conteúdo: 

 Organização administrativa;  

 Atos administrativos;  

 Serviços públicos;  

 Intervenção do Estado na propriedade privada. 

 

Cada questão correta será pontuada em 1,0. 
 
 
 
Questão 01: 
Determinada autarquia do Estado do Mato Grosso foi condenada a pagar indenização a 
um de seus servidores. Após a condenação, utilizou-se do prazo em quádruplo para 
recorrer e, na fase de execução da condenação, alegou a impossibilidade de arcar com a 
indenização por não ter patrimônio próprio. A propósito dos fatos,  
 

a) Incorreto o prazo recursal, que é em dobro para recorrer, bem como o fundamento 
do patrimônio, pois a autarquia tem patrimônio próprio; 

b) Correto tanto o prazo recursal, como o argumento relativo ao patrimônio; 
c) Correto o prazo recursal, mas incorreto o fundamento do patrimônio, pois a 

autarquia tem patrimônio próprio; 
d) Incorreto o prazo recursal, que, na hipótese, é prazo simples, mas correto o 

fundamento do patrimônio; 
e) Incorreto o prazo recursal, que, na hipótese, é em dobro, mas correto o fundamento 

do patrimônio. 
 
 
Questão 02: 
As pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireto do Estado, 
criadas por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada a sua natureza, para 
que o governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou, em certas situações, 
execute a prestação de serviços públicos, são denominadas: 
 

a) Sociedades de economia mista; 
b) Empresas públicas; 
c) Agências executivas; 
d) Autarquias especiais. 
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Questão 03: 
De acordo com o doutrinador Hely Lopes Meirelles, ato administrativo é “toda 
manifestação unilateral da Administração que, agindo nessa qualidade, tenha por fim 
imediato adquirir, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigação aos 
administrados ou a si própria.” Em que pese os inúmeros conceitos de ato administrativo 
trazidos pela doutrina, não há consenso a respeito de quais seriam seus 
requisitos/elementos necessários para a sua formação. Com isso, atualmente, a doutrina 
clássica de direito administrativo leva em conta as exigências da Lei da Ação Popular 
para elencar os requisitos dos atos administrativos. De acordo com a doutrina dominante 
acerca dos requisitos dos atos administrativos, assinale a alternativa correta: 
 

a) Exigibilidade, imperatividade, discricionariedade, competência e forma; 
b) Autoexecutoriedade, exigibilidade, discricionariedade, competência e objeto; 
c) Competência, forma, finalidade, motivo e objeto; 
d) Irrenunciabilidade, continuidade, discricionários, competência, informalismo; 
e) Imperatividade, oficialidade, informalismo, publicidade e forma. 

 
 
Questão 04: 
Sabe-se que os atos administrativos, em síntese, provém do Estado ou de quem esteja 
investido em prerrogativas estatais, são exercidos no uso de prerrogativas públicas, sob 
regência do direito público tratando-se de declarações jurídicas unilaterais, mediante 
manifestações que produzem efeitos de direito. Além disso, sujeitam-se a exame de 
legitimidade por órgão jurisdicional, por não apresentar caráter de definitividade. Levando 
em consideração a divisão dos atos administrativos em discricionários e vinculados, é 
correto afirmar que: 
 

a) O ato que atribui licença à servidora gestante é um ato vinculado; 
b) A extinção de uma sociedade de economia mista é um ato vinculado; 
c) A exoneração de um servidor comissionado é um ato vinculado; 
d) A atribuição de licença para tratamento de saúde é um ato discricionário. 

 
 
Questão 05: 
Embora sejam de titularidade do Poder Público, os serviços públicos podem ser 
delegados, tratando-se de delegação negocial em que o Estado transfere, por meio de um 
contrato ou ato administrativo a titularidade da prestação do serviço para outras pessoas 
jurídicas, sejam de direito público ou privado. De acordo com a Constituição Federal, a 
prestação de serviço púbico por particular é: 
 

a) Vedada, em qualquer hipótese; 
b) Permitida, apenas quando se tratar de serviço não essencial, passível de cobrança 

de tarifa; 
c) Possível, apenas para aqueles serviços de titularidade não exclusiva do Estado; 
d) Vedada, exceto quando contar com autorização legislativa específica; 
e) Permitida, na forma da lei, mediante concessão ou permissão, precedida de 

licitação. 
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Questão 06: 
Não dispondo de recursos financeiros, o Poder Público pretende delegar a execução 
material de serviço público de sua titularidade a particular para que ele possa explorá-lo e 
dele se remunerar. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, o poder público pode: 
 

a) Firmar contrato de concessão de serviço público, precedido de licitação; 
b) Outorgar a titularidade do serviço público por meio de ato normativo, precedido de 

licitação; 
c) Editar decreto transferindo a concessão do serviço público ao particular, 

independentemente de licitação; 
d) Celebrar convênio para trespasse da exploração do serviço público, precedido de 

licitação; 
e) Celebrar contrato de permissão de serviço público, declarando-se prévia 

inexigibilidade de licitação. 
 
 
 
Texto-base para resolução das questões 07 e 08: 
“O fundamento jurídico geral que autoriza o Estado brasileiro a intervir na propriedade de 
particulares é o princípio da função social da propriedade estabelecido no art. 5º, XXIII da 
Constituição Federal, segundo o qual: ‘a propriedade atenderá sua função social.’ Embora 
a própria Constituição assegure o direito de propriedade, trata-se de um direito relativo na 
medida em que o seu exercício, para ser legítimo, deve se compatibilizar com os 
interesses da coletividade. Cabe ao Estado, utilizando os instrumentos de intervenção na 
propriedade, o papel de agente fiscalizados do cumprimento da função social. O 
proprietário que desatende aos requisitos da função social incide na prática de ato ilícito, 
podendo sujeitar-se à imposição de instrumentos sancionatórios de intervenção na 
propriedade, como é o caso da desapropriação por interesse social com indenização paga 
em títulos (arts. 182, § 4º, III, e 184 da Constituição Federal)” (MAZZA, 2017, p. 941). 
 
Levando em consideração a possibilidade jurídica de intervenção do Estado na 
propriedade privada, constitucionalmente amparada, responde as questões abaixo. 
 
Questão 07: 
No que tange às limitações administrativas da propriedade e aos bens públicos, julgue o 
item seguinte:  
 
“As limitações administrativas são determinações de caráter geral por meio das quais o 
poder público impõe a determinados proprietários obrigações de caráter negativo, mas 
não positivo, que condicionam a propriedade ao atendimento de sua função social.” 
 
(     ) Certo; 
(     ) Errado. 
 
 
Questão 08: 
No que diz respeito à intervenção do Estado na propriedade, assinale a alternativa 
correta: 
 

a) Suponha-se que Pedro seja proprietário de um bem tombado como patrimônio 
histórico e deseje vendê-lo. Nesse caso, o município terá direito de preferência na 
compra desse bem com relação ao estado ou ao Distrito Federal, e esses, por sua 
vez, com relação à União; 
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b) Limitações administrativas são determinações de caráter geral que impõem aos 
particulares obrigações positivas, negativas ou permissivas para condicionar as 
propriedades ao atendimento da sua função social, mediante prévia e justa 
indenização, mesmo que não haja prejuízo; 

c) Servidão administrativa é o direito real do poder público de usar imóvel particular 
para permitir a execução de obras ou de serviços de interesse coletivo, sendo 
vedada indenização, mesmo se houver prejuízo, diante do seu caráter de interesse 
público; 

d) A requisição é o direito real da administração de utilizar bem móvel, mas não 
imóvel ou serviço, quando houver perigo público iminente, havendo indenização 
ulterior, se houver prejuízo; 

e) De acordo com a CF, a ocupação ou o uso temporário pode incidir sobre bens e 
serviços, em caso de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e 
custos decorrentes. 
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 Nota  

 
Leia atentamente todas as questões e responda assinalando apenas uma alternativa correta. A prova 
deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões respondidas a lápis não 
serão avaliadas. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer tentativa de 
fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”. Não é permitida a consulta a nenhum 
material, sendo que nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. 

 
 
Conteúdo: 

 Organização administrativa;  

 Atos administrativos;  

 Serviços públicos;  

 Intervenção do Estado na propriedade privada. 

 

Cada questão correta será pontuada em 1,0. 

 
Questão 01: 
(Analista Judiciário – TRT 23 – 2016 – FCC) Determinada autarquia do Estado do Mato 
Grosso foi condenada a pagar indenização a um de seus servidores. Após a condenação, 
utilizou-se do prazo em quádruplo para recorrer e, na fase de execução da condenação, 
alegou a impossibilidade de arcar com a indenização por não ter patrimônio próprio. A 
propósito dos fatos,  

a) Incorreto o prazo recursal, que é em dobro para recorrer, bem como o fundamento 
do patrimônio, pois a autarquia tem patrimônio próprio; 

b) Correto tanto o prazo recursal, como o argumento relativo ao patrimônio; 
c) Correto o prazo recursal, mas incorreto o fundamento do patrimônio, pois a 

autarquia tem patrimônio próprio; 
d) Incorreto o prazo recursal, que, na hipótese, é prazo simples, mas correto o 

fundamento do patrimônio; 
e) Incorreto o prazo recursal, que, na hipótese, é em dobro, mas correto o fundamento 

do patrimônio. 
 
Gabarito: A 
 
Questão 02: 
(Analista Legislativo – Câmara Municipal/RJ – 2014 – FJGRIO) As pessoas jurídicas de 
direito privado, integrantes da Administração Indireto do Estado, criadas por autorização 
legal, sob qualquer forma jurídica adequada a sua natureza, para que o governo exerça 
atividades gerais de caráter econômico ou, em certas situações, execute a prestação de 
serviços públicos, são denominadas: 

a) Sociedades de economia mista; 
b) Empresas públicas; 
c) Agências executivas; 
d) Autarquias especiais. 

 
Gabarito: B. 
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Questão 03: 
(Advogado EBSERH – 2013 – Iades) Sobre os requisitos dos atos administrativos e de 
acordo com a doutrina dominante, assinale a alternativa correta: 

a) Exigibilidade, imperatividade, discricionariedade, competência e forma; 
b) Autoexecutoriedade, exigibilidade, discricionariedade, competência e objeto; 
c) Competência, forma, finalidade, motivo e objeto; 
d) Irrenunciabilidade, continuidade, discricionários, competência, informalismoz 
e) Imperatividade, oficialidade, informalismo, publicidade e forma. 

 
Gabarito: C 
 
Questão 04: 
(Procurador PGE/AC – 2012 – FMP/RS – adaptada) Com relação aos atos 
administrativos, é correto afirmar que: 

a) O ato que atribui licença à servidora gestante é um ato vinculado; 
b) A extinção de uma sociedade de economia mista é um ato vinculado; 
c) A exoneração de um servidor comissionado é um ato vinculado; 
d) A atribuição de licença para tratamento de saúde é um ato discricionário. 

 
Gabarito: A. 
 
Questão 05: 
(Agente de Fiscalização TCE/SP – 2012 – FCC) De acordo com a Constituição Federal, a 
prestação de serviço púbico por particular é: 

a) Vedada, em qualquer hipótese; 
b) Permitida, apenas quando se tratar de serviço não essencial, passível de cobrança 

de tarifa; 
c) Possível, apenas para aqueles serviços de titularidade não exclusiva do Estado; 
d) Vedada, exceto quando contar com autorização legislativa específica; 
e) Permitida, na forma da lei, mediante concessão ou permissão, precedida de 

licitação. 
 
Gabarito: E. 
 
Questão 06: 
(Analista Judiciário TRT/RJ – 2013 – FCC) Não dispondo de recursos financeiros, o Poder 
Público pretende delegar a execução material de serviço público de sua titularidade a 
particular para que ele possa explorá-lo e dele se remunerar. De acordo com o 
ordenamento jurídico vigente, o poder público pode: 

a) Firmar contrato de concessão de serviço público, precedido de licitação; 
b) Outorgar a titularidade do serviço público por meio de ato normativo, precedido de 

licitação; 
c) Editar decreto transferindo a concessão do serviço público ao particular, 

independentemente de licitação; 
d) Celebrar convênio para trespasse da exploração do serviço público, precedido de 

licitação; 
e) Celebrar contrato de permissão de serviço público, declarando-se prévia 

inexigibilidade de licitação. 
 
Gabarito: A. 
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Questão 07: 
(Defensor Público – 2015 – Cespe) No que tange às limitações administrativas da 
propriedade e aos bens públicos, julgue o item seguinte:  
“As limitações administrativas são determinações de caráter geral por meio das quais o 
poder público impõe a determinados proprietários obrigações de caráter negativo, mas 
não positivo, que condicionam a propriedade ao atendimento de sua função social.” 
 
(     ) Certo; 
(     ) Errado. 
 
Gabarito: Errado. 
 
Questão 08: 
(Delegado de Polícia – DF – 2015 – Funiversa) No que diz respeito à intervenção do 
Estado na propriedade, assinale a alternativa correta: 

a) Suponha-se que Pedro seja proprietário de um bem tombado como patrimônio 
histórico e deseje vendê-lo. Nesse caso, o município terá direito de preferência na 
compra desse bem com relação ao estado ou ao Distrito Federal, e esses, por sua 
vez, com relação à União; 

b) Limitações administrativas são determinações de caráter geral que impõem aos 
particulares obrigações positivas, negativas ou permissivas para condicionar as 
propriedades ao atendimento da sua função social, mediante prévia e justa 
indenização, mesmo que não haja prejuízo; 

c) Servidão administrativa é o direito real do poder público de usar imóvel particular 
para permitir a execução de obras ou de serviços de interesse coletivo, sendo 
vedada indenização, mesmo se houver prejuízo, diante do seu caráter de interesse 
público; 

d) A requisição é o direito real da administração de utilizar bem móvel, mas não 
imóvel ou serviço, quando houver perigo público iminente, havendo indenização 
ulterior, se houver prejuízo; 

e) De acordo com a CF, a ocupação ou o uso temporário pode incidir sobre bens e 
serviços, em caso de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e 
custos decorrentes. 

 
Gabarito: E. 
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Leia atentamente todas as questões e responda assinalando apenas uma alternativa correta. A prova 
deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões respondidas a lápis não 
serão avaliadas. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer tentativa de 
fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”. Não é permitida a consulta a nenhum 
material, sendo que nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. 

 
 
Conteúdo: 

 Organização administrativa;  

 Atos administrativos;  

 Serviços públicos;  

 Intervenção do Estado na propriedade privada. 

 

Cada questão correta será pontuada em 1,0. 
 
 
 
Questão 01: 
Considerando que a Administração Pública Indireta trata-se da descentralizada das 
competências administrativas, distribuídas a pessoas jurídicas autônomas, criadas pelo 
Estado para tal finalidade (Ex.: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista etc.); ou por particulares sob o regime de delegação, 
assinale a alternativa correta que corresponde às características e ao regime jurídico das 
entidades da administração indireta: 
 

a) As agências reguladoras são fundações de regime especial, cuja atividade 
precípua é a regulamentação de serviços e de atividades concedidas, que 
possuem regime jurídico de direito público e autonomia administrativa; 

b) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público com autonomia 
administrativa, beneficiadas pela imunidade recíproca de impostos sobre renda, 
patrimônio e serviços, cujos bens são passíveis de aquisição por usucapião e cujas 
contratações são submetidas ao dever constitucional de realização de prévia 
licitação; 

c) As sociedades de economia mista, cuja criação e cuja extinção são autorizadas por 
meio de lei específica, possuem personalidade jurídica de direito privado, são 
constituídas sob a forma de sociedade anônima e aplica-se ao pessoal contratado 
o regime de direito privado, com empregados submetidos ao regime da legislação 
trabalhista (CLT); 

d) As empresas públicas, que possuem personalidade jurídica de direito público, são 
organizas sob qualquer das formas admitidas em direito, estão sujeitas à exigência 
constitucional de contratação mediante licitação e tem quadro pessoa instituído 
pela legislação trabalhista. 
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Questão 02: 
A Administração Pública é organizada hierarquicamente e tem no ápice da pirâmide o 
Chefe do Poder Executivo, sendo as atribuições administrativas outorgadas a vários 
órgãos. Nesses contexto, de acordo com a doutrina de Direito Administrativo, quando o 
poder público estadual subdividiu um órgão (Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca) 
em dois novos órgãos (Secretaria de Estado de Agricultura e Secretaria de Estado de 
Pesca), está-se diante da: 
 

a) Desconcentração administrativa; 
b) Concentração administrativa; 
c) Descentralização administrativa; 
d) Centralização administrativa; 
e) Delegação administrativa. 

 
 
Questão 03: 
Fernando, servidor público estadual ocupante de cargo efetivo, requereu sua remoção 
para outro departamento no dia 01/02/2015. A autoridade competente deferiu seu pleito, 
com efeitos a partir do dia 01/05/2015. Ocorre que, no dia 01/04/2015, com base em 
estudos estratégicos complementares, a mesma autoridade revogou tal ato, alegando 
excesso de pessoal no departamento de destino e carência no órgão de origem. 
Inconformado, Fernando impetrou mandado de segurança no Poder Judiciário, 
pretendendo concretizar sua remoção. No caso em tela, ao servidor Fernando: 
 

a) Assiste razão, porque o Judiciário pode, em regra, revogar os atos administrativos 
inoportunos, mediante o controle de seu mérito; 

b) Assiste razão, porque a revogação da remoção é um ato administrativo vinculado 
que somente pode ser anulado pelo Poder Judiciário; 

c) Não assiste razão, porque a revogação da remoção é um ato administrativo 
vinculado que somente pode ser anulado pelo próprio Administrador; 

d) Não assiste razão, porque, pelo atributo da discricionariedade, o Administrador e o 
Poder Judiciário podem rever o ato administrativo e anulá-lo caso seja inoportuno; 

e) Não assiste razão, porque o Administrador pode rever seu próprio ato discricionário 
e revogá-lo caso seja inoportuno. 

 
Questão 04: 
Analise o seguinte ato administrativo: o governador do Estado Y baixa decreto declarando 
um imóvel urbano de utilidade pública, para fins de desapropriação, para a construção de 
uma cadeira pública, por necessidade de vagas no sistema prisional. Identifique os 
elementos desse ato, correlacionando as duas colunas: 
 
1 – governador do Estado; 
2 – interesse público; 
3 – decreto; 
4 – necessidade de vagas no sistema prisional; 
5 – declaração de utilidade pública. 
 
(     ) finalidade; 
(     ) forma; 
(     ) motivo; 
(     ) objeto; 
(     ) competência. 
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a) 4, 3, 5, 2, 1. 
b) 4, 3, 2, 5, 1. 
c) 2, 3, 4, 5, 1. 
d) 5, 3, 2, 4, 1. 
e) 2, 3, 5, 4, 1. 

 
 
Questão 05: 
Os serviços públicos a cargo do Estado ou de seus delegados são voltados aos membros 
da coletividade e devem obedecer a certas normas compatíveis com o prestador, os 
destinatários e o regime a que se sujeitam. Nesse contexto, como princípio dos serviços 
públicos, destaca-se o da: 
 

a) Competitividade, segundo o qual determinado delegatário de serviço público não 
tem direito de prestar o serviço até o final do contrato, eis que a Administração, a 
qualquer tempo, pode trocar de delegatário, caso surja outro particular com melhor 
preço; 

b) Eficiência, segundo o qual os serviços públicos devem ser prestados com a maior 
eficiência possível, com qualidade superior à da iniciativa privada, razão pela qual 
a Administração está obrigada a realizar avaliação mensal sobre o proveito do 
serviço prestado; 

c) Modicidade, segundo o qual os serviços públicos devem ser remunerados a preços 
que viabilizem margem razoável de lucro ao poder público, independentemente da 
avaliação do poder aquisitivo do usuário; 

d) Especialidade, segundo o qual os serviços públicos devem ser prestados com 
amplitude limitada, para beneficiar uma coletividade específica que deles necessite 
e tenha condições financeiras, para arcar com as despesas; 

e) Continuidade, segundo o qual os serviços públicos não devem sofrer interrupção, 
ou seja, sua prestação deve ser contínua para evitar que a paralisação provoque, 
como às vezes ocorre, colapso nas múltiplas atividades particulares. 

 
 
Questão 06: 
Um certo município goiano, afirmando inexistirem condições para a prestação direta, 
pretende encontrar alternativa legal para prestação de serviço de transporte público 
urbano. Nesse sentido, poderá utilizar-se: 
 

a) De uma permissão de serviço público, contrato que transferirá ao particular a 
titularidade ou execução do serviço de transporte municipal por sua conta e risco; 

b) De uma delegação de serviço público, por meio da qual transferirá ao particular a 
titularidade e a execução do transporte público urbano; 

c) De uma concessão de serviço público, para execução por conta e risco do 
contratado, reservada a titularidade do serviço público ao ente federado; 

d) Da execução do serviço por particular, desde que fique comprovado que inexiste 
outro ente público capaz de absorver a competência municipal. 

 
 
Texto-base para resolução das questões 07 e 08: 
“O fundamento jurídico geral que autoriza o Estado brasileiro a intervir na propriedade de 
particulares é o princípio da função social da propriedade estabelecido no art. 5º, XXIII da 
Constituição Federal, segundo o qual: ‘a propriedade atenderá sua função social.’ Embora 
a própria Constituição assegure o direito de propriedade, trata-se de um direito relativo na 
medida em que o seu exercício, para ser legítimo, deve se compatibilizar com os 
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interesses da coletividade. Cabe ao Estado, utilizando os instrumentos de intervenção na 
propriedade, o papel de agente fiscalizados do cumprimento da função social. O 
proprietário que desatende aos requisitos da função social incide na prática de ato ilícito, 
podendo sujeitar-se à imposição de instrumentos sancionatórios de intervenção na 
propriedade, como é o caso da desapropriação por interesse social com indenização paga 
em títulos (arts. 182, § 4º, III, e 184 da Constituição Federal)” (MAZZA, 2017, p. 941). 
 
Levando em consideração a possibilidade jurídica de intervenção do Estado na 
propriedade privada, constitucionalmente amparada, responde as questões abaixo. 
 
 
Questão 07: 
No que diz respeito à intervenção do Estado na propriedade, assinale a alternativa 
correta: 
 

a) Suponha-se que Pedro seja proprietário de um bem tombado como patrimônio 
histórico e deseje vendê-lo. Nesse caso, o município terá direito de preferência na 
compra desse bem com relação ao estado ou ao Distrito Federal, e esses, por sua 
vez, com relação à União; 

b) Limitações administrativas são determinações de caráter geral que impõem aos 
particulares obrigações positivas, negativas ou permissivas para condicionar as 
propriedades ao atendimento da sua função social, mediante prévia e justa 
indenização, mesmo que não haja prejuízo; 

c) Servidão administrativa é o direito real do poder público de usar imóvel particular 
para permitir a execução de obras ou de serviços de interesse coletivo, sendo 
vedada indenização, mesmo se houver prejuízo, diante do seu caráter de interesse 
público; 

d) A requisição é o direito real da administração de utilizar bem móvel, mas não 
imóvel ou serviço, quando houver perigo público iminente, havendo indenização 
ulterior, se houver prejuízo; 

e) De acordo com a CF, a ocupação ou o uso temporário pode incidir sobre bens e 
serviços, em caso de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e 
custos decorrentes. 

 
 
Questão 08: 
No que tange às limitações administrativas da propriedade e aos bens públicos, julgue o 
item seguinte:  
 
“As limitações administrativas são determinações de caráter geral por meio das quais o 
poder público impõe a determinados proprietários obrigações de caráter negativo, mas 
não positivo, que condicionam a propriedade ao atendimento de sua função social.” 
 
(     ) Certo; 
(     ) Errado. 
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Leia atentamente todas as questões e responda assinalando apenas uma alternativa correta. A prova 
deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões respondidas a lápis não 
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Conteúdo: 

 Organização administrativa;  

 Atos administrativos;  

 Serviços públicos;  

 Intervenção do Estado na propriedade privada. 

 

Cada questão correta será pontuada em 1,0. 

 
Questão 01: 
(Magistratura/DF – 2016 – Cespe – adaptada) No que se refere a características e regime 
jurídica das entidades da administração indireta, assinale a opção correta: 

a) As agências reguladoras são fundações de regime especial, cuja atividade 
precípua é a regulamentação de serviços e de atividades concedidas, que 
possuem regime jurídico de direito público e autonomia administrativa; 

b) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público com autonomia 
administrativa, beneficiadas pela imunidade recíproca de impostos sobre renda, 
patrimônio e serviços, cujos bens são passíveis de aquisição por usucapião e cujas 
contratações são submetidas ao dever constitucional de realização de prévia 
licitação; 

c) As sociedades de economia mista, cuja criação e cuja extinção são autorizadas por 
meio de lei específica, possuem personalidade jurídica de direito privado, são 
constituídas sob a forma de sociedade anônima e aplica-se ao pessoal contratado 
o regime de direito privado, com empregados submetidos ao regime da legislação 
trabalhista (CLT); 

d) As empresas públicas, que possuem personalidade jurídica de direito público, são 
organizas sob qualquer das formas admitidas em direito, estão sujeitas à exigência 
constitucional de contratação mediante licitação e tem quadro pessoa instituído 
pela legislação trabalhista. 

 
Gabarito: C. 
 
Questão 02: 
(Técnico de Nível Superior – SSP – AM – 2015 – FGV) A Administração Pública é 
organizada hierarquicamente e tem no ápice da pirâmide o Chefe do Poder Executivo, 
sendo as atribuições administrativas outorgadas a vários órgãos. Nesses contexto, de 
acordo com a doutrina de Direito Administrativo, quando o poder público estadual 
subdividiu um órgão (Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca) em dois novos órgãos 
(Secretaria de Estado de Agricultura e Secretaria de Estado de Pesca), está-se diante da: 

a) Desconcentração administrativa; 
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b) Concentração administrativa; 
c) Descentralização administrativa; 
d) Centralização administrativa; 
e) Delegação administrativa. 

 
Questão 03: 
(Analista Jurídico da DPE/RO – 2015 – FGV - adaptada) Fernando, servidor público 
estadual ocupante de cargo efetivo, requereu sua remoção para outro departamento no 
dia 01/02/2015. A autoridade competente deferiu seu pleito, com efeitos a partir do dia 
01/05/2015. Ocorre que, no dia 01/04/2015, com base em estudos estratégicos 
complementares, a mesma autoridade revogou tal ato, alegando excesso de pessoal no 
departamento de destino e carência no órgão de origem. Inconformado, Fernando 
impetrou mandado de segurança no Poder Judiciário, pretendendo concretizar sua 
remoção. No caso em tela, ao servidor Fernando: 

a) Assiste razão, porque o Judiciário pode, em regra, revogar os atos administrativos 
inoportunos, mediante o controle de seu mérito; 

b) Assiste razão, porque a revogação da remoção é um ato administrativo vinculado 
que somente pode ser anulado pelo Poder Judiciário; 

c) Não assiste razão, porque a revogação da remoção é um ato administrativo 
vinculado que somente pode ser anulado pelo próprio Administrador; 

d) Não assiste razão, porque, pelo atributo da discricionariedade, o Administrador e o 
Poder Judiciário podem rever o ato administrativo e anulá-lo caso seja inoportuno; 

e) Não assiste razão, porque o Administrador pode rever seu próprio ato discricionário 
e revogá-lo caso seja inoportuno. 

 
Gabarito: E. 
 
Questão 04: 
(Analista Financeiro da Receita Federal – Esaf) Analise o seguinte ato administrativo: o 
governador do Estado Y baixa decreto declarando um imóvel urbano de utilidade pública, 
para fins de desapropriação, para a construção de uma cadeira pública, por necessidade 
de vagas no sistema prisional. Identifique os elementos desse ato, correlacionando as 
duas colunas: 
1 – governador do Estado; 
2 – interesse público; 
3 – decreto; 
4 – necessidade de vagas no sistema prisional; 
5 – declaração de utilidade pública. 
 
(     ) finalidade; 
(     ) forma; 
(     ) motivo; 
(     ) objeto; 
(     ) competência. 
 

a) 4, 3, 5, 2, 1. 
b) 4, 3, 2, 5, 1. 
c) 2, 3, 4, 5, 1. 
d) 5, 3, 2, 4, 1. 
e) 2, 3, 5, 4, 1. 

 
Gabarito: C. 
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Questão 05: 
(Analista do IBGE – 2016 – FGV) Os serviços públicos a cargo do Estado ou de seus 
delegados são voltados aos membros da coletividade e devem obedecer a certas normas 
compatíveis com o prestador, os destinatários e o regime a que se sujeitam. Nesse 
contexto, como princípio dos serviços públicos, destaca-se o da: 

a) Competitividade, segundo o qual determinado delegatário de serviço público não 
tem direito de prestar o serviço até o final do contrato, eis que a Administração, a 
qualquer tempo, pode trocar de delegatário, caso surja outro particular com melhor 
preço; 

b) Eficiência, segundo o qual os serviços públicos devem ser prestados com a maior 
eficiência possível, com qualidade superior à da iniciativa privada, razão pela qual 
a Administração está obrigada a realizar avaliação mensal sobre o proveito do 
serviço prestado; 

c) Modicidade, segundo o qual os serviços públicos devem ser remunerados a preços 
que viabilizem margem razoável de lucro ao poder público, independentemente da 
avaliação do poder aquisitivo do usuário; 

d) Especialidade, segundo o qual os serviços públicos devem ser prestados com 
amplitude limitada, para beneficiar uma coletividade específica que deles necessite 
e tenha condições financeiras, para arcar com as despesas; 

e) Continuidade, segundo o qual os serviços públicos não devem sofrer interrupção, 
ou seja, sua prestação deve ser contínua para evitar que a paralisação provoque, 
como às vezes ocorre, colapso nas múltiplas atividades particulares. 

 
Gabarito: E. 
 
Questão 06: 
(Analista de Redes da Alesp/GO – 2015 – UFG) Um certo município goiano, afirmando 
inexistirem condições para a prestação direta, pretende encontrar alternativa legal para 
prestação de serviço de transporte público urbano. Nesse sentido, poderá utilizar-se: 

a) De uma permissão de serviço público, contrato que transferirá ao particular a 
titularidade ou execução do serviço de transporte municipal por sua conta e risco; 

b) De uma delegação de serviço público, por meio da qual transferirá ao particular a 
titularidade e a execução do transporte público urbano; 

c) De uma concessão de serviço público, para execução por conta e risco do 
contratado, reservada a titularidade do serviço público ao ente federado; 

d) Da execução do serviço por particular, desde que fique comprovado que inexiste 
outro ente público capaz de absorver a competência municipal. 

 
Gabarito: C. 
 
Questão 07: 
(Delegado de Polícia – DF – 2015 – Funiversa) No que diz respeito à intervenção do 
Estado na propriedade, assinale a alternativa correta: 

a) Suponha-se que Pedro seja proprietário de um bem tombado como patrimônio 
histórico e deseje vendê-lo. Nesse caso, o município terá direito de preferência na 
compra desse bem com relação ao estado ou ao Distrito Federal, e esses, por sua 
vez, com relação à União; 

b) Limitações administrativas são determinações de caráter geral que impõem aos 
particulares obrigações positivas, negativas ou permissivas para condicionar as 
propriedades ao atendimento da sua função social, mediante prévia e justa 
indenização, mesmo que não haja prejuízo; 
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c) Servidão administrativa é o direito real do poder público de usar imóvel particular 
para permitir a execução de obras ou de serviços de interesse coletivo, sendo 
vedada indenização, mesmo se houver prejuízo, diante do seu caráter de interesse 
público; 

d) A requisição é o direito real da administração de utilizar bem móvel, mas não 
imóvel ou serviço, quando houver perigo público iminente, havendo indenização 
ulterior, se houver prejuízo; 

e) De acordo com a CF, a ocupação ou o uso temporário pode incidir sobre bens e 
serviços, em caso de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e 
custos decorrentes. 

 
Gabarito: E. 
 
Questão 08: 
(Defensor Público – 2015 – Cespe) No que tange às limitações administrativas da 
propriedade e aos bens públicos, julgue o item seguinte:  
“As limitações administrativas são determinações de caráter geral por meio das quais o 
poder público impõe a determinados proprietários obrigações de caráter negativo, mas 
não positivo, que condicionam a propriedade ao atendimento de sua função social.” 
 
(     ) Certo; 
(     ) Errado. 
 
Gabarito: Errado. 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal I Data: 06/12/17 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 4º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) Não é permitido o uso de qualquer tipo de material impresso pelo aluno; 2) Os celulares e outros 
aparelhos eletrônicos devem estar desligados e devidamente guardados embaixo da carteira do aluno; 3) Marque 
somente uma alternativa correta; 4) Questão rasurada ou com mais de uma alternativa marcada será atribuída 
nota “ZERO”.  
 

 

1) (Valor: 1,00 ponto) Analise as assertivas a seguir: 

I) O princípio da ampla defesa é aplicável ao inquérito policial, por se tratar de procedimento 

administrativo. 

II) Se o réu estiver solto, o inquérito deverá terminar no prazo de 30 dias. 

III) O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa-crime, sempre que servir de base 

a uma ou a outra. 

 

Estão corretas as assertivas: 

A) I, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) Todas estão corretas. 

 

2) (Valor: 1,00 ponto) O inquérito policial pode ser definido como um procedimento 

investigatório prévio, cuja principal finalidade é a obtenção de indícios para que o titular da 

ação penal possa propô-la contra o suposto autor da infração penal.  

 Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.  

A) A exigência de indícios de autoria e materialidade para oferecimento de denúncia torna o 

inquérito policial um procedimento indispensável.  

B) O despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito policial é irrecorrível.  

C) O inquérito policial é inquisitivo, logo o defensor não poderá ter acesso aos elementos 

informativos que nele constem, ainda que já documentados.  



 

D) A autoridade policial, ainda que convencida da inexistência do crime, não poderá mandar 

arquivar os autos do inquérito já instaurado. 

E) O indiciado não poderá requerer à autoridade policial a realização de diligência. 

 

3) (Valor: 1,00 ponto) Carlos foi indiciado pela prática de um crime de lesão corporal grave, 

que teria como vítima Jorge. Após o prazo de 30 dias, a autoridade policial elaborou relatório 

conclusivo e encaminhou o procedimento para o Ministério Público. O promotor com atribuição 

concluiu que não existiam indícios de autoria e materialidade, razão pela qual requereu o 

arquivamento. Inconformado com a manifestação, Jorge contratou advogado e propôs ação 

penal privada subsidiária da pública.  

 Nesse caso, é correto afirmar que  

A) caso a queixa seja recebida, o Ministério Público não poderá aditá-la ou interpor recurso no 

curso do processo.  

B) caso a queixa seja recebida, havendo negligência do querelante, deverá ser reconhecida a 

perempção.  

C) a queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, pois não houve inércia do Ministério 

Público.  

D) a queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, tendo em vista que o instituto da ação 

penal privada subsidiária da pública não foi recepcionado pela Constituição Federal. 

E) A queixa proposta deve ser recebida, pois o arquivamento do inquérito pela autoridade 

judicial após requisição do promotor não impede o ajuizamento da ação penal privada 

subsidiária da pública. 

 

 

4) (Valor: 1,00 ponto) Lívia, insatisfeita com o fim do relacionamento amoroso com Pedro, vai 

até a casa deste na companhia da amiga Carla e ambas começam a quebrar todos os porta-

retratos da residência nos quais estavam expostas fotos da nova namorada de Pedro. Quando 

descobre os fatos, Pedro procura um advogado, que esclarece a natureza privada da ação 

criminal pela prática do crime de dano. Diante disso, Pedro opta por propor queixa-crime em 

face de Carla pela prática do crime de dano (Art. 163, caput, do Código Penal), já que nunca 

mantiveram boa relação e ele tinha conhecimento de que ela era reincidente, mas, quanto a 

Lívia, liga para ela e diz que nada fará, pedindo, apenas, que o fato não se repita. Apesar da 

decisão de Pedro, Lívia fica preocupada quanto à possibilidade de ele mudar de opinião, razão 

pela qual contrata um advogado junto com Carla para consultoria jurídica.  

 Considerando apenas as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que 

ocorreu:  



 

A) renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em relação 

a Carla.  

B) renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em 

relação a Carla.  

C) perempção em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em 

relação a Carla.  

D) perdão do ofendido em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida 

apenas em relação a Carla. 

E) perdão do ofendido em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida 

em relação a Carla. 

 

5) (Valor: 1,00 ponto) O não exercício do direito de queixa pelo ofendido ou seu representante 

legal dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber  quem é o autor do 

crime, acarreta à extinção de punibilidade do(s) autor(es) do crime pela ________________: 

 Complete a lacuna e assinale a alternativa correta: 

A) Prescrição. 

B) Perempção. 

C) Decadência. 

D) Anistia. 

E) Renúncia. 

 

 

6) (Valor: 1,00 ponto) Marcos, juiz de direito de Catalão/GO, condenou Carlos em primeira 

instância pela prática de roubo majorado. Inconformado com a sentença, Carlos interpôs 

recurso de apelação. Todavia, antes do julgamento do recurso de apelação, Marcos foi 

promovido ao Tribunal de Justiça de Goiás e, como desembargador, não pode participar do 

julgamento da apelação  interposta pelo condenado. 

 A razão processual para a vedação é: 

A) Suspeição, em razão de foro íntimo. 

B) Suspeição, por haver julgado a causa em outra instância. 

C) Impedimento, por haver julgado a causa em outra instância. 

D) Incompetência, por haver julgado a causa em outra instância. 

E) Perda da imparcialidade por haver julgado a causa em outra instância, mas não havia 

vedação processual para participar do julgamento. 

 



 

7) (Valor: 1,00 ponto) João foi vítima de um crime de furto praticado por Pedro. A “res furtiva” 

não foi recuperada pela vítima. Instaurado inquérito, apuraram-se a autoria e a materialidade e 

ofereceu-se a denúncia contra Pedro. 

 Nessa situação hipotética, a propositura da ação civil “ex delicto” contra Pedro: 

A) estará prejudicada, por haver litispendência. 

B) independerá da existência da ação penal. 

C) será inadmissível, pois ninguém pode ser punido duas vezes pela prática do mesmo fato. 

D) dependerá do trânsito em julgado da sentença penal. 

E) dependerá da condenação do acusado por órgão jurisdicional colegiado. 

 

8) (Valor: 1,00 ponto) A Ação Civil “ex delicto” trata-se da ação ajuizada pelo ofendido, na 

esfera cível, para obter indenização pelo dano causado pela infração penal, quando existente. 

O dano pode ser material ou moral, ambos sujeitos a indenização, ainda que cumulativa. 

 A ação civil, 

A) poderá ser proposta quando a sentença absolutória no juízo criminal decidir que o fato 

imputado não constitui crime. 

B) Não poderá ser proposta se o juízo criminal ordenar o arquivamento do inquérito policial 

relativo ao mesmo fato por falta de prova da autoria. 

C) não poderá ser proposta se o juízo criminal, no processo relativo ao mesmo fato, julgar 

extinta a punibilidade do réu. 

D) não poderá ser suspensa pelo juiz da ação civil até o julgamento definitivo da ação penal 

relativa ao mesmo fato. 

E) não poderá, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ser proposta pelos 

herdeiros do ofendido. 

 

 

 

 

Boa prova! 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) Não é permitido o uso de qualquer tipo de material impresso pelo aluno; 2) Os celulares e outros 
aparelhos eletrônicos devem estar desligados e devidamente guardados embaixo da carteira do aluno; 3) Marque 
somente uma alternativa correta; 4) Questão rasurada ou com mais de uma alternativa marcada será atribuída 
nota “ZERO”.  
 

 

1) (Valor: 1,00 ponto) Analise as assertivas a seguir: 

I) O princípio da ampla defesa é aplicável ao inquérito policial, por se tratar de procedimento 

administrativo. 

II) Se o réu estiver solto, o inquérito deverá terminar no prazo de 30 dias. 

III) O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa-crime, sempre que servir de 

base a uma ou a outra. 

 

Estão corretas as assertivas: 

A) I, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) Todas estão corretas. 

 

2) (Valor: 1,00 ponto) O inquérito policial pode ser definido como um procedimento 

investigatório prévio, cuja principal finalidade é a obtenção de indícios para que o titular da 

ação penal possa propô-la contra o suposto autor da infração penal.  

 Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.  

A) A exigência de indícios de autoria e materialidade para oferecimento de denúncia torna o 

inquérito policial um procedimento indispensável.  

B) O despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito policial é irrecorrível.  

C) O inquérito policial é inquisitivo, logo o defensor não poderá ter acesso aos elementos 

informativos que nele constem, ainda que já documentados.  



 

D) A autoridade policial, ainda que convencida da inexistência do crime, não poderá 

mandar arquivar os autos do inquérito já instaurado. 

E) O indiciado não poderá requerer à autoridade policial a realização de diligência. 

 

3) (Valor: 1,00 ponto) Carlos foi indiciado pela prática de um crime de lesão corporal grave, 

que teria como vítima Jorge. Após o prazo de 30 dias, a autoridade policial elaborou relatório 

conclusivo e encaminhou o procedimento para o Ministério Público. O promotor com atribuição 

concluiu que não existiam indícios de autoria e materialidade, razão pela qual requereu o 

arquivamento. Inconformado com a manifestação, Jorge contratou advogado e propôs ação 

penal privada subsidiária da pública.  

 Nesse caso, é correto afirmar que  

A) caso a queixa seja recebida, o Ministério Público não poderá aditá-la ou interpor recurso no 

curso do processo.  

B) caso a queixa seja recebida, havendo negligência do querelante, deverá ser reconhecida a 

perempção.  

C) a queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, pois não houve inércia do 

Ministério Público.  

D) a queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, tendo em vista que o instituto da ação 

penal privada subsidiária da pública não foi recepcionado pela Constituição Federal. 

E) A queixa proposta deve ser recebida, pois o arquivamento do inquérito pela autoridade 

judicial após requisição do promotor não impede o ajuizamento da ação penal privada 

subsidiária da pública. 

 

 

4) (Valor: 1,00 ponto) Lívia, insatisfeita com o fim do relacionamento amoroso com Pedro, vai 

até a casa deste na companhia da amiga Carla e ambas começam a quebrar todos os porta-

retratos da residência nos quais estavam expostas fotos da nova namorada de Pedro. Quando 

descobre os fatos, Pedro procura um advogado, que esclarece a natureza privada da ação 

criminal pela prática do crime de dano. Diante disso, Pedro opta por propor queixa-crime em 

face de Carla pela prática do crime de dano (Art. 163, caput, do Código Penal), já que nunca 

mantiveram boa relação e ele tinha conhecimento de que ela era reincidente, mas, quanto a 

Lívia, liga para ela e diz que nada fará, pedindo, apenas, que o fato não se repita. Apesar da 

decisão de Pedro, Lívia fica preocupada quanto à possibilidade de ele mudar de opinião, razão 

pela qual contrata um advogado junto com Carla para consultoria jurídica.  

 Considerando apenas as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que 

ocorreu:  



 

A) renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em 

relação a Carla.  

B) renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em 

relação a Carla.  

C) perempção em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em 

relação a Carla.  

D) perdão do ofendido em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida 

apenas em relação a Carla. 

E) perdão do ofendido em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida 

em relação a Carla. 

 

5) (Valor: 1,00 ponto) O não exercício do direito de queixa pelo ofendido ou seu representante 

legal dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber  quem é o autor do 

crime, acarreta à extinção de punibilidade do(s) autor(es) do crime pela ________________: 

 Complete a lacuna e assinale a alternativa correta: 

A) Prescrição. 

B) Perempção. 

C) Decadência. 

D) Anistia. 

E) Renúncia. 

 

 

6) (Valor: 1,00 ponto) Marcos, juiz de direito de Catalão/GO, condenou Carlos em primeira 

instância pela prática de roubo majorado. Inconformado com a sentença, Carlos interpôs 

recurso de apelação. Todavia, antes do julgamento do recurso de apelação, Marcos foi 

promovido ao Tribunal de Justiça de Goiás e, como desembargador, não pode participar do 

julgamento da apelação  interposta pelo condenado. 

 A razão processual para a vedação é: 

A) Suspeição, em razão de foro íntimo. 

B) Suspeição, por haver julgado a causa em outra instância. 

C) Impedimento, por haver julgado a causa em outra instância. 

D) Incompetência, por haver julgado a causa em outra instância. 

E) Perda da imparcialidade por haver julgado a causa em outra instância, mas não havia 

vedação processual para participar do julgamento. 

 



 

7) (Valor: 1,00 ponto) João foi vítima de um crime de furto praticado por Pedro. A “res furtiva” 

não foi recuperada pela vítima. Instaurado inquérito, apuraram-se a autoria e a materialidade e 

ofereceu-se a denúncia contra Pedro. 

Nessa situação hipotética, a propositura da ação civil “ex delicto” contra Pedro: 

A) estará prejudicada, por haver litispendência. 

B) independerá da existência da ação penal. 

C) será inadmissível, pois ninguém pode ser punido duas vezes pela prática do mesmo fato. 

D) dependerá do trânsito em julgado da sentença penal. 

E) dependerá da condenação do acusado por órgão jurisdicional colegiado. 

 

8) (Valor: 1,00 ponto) A Ação Civil “ex delicto” trata-se da ação ajuizada pelo ofendido, na 

esfera cível, para obter indenização pelo dano causado pela infração penal, quando existente. 

O dano pode ser material ou moral, ambos sujeitos a indenização, ainda que cumulativa. 

 A ação civil, 

A) poderá ser proposta quando a sentença absolutória no juízo criminal decidir que o 

fato imputado não constitui crime. 

B) Não poderá ser proposta se o juízo criminal ordenar o arquivamento do inquérito policial 

relativo ao mesmo fato por falta de prova da autoria. 

C) não poderá ser proposta se o juízo criminal, no processo relativo ao mesmo fato, julgar 

extinta a punibilidade do réu. 

D) não poderá ser suspensa pelo juiz da ação civil até o julgamento definitivo da ação penal 

relativa ao mesmo fato. 

E) não poderá, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ser proposta pelos 

herdeiros do ofendido. 

 

 

 

 

Boa prova! 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal I Data: 05/12/17 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 4º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) Não é permitido o uso de qualquer tipo de material impresso pelo aluno; 2) Os celulares e outros 
aparelhos eletrônicos devem estar desligados e devidamente guardados embaixo da carteira do aluno; 3) Marque 
somente uma alternativa correta; 4) Questão rasurada ou com mais de uma alternativa marcada será atribuída 
nota “ZERO”.  
 

 

1) (Valor: 1,00 ponto) Considerando-se as características e regras do inquérito policial, 

incumbe à autoridade policial: 

A) arquivar o inquérito policial. 

B) assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato. 

C) decretar a prisão preventiva. 

D) decretar a busca e apreensão. 

E) oferecer denúncia. 

 

2) (Valor: 1,00 ponto) Paulo foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção, sendo 

encaminhado para a Delegacia. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Paulo entra, de 

imediato, em contato com o advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para seu 

filho.  

 De acordo com a situação apresentada, com base na jurisprudência dos Tribunais 

Superiores, deverá o advogado esclarecer que  

A) diante do caráter inquisivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido pelo 

advogado na delegacia.  

B) a Paulo deve ser garantida plena assistência de advogado, uma vez que no inquérito policial 

vigora o contraditório e a ampla defesa.  

C) decretado o sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos 

informativos nele constantes, ainda que já documentados no procedimento.  

D) a Paulo deve ser garantida, na delegacia, a possibilidade de assistência de advogado, de 

modo que existe uma faculdade na contratação de seus serviços para acompanhamento do 

procedimento em sede policial. 



 

E) decretado o sigilo do procedimento, o advogado poderá ter acesso aos elementos 

informativos nele constantes, ainda que não documentados. 

 

3) (Valor: 1,00 ponto) Lúcio Flavio, advogado, ofereceu queixa-crime em face de Rosa, 

imputando-lhe a prática dos delitos de injúria simples e difamação. As partes não celebraram 

qualquer acordo e a querelada negava os fatos, não aceitando qualquer benefício. Após o 

regular processamento e a instrução probatória, em alegações finais, Lúcio Flávio requer a 

condenação de Rosa pela prática do crime de difamação, nada falando em sua manifestação 

derradeira sobre o crime de injúria.  

 Diante da situação narrada, é correto afirmar que  

A) deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão da 

perempção.  

B) deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão do 

perdão do ofendido.  

C) deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão da 

renúncia ao direito de queixa.  

D) poderá Rosa ser condenada pela prática de ambos os delitos, já que houve apresentação 

de alegações finais pela defesa técnica do querelante. 

E) Rosa não poderá ser condenada por nenhum crime, pois a falta de pedido de condenação 

para o crime de injúria estende-se para o crime de difamação. 

 

4) (Valor: 1,00 ponto) Fábio, vítima de calúnia realizada por Renato e Abel, decide mover ação 

penal privada em face de ambos. Após o ajuizamento da ação, os autos são encaminhados ao 

Ministério Público, pois Fábio pretende desistir da ação penal privada movida apenas em face 

de Renato para prosseguir em face de Abel.   

 Diante dos fatos narrados, assinale a opção correta.  

A) A ação penal privada é divisível; logo, Fábio poderá desistir da ação penal apenas em face 

de Renato.  

B) A ação penal privada é indivisível; logo, Fábio não poderá desistir da ação penal apenas em 

face de Renato.  

C) A ação penal privada é obrigatória, por conta do princípio da obrigatoriedade da ação penal.  

D) A ação penal privada é indisponível; logo, Fábio não poderá desistir da ação penal apenas 

em face de Renato. 

E) A ação penal privada é divisível, ocorrendo na situação narrada a renúncia do direito de 

ação em relação a Renato. 

 



 

5) (Valor: 1,00 ponto) Na expectativa de derrubar uma manga madura, Francisco (maior e 

capaz) arremessou uma pedra em direção ao alto da mangueira. Francisco conseguiu derrubar 

a tão desejada fruta, mas a pedra também acertou o teto do carro de Manoel (maior e capaz) 

causando grande amassamento na lataria, além do quebramento do para-brisa. Fato 

presenciado por duas testemunhas. Francisco, de imediato, desculpou-se com Manoel e 

assumiu o compromisso de pagar o conserto do carro. Inconformado com a situação, Manoel 

tira fotografias do dano em seu veículo e procura um advogado com o objetivo de processar 

criminalmente Francisco pelo crime de dano (art. 163,”caput” do Código Penal, crime de ação 

penal privada). O advogado de Manoel elabora a queixa-crime e encaminha ao juízo 

competente: 

 Considerando a situação hipotética apresentada: 

A) a queixa-crime deverá ser recebida, pois estão presentes todas as condições da ação penal.  

B) a queixa-crime deverá ser rejeitada, pois não há legitimidade “ad causum” passiva. 

C) a queixa-crime deverá ser rejeitada, pois não há legitimitidade “ad causum” ativa. 

D) a queixa-crime deverá ser rejeitada, pois não há justa causa. 

E) a queixa-crime deverá ser rejeitada, pois não há possibilidade jurídica do pedido, uma vez 

que o Código Penal não prevê a figura do crime de dano culposo como fato típico. 

 

6) (Valor: 1,00 ponto)  Luciana foi denunciada pelo Ministério Público pela prática de um crime 

de furto de energia. O juiz em atuação na Vara Criminal em que corre a ação penal é irmão do 

pai de Luciana. Ademais, o serventuário da Justiça que atuaria na hipótese é devedor da 

acusada em razão de contrato de locação.  

 Considerando a situação narrada, é correto afirmar que: 

A) o juiz deverá reconhecer seu impedimento, enquanto o serventuário poderá atuar na ação 

penal; 

B) o juiz deverá reconhecer sua suspeição, enquanto o serventuário poderá atuar na ação 

penal; 

C) tanto o serventuário quanto o juiz poderão atuar na ação penal; 

D) o juiz deverá reconhecer seu impedimento e ao serventuário são aplicáveis as prescrições 

sobre suspeição do magistrado;  

E) o juiz deverá reconhecer sua suspeição e ao serventuário são aplicáveis as prescrições 

sobre suspeição do magistrado. 

 

7) (Valor: 1,00 ponto) Felipe ao repelir uma injusta agressão por parte de Caio, provocou lesão 

corporal no agressor e danificou seu celular (de Caio). Ademais, durante a dinâmica dos fatos e 

enquanto repelia a injusta agressão de Caio, Felipe danificou o carro de Márcio – que passava 



 

no local no momento dos fatos. O promotor de justiça denunciou Felipe pelo crime de lesão 

corporal contra Caio, mas Felipe foi absolvido por sentença transitada em julgado, pois ficou 

demonstrado que agiu em legítima defesa. 

 Diante da situação narrada, é correto afirmar que: 

A) Caio poderá propor ação civil para buscar a reparação do prejuízo proveniente do dano 

sofrido, pois a sentença absolutória que reconhece causa excludente de ilicitude não faz coisa 

julgada no cível. 

B) Caio e Márcio não poderão propor ação civil para reparação do prejuízo proveniente dos 

danos sofridos, apesar de a sentença absolutória que reconhece causa excludente de ilicitude 

não fazer coisa julgada no civil. 

C) Márcio não poderá propor ação civil para buscar a reparação do prejuízo do dano sofrido, 

pois a sentença absolutória que reconhece causa excludente de ilicitude faz coisa julgada no 

civil. 

D) Márcio poderá propor ação civil para buscar a reparação do prejuízo do dano sofrido, pois 

apesar de a sentença absolutória que reconhece causa excludente de ilicitude, em regra, fazer 

coisa julgada no civil, Márcio é terceiro inocente. 

E) a sentença absolutória no juízo criminal impede a propositura da ação civil, por parte de 

Caio e Márcio, para reparação de eventuais danos resultantes do fato, uma vez que seria 

contraditório absolver o agente na esfera criminal e processá-lo no âmbito cível. 

 

8) (Valor: 1,00 ponto) Os ilícitos penais são potenciais geradores de danos civis. No entanto, 

impede a propositura de ação civil a decisão que: 

A) determinar o arquivamento do inquérito policial. 

B) absolver o acusado, entendendo que o fato não constitui crime. 

C) determinar o arquivamento das peças de informação. 

D) absolver o acusado, entendendo que o fato não existiu. 

E) julgar extinta a punibilidade do autor da infração. 

 

 

 

 

Boa prova! 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal I Data: 05/12/17 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 4º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) Não é permitido o uso de qualquer tipo de material impresso pelo aluno; 2) Os celulares e outros 
aparelhos eletrônicos devem estar desligados e devidamente guardados embaixo da carteira do aluno; 3) Marque 
somente uma alternativa correta; 4) Questão rasurada ou com mais de uma alternativa marcada será atribuída 
nota “ZERO”.  
 

 

1) (Valor: 1,00 ponto) Considerando-se as características e regras do inquérito policial, 

incumbe à autoridade policial: 

A) arquivar o inquérito policial. 

B) assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato. 

C) decretar a prisão preventiva. 

D) decretar a busca e apreensão. 

E) oferecer denúncia. 

 

2) (Valor: 1,00 ponto) Paulo foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção, sendo 

encaminhado para a Delegacia. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Paulo entra, de 

imediato, em contato com o advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para seu 

filho.  

 De acordo com a situação apresentada, com base na jurisprudência dos Tribunais 

Superiores, deverá o advogado esclarecer que  

A) diante do caráter inquisivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido pelo 

advogado na delegacia.  

B) a Paulo deve ser garantida plena assistência de advogado, uma vez que no inquérito policial 

vigora o contraditório e a ampla defesa.  

C) decretado o sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos 

informativos nele constantes, ainda que já documentados no procedimento.  

D) a Paulo deve ser garantida, na delegacia, a possibilidade de assistência de advogado, 

de modo que existe uma faculdade na contratação de seus serviços para 

acompanhamento do procedimento em sede policial. 



 

E) decretado o sigilo do procedimento, o advogado poderá ter acesso aos elementos 

informativos nele constantes, ainda que não documentados. 

 

3) (Valor: 1,00 ponto) Lúcio Flavio, advogado, ofereceu queixa-crime em face de Rosa, 

imputando-lhe a prática dos delitos de injúria simples e difamação. As partes não celebraram 

qualquer acordo e a querelada negava os fatos, não aceitando qualquer benefício. Após o 

regular processamento e a instrução probatória, em alegações finais, Lúcio Flávio requer a 

condenação de Rosa pela prática do crime de difamação, nada falando em sua manifestação 

derradeira sobre o crime de injúria.  

 Diante da situação narrada, é correto afirmar que  

A) deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão da 

perempção.  

B) deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão do 

perdão do ofendido.  

C) deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão da 

renúncia ao direito de queixa.  

D) poderá Rosa ser condenada pela prática de ambos os delitos, já que houve apresentação 

de alegações finais pela defesa técnica do querelante. 

E) Rosa não poderá ser condenada por nenhum crime, pois a falta de pedido de condenação 

para o crime de injúria estende-se para o crime de difamação. 

 

4) (Valor: 1,00 ponto) Fábio, vítima de calúnia realizada por Renato e Abel, decide mover ação 

penal privada em face de ambos. Após o ajuizamento da ação, os autos são encaminhados ao 

Ministério Público, pois Fábio pretende desistir da ação penal privada movida apenas em face 

de Renato para prosseguir em face de Abel.   

 Diante dos fatos narrados, assinale a opção correta.  

A) A ação penal privada é divisível; logo, Fábio poderá desistir da ação penal apenas em face 

de Renato.  

B) A ação penal privada é indivisível; logo, Fábio não poderá desistir da ação penal 

apenas em face de Renato.  

C) A ação penal privada é obrigatória, por conta do princípio da obrigatoriedade da ação penal.  

D) A ação penal privada é indisponível; logo, Fábio não poderá desistir da ação penal apenas 

em face de Renato. 

E) A ação penal privada é divisível, ocorrendo na situação narrada a renúncia do direito de 

ação em relação a Renato. 

 



 

5) (Valor: 1,00 ponto) Na expectativa de derrubar uma manga madura, Francisco (maior e 

capaz) arremessou uma pedra em direção ao alto da mangueira. Francisco conseguiu derrubar 

a tão desejada fruta, mas a pedra também acertou o teto do carro de Manoel (maior e capaz) 

causando grande amassamento na lataria, além do quebramento do para-brisa. Fato 

presenciado por duas testemunhas. Francisco, de imediato, desculpou-se com Manoel e 

assumiu o compromisso de pagar o conserto do carro. Inconformado com a situação, Manoel 

tira fotografias do dano em seu veículo e procura um advogado com o objetivo de processar 

criminalmente Francisco pelo crime de dano (art. 163,”caput” do Código Penal, crime de ação 

penal privada). O advogado de Manoel elabora a queixa-crime e encaminha ao juízo 

competente: 

 Considerando a situação hipotética apresentada: 

A) a queixa-crime deverá ser recebida, pois estão presentes todas as condições da ação penal.  

B) a queixa-crime deverá ser rejeitada, pois não há legitimidade “ad causum” passiva. 

C) a queixa-crime deverá ser rejeitada, pois não há legitimitidade “ad causum” ativa. 

D) a queixa-crime deverá ser rejeitada, pois não há justa causa. 

E) a queixa-crime deverá ser rejeitada, pois não há possibilidade jurídica do pedido, uma 

vez que o Código Penal não prevê a figura do crime de dano culposo como fato típico. 

 

6) (Valor: 1,00 ponto)  Luciana foi denunciada pelo Ministério Público pela prática de um crime 

de furto de energia. O juiz em atuação na Vara Criminal em que corre a ação penal é irmão do 

pai de Luciana. Ademais, o serventuário da Justiça que atuaria na hipótese é devedor da 

acusada em razão de contrato de locação.  

 Considerando a situação narrada, é correto afirmar que: 

A) o juiz deverá reconhecer seu impedimento, enquanto o serventuário poderá atuar na ação 

penal; 

B) o juiz deverá reconhecer sua suspeição, enquanto o serventuário poderá atuar na ação 

penal; 

C) tanto o serventuário quanto o juiz poderão atuar na ação penal; 

D) o juiz deverá reconhecer seu impedimento e ao serventuário são aplicáveis as 

prescrições sobre suspeição do magistrado;  

E) o juiz deverá reconhecer sua suspeição e ao serventuário são aplicáveis as prescrições 

sobre suspeição do magistrado. 

 

7) (Valor: 1,00 ponto) Felipe ao repelir uma injusta agressão por parte de Caio, provocou lesão 

corporal no agressor e danificou seu celular (de Caio). Ademais, durante a dinâmica dos fatos e 

enquanto repelia a injusta agressão de Caio, Felipe danificou o carro de Márcio – que passava 



 

no local no momento dos fatos. O promotor de justiça denunciou Felipe pelo crime de lesão 

corporal contra Caio, mas Felipe foi absolvido por sentença transitada em julgado, pois ficou 

demonstrado que agiu em legítima defesa. 

 Diante da situação narrada, é correto afirmar que: 

A) Caio poderá propor ação civil para buscar a reparação do prejuízo proveniente do dano 

sofrido, pois a sentença absolutória que reconhece causa excludente de ilicitude não faz coisa 

julgada no cível. 

B) Caio e Márcio não poderão propor ação civil para reparação do prejuízo proveniente dos 

danos sofridos, apesar de a sentença absolutória que reconhece causa excludente de ilicitude 

não fazer coisa julgada no civil. 

C) Márcio não poderá propor ação civil para buscar a reparação do prejuízo do dano sofrido, 

pois a sentença absolutória que reconhece causa excludente de ilicitude faz coisa julgada no 

civil. 

D) Márcio poderá propor ação civil para buscar a reparação do prejuízo do dano sofrido, 

pois apesar de a sentença absolutória que reconhece causa excludente de ilicitude, em 

regra, fazer coisa julgada no civil, Márcio é terceiro inocente. 

E) a sentença absolutória no juízo criminal impede a propositura da ação civil, por parte de 

Caio e Márcio, para reparação de eventuais danos resultantes do fato, uma vez que seria 

contraditório absolver o agente na esfera criminal e processá-lo no âmbito cível. 

 

 

8) (Valor: 1,00 ponto) Os ilícitos penais são potenciais geradores de danos civis. No entanto, 

impede a propositura de ação civil a decisão que: 

A) determinar o arquivamento do inquérito policial. 

B) absolver o acusado, entendendo que o fato não constitui crime. 

C) determinar o arquivamento das peças de informação. 

D) absolver o acusado, entendendo que o fato não existiu. 

E) julgar extinta a punibilidade do autor da infração. 

 

 

 

 

Boa prova! 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I Data: 04/12/17 
 Professor(a): Douglas Medeiros dos Santos Turma: 4º A  

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 

1. (1,0) Citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para INTEGRAR a relação processual, assim, ocorrendo de forma regular, 

consubstancia se em pressuposto de VALIDADE do processo, analise as seguintes 

assertivas e assinale a única correta: 

a) Em regra, não se fará a citação do cônjuge do morto no dia do falecimento e nos três 

dias seguintes. 

b) O Direito Processual Civil impões como regra a citação postal, todavia, quando o citando 

for criança com dez anos de idade, não será citado por este meio. 

c) A citação por edital será feita, entre outras ocasiões, quando o citando residir em outro 

Estado da Federação, desde que notória grande distância entre as respectivas comarcas.  

d) Quando, por três vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio 

ou residência sem o encontrar, estará autorizado à proceder a citação por hora certa. 

 

2. (1,0) Segundo o CPC, a revelia ocorre quando não se apresenta a contestação e seus 

efeitos podem ocorrer ou não, dependendo de cada situação fática e o mais importante, 

mesmo se operando a revelia e seu efeito de presunção de veracidade da alegação fática 

trazida na inicial, não se terá necessariamente o julgamento procedente do pedido, sobre a 

espécie, analise as seguintes alternativas a assinale a correta: 

a) Decretado os efeitos da revelia, as alegações do autor serão presumidamente 

consideradas como verdadeiras, não sendo cabível o requerimento de produção de provas 

por parte do revel. 



 

b) Decretado os efeitos da revelia, os pedidos do autor, necessariamente, serão julgados 

procedentes. 

c) Sendo o réu revel, o juiz, em nenhuma hipótese, julgará antecipadamente o mérito. 

d) Sendo o réu revel, não poderá se manifestar no processo, sobretudo, em relação à 

produção de provas. 

 

3. (1,0) Toda vez que o autor ingressa com uma ação, tem ele o condão de pedir ao 

magistrado um pronunciamento contra o réu. O réu, por sua vez, tem por objetivo, se 

furtar da responsabilidade daqueles fatos, buscando a improcedência do pedido do autor. 

Ocorre que o réu pode se valer do mesmo processo para buscar não apenas a 

improcedência do pedido do autor, mas objetivar um verdadeiro contra ataque ao autor, 

assinale a assertiva correta: 

a) Nos procedimento comum, da lei 13.105/2016, quando o autor desiste da ação, a 

reconvenção continua seu trâmite normalmente. 

b) Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para 

apresentar resposta no prazo de dez dias. 

c) Nos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis, quando o autor desiste da ação, a 

reconvenção continua seu trâmite normalmente. 

d) Não é licita a formação de litisconsórcio em sede de reconvenção em razão do potencial 

tumulto processual a ser causado na lide principal. 

 

4. (1,0) A fase ordinatória pode ser compreendida como aquela que ocorre entre as 

providências preliminares e o julgamento conforme o estado do processo. Nessa fase, o 

Juiz analisará o processo e o preparará para uma das três possibilidades: extinção 

imediata, julgamento antecipado de mérito ou saneamento com posterior remessa para 

fase instrutória, nesse contexto, assinale a assertiva correta: 

a) Quando o juiz reconhecer a ocorrência de decadência ou prescrição, na fase saneatória, 

não se trata de julgamento antecipado do mérito. 

b) Havendo pluralidade de pedidos, ainda que uns estejam “prontos” para a decisão e 

outros não, em relação àqueles poderá o juiz julgar o mérito antecipadamente. 



 

c) Proferida a decisão de saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes, no prazo comum de quinze dias, findo o qual a decisão se torna estável. 

d) Será caso de julgamento antecipado do mérito quando o réu for revel e tiver requerido 

produção de provas. 

 

5. (2,0) Sobre a Fase Instrutória, a fase de produção de provas, ainda que uma prova não 

seja especificadamente previstas no CPC seria possível as partes emprega las? Há algum 

critério para isso? Na Audiência de Instrução e Julgamento, preferencialmente, qual é a 

ordem de produção das provas orais? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. (2,0) Quais são os elementos essenciais da sentença? Em alguma sentença há a 

possibilidade de dispensa de algum desses elementos? Quais e por quê? De que maneira 

são classificadas as sentenças definitivas? Explique cada uma: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Civil I Data: 04/12/17 

Professor(a): Douglas Medeiros dos Santos Turma: 4º A  

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

1. (1,0) Citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para INTEGRAR a relação processual, assim, ocorrendo de forma regular, 

consubstancia-se em pressuposto de VALIDADE do processo, analise as seguintes 

assertivas e assinale a única correta: 

a) Em regra, não se fará a citação do cônjuge do morto no dia do falecimento e nos três 

dias seguintes. 

CORRETA = b) O Direito Processual Civil impões como regra a citação postal, todavia, 

quando o citando for criança com dez anos de idade, não será citado por este meio. 

c) A citação por edital será feita, entre outras ocasiões, quando o citando residir em outro 

Estado da Federação, desde que notória grande distância entre as respectivas comarcas.  

d) Quando, por três vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio 

ou residência sem o encontrar, estará autorizado à proceder a citação por hora certa. 

 

2. (1,0) Segundo o CPC, a revelia ocorre quando não se apresenta a contestação e seus 

efeitos podem ocorrer ou não, dependendo de cada situação fática e o mais importante, 

mesmo se operando a revelia e seu efeito de presunção de veracidade da alegação fática 

trazida na inicial, não se terá necessariamente o julgamento procedente do pedido, sobre a 

espécie, analise as seguintes alternativas a assinale a correta: 

a) Decretado os efeitos da revelia, as alegações do autor serão presumidamente 

consideradas como verdadeiras, não sendo cabível o requerimento de produção de provas 

por parte do revel. 

b) Decretado os efeitos da revelia, os pedidos do autor, necessariamente, serão julgados 

procedentes. 



 

c) Sendo o réu revel, o juiz, em nenhuma hipótese, julgará antecipadamente o mérito. 

CORRETA = d) Sendo o réu revel, poderá se manifestar no processo, sobretudo, em 

relação à produção de provas. 

 

3. (1,0) Toda vez que o autor ingressa com uma ação, tem ele o condão de pedir ao 

magistrado um pronunciamento contra o réu. O réu, por sua vez, tem por objetivo, se 

furtar da responsabilidade daqueles fatos, buscando a improcedência do pedido do autor. 

Ocorre que o réu pode se valer do mesmo processo para buscar não apenas a 

improcedência do pedido do autor, mas objetivar um verdadeiro contra ataque ao autor, 

assinale a assertiva correta: 

CORRETA = a) Nos procedimento comum, da lei 13.105/2015, quando o autor desiste da 

ação, a reconvenção continua seu trâmite normalmente. 

b) Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para 

apresentar resposta no prazo de dez dias. 

c) Nos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis, quando o autor desiste da ação, a 

reconvenção continua seu trâmite normalmente. 

d) Não é licita a formação de litisconsórcio em sede de reconvenção em razão do potencial 

tumulto processual a ser causado na lide principal. 

 

4. (1,0) A fase ordinatória pode ser compreendida como aquela que ocorre entre as 

providências preliminares e o julgamento conforme o estado do processo. Nessa fase, o 

Juiz analisará o processo e o preparará para uma das três possibilidades: extinção 

imediata, julgamento antecipado de mérito ou saneamento com posterior remessa para 

fase instrutória, nesse contexto, assinale a assertiva correta: 

a) Quando o juiz reconhecer a ocorrência de decadência ou prescrição, na fase saneatória, 

não se trata de julgamento antecipado do mérito. 

CORRETA = b) Havendo pluralidade de pedidos, ainda que uns estejam “prontos” para a 

decisão e outros não, em relação àqueles poderá o juiz julgar o mérito antecipadamente. 

c) Proferida a decisão de saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes, no prazo comum de quinze dias, findo o qual a decisão se torna estável. 



 

d) Será caso de julgamento antecipado do mérito quando o réu for revel e tiver requerido 

produção de provas. 

 

5. (2,0) Sobre a Fase Instrutória, a fase de produção de provas, ainda que uma prova não 

seja especificadamente prevista no CPC seria possível as partes emprega-las? Há algum 

critério para isso? Na Audiência de Instrução e Julgamento, preferencialmente, qual é a 

ordem de produção das provas orais? 

RESPOSTA ESPERADA: Ainda que uma prova não seja especificadamente prevista no 

CPC, sim, é perfeitamente possível que as partes as empreguem, para tanto, como critério 

legitimador de seu uso, basta que seja um meio de prova considerado moralmente aceito 

(Art. 369 do CPC). 

Na Audiência de Instrução e Julgamento, preferencialmente, a ordem de produção das 

provas orais é a seguinte: Primeiro: o perito e os assistentes técnicos, prestando 

esclarecimento, quando nãopuderem o fazer por escrito. Segundo: As partes, o autor 

depois o réu. Terceiro: as testemunhas arroladas pelo autor e após as testemunhas 

arroladas e pelo réu (Art. 361 do CPC). 

 

6. (2,0) Quais são os elementos essenciais da sentença? Em alguma sentença a 

possibilidade de dispensa de algum desses elementos? Quais e por quê? De que maneira 

são classificadas as sentenças definitivas? Explique cada uma: 

RESPOSTA ESPERADA: Os três elementos essenciais da sentença são o Relatório, a 

Fundamentação e o Dispositivo (Art. 489 do CPC). Sim, existe a possibilidade de dispensa 

de algum desses elementos, no caso a dispensa do Relatório nas sentenças proferidas nas 

lides que tramitam sob o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis (Art. 38, Parágrafo 

Único da Lei 9.099/1995). As sentenças definitivas são classificadas em Condenatórias, 

Declaratórias e Constitutivas. As sentenças Condenatórias acertam o direito e impõe uma 

obrigação ao vencido (dar, fazer, não fazer) ensejando possível execução do vencido em 

caso de descumprimento. As sentenças Declaratórias, por sua vez, atestam a existência ou 

inexistência de relação jurídica, bem como declararam a veracidade ou falsidade de um 

documento, por exemplo. Já as sentenças Constitutivas declaram o direito e provocam 

determinadas situações jurídicas, impondo novo estado jurídico, criando ou modificando 

relação jurídica anteriormente configurada. 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I Data: 01/12/17 

Professor(a): Douglas Medeiros dos Santos Turma: 4º B  

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

1. (1,0) Citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para INTEGRAR a relação processual, assim, ocorrendo de forma regular, 

consubstancia-se em pressuposto de VALIDADE do processo, analise as seguintes 

assertivas e assinale a única correta: 

a) Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado em 

quaisquer hipóteses. 

b) Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de conhecimento, abrir-se-á 

prazo para apresentação de contestação. 

c) A citação quando feita com inobservância das formalidades legais, não poderá ser 

convalidada. 

d) O Direito Processual Civil impões como regra a citação postal, todavia, quando o citando 

for o Município não será citado por este meio. 

 

2.  (1,0) Segundo o CPC, a revelia ocorre quando não se apresenta a contestação e seus 

efeitos podem ocorrer ou não, dependendo de cada situação fática e o mais importante, 

mesmo se operando a revelia e seu efeito de presunção de veracidade da alegação fática 

trazida na inicial, não se terá necessariamente o julgamento procedente do pedido, sobre a 

espécie, analise as seguintes alternativas a assinale a correta: 

a) Decretado os efeitos da revelia, as alegações do autor serão presumidamente 

consideradas como verdadeiras, sendo cabível o requerimento de produção de provas por 

parte do revel. 

b) Sendo o réu revel, não poderá se manifestar no processo, sobretudo, em relação à 

produção de provas. 



 

c) Sendo o réu revel, o juiz, de imediato, julgará antecipadamente o mérito. 

d) Decretado os efeitos da revelia, os pedidos do autor, necessariamente, serão julgados 

procedentes. 

 

3.  (1,0) Toda vez que o autor ingressa com uma ação, tem ele o condão de pedir ao 

magistrado um pronunciamento contra o réu. O réu, por sua vez, tem por objetivo, se 

furtar da responsabilidade daqueles fatos, buscando a improcedência do pedido do autor. 

Ocorre que o réu pode se valer do mesmo processo para buscar não apenas a 

improcedência do pedido do autor, mas objetivar um verdadeiro contra ataque ao autor, 

assinale a assertiva correta: 

a) Na contestação o réu pode propor reconvenção, ainda que seu pedido não guarde 

conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. 

b) Sendo exceção o que ocorre na ação monitória, como regra, admite-se a reconvenção 

da reconvenção. 

c) Nos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis, quando o autor desiste da ação, a 

reconvenção continua seu trâmite normalmente. 

d) É requisito essencial para a apresentação de reconvenção que o réu/reconvinte também 

apresente sua contestação. 

 

4. (1,0) A fase ordinatória pode ser compreendida como aquela que ocorre entre as 

providências preliminares e o julgamento conforme o estado do processo. Nessa fase, o 

Juiz analisará o processo e o preparará para uma das três possibilidades: extinção 

imediata, julgamento antecipado de mérito ou saneamento com posterior remessa para 

fase instrutória, nesse contexto, assinale a assertiva correta: 

a) Quando o pedido se mostrar incontroverso, tem-se hipótese de revelia a não de 

julgamento antecipado do mérito.  

b) Não será caso de julgamento antecipado do mérito quando o réu for revel e não tiver 

requerido produção de provas. 

c) Proferida a decisão de saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. 



 

d) Havendo pluralidade de pedidos, ainda que uns estejam “prontos” para a decisão e 

outros não, em relação àqueles não poderá o juiz julgar o mérito antecipadamente. 

 

5. (2,0) Sobre a Fase Instrutória, a fase de produção de provas, ainda que uma prova não 

seja especificadamente previstas no CPC seria possível as partes emprega-las? Há algum 

critério para isso? Na Audiência de Instrução e Julgamento, preferencialmente, qual é a 

ordem de produção das provas orais? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. (2,0) Quais são os elemento essenciais da sentença? Em alguma sentença a 

possibilidade de dispensa de algum desses elementos? Quais e por quê? De que maneira 

são classificadas as sentenças definitivas? Explique cada uma: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Civil I Data: 01/12/17 

Professor(a): Douglas Medeiros dos Santos Turma: 4º B  

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

1. (1,0) Citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado 

para INTEGRAR a relação processual, assim, ocorrendo de forma regular, consubstancia-se em 

pressuposto de VALIDADE do processo, analise as seguintes assertivas e assinale a única correta: 

a) Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado em quaisquer 

hipóteses. 

b) Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de conhecimento, abrir-se-á prazo 

para apresentação de contestação. 

c) A citação quando feita com inobservância das formalidades legais, não poderá ser convalidada. 

CORRETA = d) O Direito Processual Civil impões como regra a citação postal, todavia, quando o 

citando for o Município não será citado por este meio. 

 

2. (1,0) Segundo o CPC, a revelia ocorre quando não se apresenta a contestação e seus efeitos 

podem ocorrer ou não, dependendo de cada situação fática e o mais importante, mesmo se 

operando a revelia e seu efeito de presunção de veracidade da alegação fática trazida na inicial, não 

se terá necessariamente o julgamento procedente do pedido, sobre a espécie, analise as seguintes 

alternativas a assinale a correta: 

CORRETA = a) Decretado os efeitos da revelia, as alegações do autor serão presumidamente 

consideradas como verdadeiras, sendo cabível o requerimento de produção de provas por parte do 

revel. 

b) Sendo o réu revel, não poderá se manifestar no processo, sobretudo, em relação à produção de 

provas. 

c) Sendo o réu revel, o juiz, de imediato, julgará antecipadamente o mérito. 

d) Decretado os efeitos da revelia, os pedidos do autor, necessariamente, serão julgados 

procedentes. 



 

 

3. (1,0) Toda vez que o autor ingressa com uma ação, tem ele o condão de pedir ao magistrado um 

pronunciamento contra o réu. O réu, por sua vez, tem por objetivo, se furtar da responsabilidade 

daqueles fatos, buscando a improcedência do pedido do autor. Ocorre que o réu pode se valer do 

mesmo processo para buscar não apenas a improcedência do pedido do autor, mas objetivar um 

verdadeiro contra ataque ao autor, assinale a assertiva correta: 

a) Na contestação o réu pode propor reconvenção, ainda que seu pedido não guarde conexão com a 

ação principal ou com o fundamento da defesa. 

CORRETA = b) Sendo exceção o que ocorre na ação monitória, como regra, admite-se a 

reconvenção da reconvenção. 

c) Nos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis, quando o autor desiste da ação, a reconvenção 

continua seu trâmite normalmente. 

d) É requisito essencial para a apresentação de reconvenção que o réu/reconvinte também 

apresente sua contestação. 

 

4. (1,0) A fase ordinatória pode ser compreendida como aquela que ocorre entre as providências 

preliminares e o julgamento conforme o estado do processo. Nessa fase, o Juiz analisará o processo 

e o preparará para uma das três possibilidades: extinção imediata, julgamento antecipado de mérito 

ou saneamento com posterior remessa para fase instrutória, nesse contexto, assinale a assertiva 

correta: 

a) Quando o pedido se mostrar incontroverso, tem-se hipótese de revelia a não de julgamento 

antecipado do mérito.  

b) Não será caso de julgamento antecipado do mérito quando o réu for revel e não tiver requerido 

produção de provas. 

CORRETA = c) Proferida a decisão de saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. 

d) Havendo pluralidade de pedidos, ainda que uns estejam “prontos” para a decisão e outros não, 

em relação àqueles não poderá o juiz julgar o mérito antecipadamente. 

 

 



 

5. (2,0) Sobre a Fase Instrutória, a fase de produção de provas, ainda que uma prova não seja 

especificadamente prevista no CPC seria possível as partes emprega-las? Há algum critério para 

isso? Na Audiência de Instrução e Julgamento, preferencialmente, qual é a ordem de produção das 

provas orais? 

RESPOSTA ESPERADA: Ainda que uma prova não seja especificadamente prevista no CPC, sim, é 

perfeitamente possível que as partes as empreguem, para tanto, como critério legitimador de seu 

uso, basta que seja um meio de prova considerado moralmente aceito (Art. 369 do CPC). 

Na Audiência de Instrução e Julgamento, preferencialmente, a ordem de produção das provas orais 

é a seguinte: Primeiro: o perito e os assistentes técnicos, prestando esclarecimento, quando 

nãopuderem o fazer por escrito. Segundo: As partes, o autor depois o réu. Terceiro: as testemunhas 

arroladas pelo autor e após as testemunhas arroladas e pelo réu (Art. 361 do CPC). 

 

6. (2,0) Quais são os elementos essenciais da sentença? Em alguma sentença a possibilidade de 

dispensa de algum desses elementos? Quais e por quê? De que maneira são classificadas as 

sentenças definitivas? Explique cada uma: 

RESPOSTA ESPERADA: Os três elementos essenciais da sentença são o Relatório, a 

Fundamentação e o Dispositivo (Art. 489 do CPC). Sim, existe a possibilidade de dispensa de algum 

desses elementos, no caso a dispensa do Relatório nas sentenças proferidas nas lides que tramitam 

sob o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis (Art. 38, Parágrafo Único da Lei 9.099/1995). As 

sentenças definitivas são classificadas em Condenatórias, Declaratórias e Constitutivas. As 

sentenças Condenatórias acertam o direito e impõe uma obrigação ao vencido (dar, fazer, não fazer) 

ensejando possível execução do vencido em caso de descumprimento. As sentenças Declaratórias, 

por sua vez, atestam a existência ou inexistência de relação jurídica, bem como declararam a 

veracidade ou falsidade de um documento, por exemplo. Já as sentenças Constitutivas declaram o 

direito e provocam determinadas situações jurídicas, impondo novo estado jurídico, criando ou 

modificando relação jurídica anteriormente configurada. 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL IV Data: 30/11/17 

Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 5º  

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
 

INSTRUÇÕES: 

- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de qualquer 

outra espécie de material auxiliar.  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 

 

QUESTÃO 01 (1,0 ponto) Fábio e João, assaltantes de alta periculosidade, fugiram de uma penitenciária 

estadual e assaltaram a residência de uma família, causando-lhe danos materiais e morais. Demandado 

judicialmente, o Estado deixou de ser condenado, em primeiro grau, a indenizar a família vítima da 

violência, pois o dano não teria decorrido direta e imediatamente de ação/omissão estatal. A respeito 

dessa situação hipotética, assinale a opção correta: 

 

a. A teoria sobre o nexo causal que inspirou o julgador a isentar o Estado de responsabilidade 

civil foi a da interrupção do nexo causal. 

b. A teoria sobre o nexo causal que inspirou o julgador a isentar o Estado de responsabilidade 

civil foi a da equivalência das causas. 

c. Na hipótese de responsabilidade civil objetiva, como a descrita no enunciado, pouco importa 

se a vítima do ato danoso agiu culposamente e concorreu para a sua ocorrência, uma vez que 

não se exige, no caso, comprovação de culpa para a imposição do dever de indenizar. 

d. A responsabilidade civil do Estado, na hipótese, decorre da incidência do CDC sobre as 

relações entre o poder público e o administrado. 

e. Caso os assaltantes sejam condenados criminalmente pelos atos cometidos contra a família, 

essa condenação fará coisa julgada no juízo cível e obrigará o Estado ao ressarcimento dos 

danos, devendo ser reformado, pelo tribunal de justiça, o entendimento inicial, do juízo 

singular, de que não haveria dever de indenizar por parte do Estado. 

 

QUESTÃO 02 (1,0 ponto) - Caso um servidor público de uma autarquia cause dano a terceiros, no 

exercício de suas atribuições, o servidor estará submetido ao regime de responsabilidade civil:  



 

 

a. objetiva, assim como a autarquia a que pertence. 

b. subjetiva, assim como a autarquia a que pertence. 

c. objetiva, enquanto a autarquia a que pertence, estará sujeita ao regime da responsabilidade 

civil subjetiva. 

d. objetiva ou subjetiva, conforme respectivamente a autarquia preste serviço público ou não, 

valendo a mesma regra para a definição do regime da responsabilidade civil da autarquia. 

e. subjetiva, enquanto a autarquia a que pertence estará sujeita ao regime da responsabilidade 

civil objetiva. 

 

Questão 03 (1,0 ponto) Um policial militar do estado de Goiás, durante o período de folga, em sua 

residência, teve um desentendimento com sua companheira e lhe desferiu um tiro com uma arma 

pertencente à corporação. Considerando o ato hipotético praticado pelo referido policial, é correto afirmar 

que:  

 

a. está configurada a responsabilidade civil do Estado, pois a arma pertencia à corporação. 

b. está configurada a responsabilidade civil do Estado, pois o disparo foi efetuado por um policial 

militar, e o fato de ele estar de folga não afasta a responsabilidade do Estado. 

c. não há responsabilidade civil do Estado, pois o dano não foi causado nas dependências de uma 

repartição pública. 

d. não há responsabilidade civil do Estado, visto que o dano foi causado por policial fora de suas 

funções públicas. 

 

Questão 04 (1,0 ponto) No que concerne à responsabilidade civil do Estado:  

 

I. Pela teoria do risco administrativo, adotada pelo direito brasileiro, exige-se que a vitima comprove 

a existência de um fato administrativo, o dano e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano; 

II. A responsabilidade objetiva do Estado não admite ação regressiva; 

III. Responderá por perdas e danos o magistrado quando, no exercício de seu mister, proceder com 

dolo ou fraude; 

IV. Pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é objetiva, insusceptível de regresso; 

V. Segundo o art. 37, §6º, da CF a responsabilidade civil do Estado é sem culpa, denominada 

objetiva, enquanto que a responsabilidade de seus agentes é com culpa, vale dizer, subjetiva. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 



 

 

a. somente as assertivas I e II são corretas;  

b. somente as assertivas I, III e V são corretas; 

c. somente as assertivas II e V são corretas; 

d. somente as assertivas III e IV são corretas. 

 

QUESTÃO 05 (1,0 ponto) Ambulância do Corpo de Bombeiros envolveu-se em acidente de trânsito com 

automóvel dirigido por particular, que trafegava na mão contrária de direção. No acidente, o motorista do 

automóvel sofreu grave lesão, comprometendo a mobilidade de um dos membros superiores. Nesse caso, 

é correto afirmar que 

 

a. existe responsabilidade objetiva do Estado em decorrência da prática de ato ilícito, pois há 

nexo causal entre o dano sofrido pelo particular e a conduta do agente público. 

b. não haverá o dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da vítima, que dirigia na 

contramão, excluindo a responsabilidade do Estado. 

c. não se cogita de responsabilidade objetiva do Estado porque não houve a chamada culpa ou 

falha do serviço. E, de todo modo, a indenização do particular, se cabível, ficaria restrita aos 

danos materiais, pois o Estado não responde por danos morais. 

d. está plenamente caracterizada a responsabilidade civil do Estado, que se fundamenta na teoria 

do risco integral. 

 

QUESTÃO 06 (1,0 ponto) Durante a execução de serviços de reparo e manutenção nas instalações de 

gás, por empresa pública responsável pela prestação do serviço público de fornecimento, houve pequena 

explosão, ocasionando o arremesso de peças e materiais pesados a distância significativa, causando danos 

materiais a particulares que estavam próximos ao local. Nesse caso, a empresa  

 

a. responde subjetivamente pelos danos causados, cabendo aos particulares a prova de culpa dos 

agentes que executavam o serviço para fazer jus à indenização.  

b. responde objetivamente pelos danos materiais causados aos particulares, desde que 

demonstrado o nexo de causalidade, não sendo necessária a comprovação de culpa dos 

agentes.  

c. responde subjetivamente pelos danos causados, independentemente de prova de culpa dos 

agentes que executavam o serviço no momento da explosão.  

d. não responde pelos danos causados, devendo os danos serem cobrados diretamente dos agentes 

responsáveis pela execução dos serviços.  



 

e. responde objetivamente pelos danos materiais causados aos particulares, desde que 

demonstrada a culpa dos agentes responsáveis pela execução do serviço, não sendo necessária 

demonstração do nexo de causalidade. 

 

QUESTÃO 07 (2,0 ponto) Analise o questionamento (certo ou errado) abaixo com relação a 

responsabilidade civil do Estado, explicando e justificando sua resposta: “Se determinada pessoa, 

submetida a investigação penal pelo poder público, for vítima da decretação de prisão cautelar, embora 

não tenha tido qualquer participação ou envolvimento com o fato criminoso, e, em decorrência direta da 

prisão, perder o seu emprego, tal situação acarretará responsabilidade civil objetiva do Estado?” 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Questões:  
 
 

INSTRUÇÕES: 

- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de qualquer 

outra espécie de material auxiliar.  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 

 

QUESTÃO 01 (1,0 ponto) Fábio e João, assaltantes de alta periculosidade, fugiram de uma penitenciária 

estadual e assaltaram a residência de uma família, causando-lhe danos materiais e morais. Demandado 

judicialmente, o Estado deixou de ser condenado, em primeiro grau, a indenizar a família vítima da 

violência, pois o dano não teria decorrido direta e imediatamente de ação/omissão estatal. A respeito 

dessa situação hipotética, assinale a opção correta: 

 

a. A teoria sobre o nexo causal que inspirou o julgador a isentar o Estado de 

responsabilidade civil foi a da interrupção do nexo causal. 

b. A teoria sobre o nexo causal que inspirou o julgador a isentar o Estado de responsabilidade 

civil foi a da equivalência das causas. 

c. Na hipótese de responsabilidade civil objetiva, como a descrita no enunciado, pouco importa 

se a vítima do ato danoso agiu culposamente e concorreu para a sua ocorrência, uma vez que 

não se exige, no caso, comprovação de culpa para a imposição do dever de indenizar. 

d. A responsabilidade civil do Estado, na hipótese, decorre da incidência do CDC sobre as 

relações entre o poder público e o administrado. 

e. Caso os assaltantes sejam condenados criminalmente pelos atos cometidos contra a família, 

essa condenação fará coisa julgada no juízo cível e obrigará o Estado ao ressarcimento dos 

danos, devendo ser reformado, pelo tribunal de justiça, o entendimento inicial, do juízo 

singular, de que não haveria dever de indenizar por parte do Estado. 

 

QUESTÃO 02 (1,0 ponto) - Caso um servidor público de uma autarquia cause dano a terceiros, no 

exercício de suas atribuições, o servidor estará submetido ao regime de responsabilidade civil:  



 

 

a. objetiva, assim como a autarquia a que pertence. 

b. subjetiva, assim como a autarquia a que pertence. 

c. objetiva, enquanto a autarquia a que pertence, estará sujeita ao regime da responsabilidade civil 

subjetiva. 

d. objetiva ou subjetiva, conforme respectivamente a autarquia preste serviço público ou não, 

valendo a mesma regra para a definição do regime da responsabilidade civil da autarquia. 

e. subjetiva, enquanto a autarquia a que pertence estará sujeita ao regime da responsabilidade 

civil objetiva. 

 

Questão 03 (1,0 ponto) Um policial militar do estado de Goiás, durante o período de folga, em sua 

residência, teve um desentendimento com sua companheira e lhe desferiu um tiro com uma arma 

pertencente à corporação. Considerando o ato hipotético praticado pelo referido policial, é correto afirmar 

que:  

 

a. está configurada a responsabilidade civil do Estado, pois a arma pertencia à corporação. 

b. está configurada a responsabilidade civil do Estado, pois o disparo foi efetuado por um policial 

militar, e o fato de ele estar de folga não afasta a responsabilidade do Estado. 

c. não há responsabilidade civil do Estado, pois o dano não foi causado nas dependências de uma 

repartição pública. 

d. não há responsabilidade civil do Estado, visto que o dano foi causado por policial fora de 

suas funções públicas. 

 

Questão 04 (1,0 ponto) No que concerne à responsabilidade civil do Estado:  

 

I. Pela teoria do risco administrativo, adotada pelo direito brasileiro, exige-se que a vitima comprove 

a existência de um fato administrativo, o dano e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano; 

II. A responsabilidade objetiva do Estado não admite ação regressiva; 

III. Responderá por perdas e danos o magistrado quando, no exercício de seu mister, proceder com 

dolo ou fraude; 

IV. Pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é objetiva, insusceptível de regresso; 

V. Segundo o art. 37, §6º, da CF a responsabilidade civil do Estado é sem culpa, denominada 

objetiva, enquanto que a responsabilidade de seus agentes é com culpa, vale dizer, subjetiva. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 



 

 

a. somente as assertivas I e II são corretas;  

b. somente as assertivas I, III e V são corretas; 

c. somente as assertivas II e V são corretas; 

d. somente as assertivas III e IV são corretas. 

 

QUESTÃO 05 (1,0 ponto) Ambulância do Corpo de Bombeiros envolveu-se em acidente de trânsito com 

automóvel dirigido por particular, que trafegava na mão contrária de direção. No acidente, o motorista do 

automóvel sofreu grave lesão, comprometendo a mobilidade de um dos membros superiores. Nesse caso, 

é correto afirmar que 

 

a. existe responsabilidade objetiva do Estado em decorrência da prática de ato ilícito, pois há 

nexo causal entre o dano sofrido pelo particular e a conduta do agente público. 

b. não haverá o dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da vítima, que 

dirigia na contramão, excluindo a responsabilidade do Estado. 

c. não se cogita de responsabilidade objetiva do Estado porque não houve a chamada culpa ou 

falha do serviço. E, de todo modo, a indenização do particular, se cabível, ficaria restrita aos 

danos materiais, pois o Estado não responde por danos morais. 

d. está plenamente caracterizada a responsabilidade civil do Estado, que se fundamenta na teoria 

do risco integral. 

 

QUESTÃO 06 (1,0 ponto) Durante a execução de serviços de reparo e manutenção nas instalações de 

gás, por empresa pública responsável pela prestação do serviço público de fornecimento, houve pequena 

explosão, ocasionando o arremesso de peças e materiais pesados a distância significativa, causando danos 

materiais a particulares que estavam próximos ao local. Nesse caso, a empresa  

 

a. responde subjetivamente pelos danos causados, cabendo aos particulares a prova de culpa dos 

agentes que executavam o serviço para fazer jus à indenização.  

b. responde objetivamente pelos danos materiais causados aos particulares, desde que 

demonstrado o nexo de causalidade, não sendo necessária a comprovação de culpa dos 

agentes.  

c. responde subjetivamente pelos danos causados, independentemente de prova de culpa dos agentes 

que executavam o serviço no momento da explosão.  

d. não responde pelos danos causados, devendo os danos serem cobrados diretamente dos agentes 

responsáveis pela execução dos serviços.  



 

e. responde objetivamente pelos danos materiais causados aos particulares, desde que demonstrada a 

culpa dos agentes responsáveis pela execução do serviço, não sendo necessária demonstração do 

nexo de causalidade. 

 

QUESTÃO 07 (2,0 ponto) Analise o questionamento (certo ou errado) abaixo com relação a 

responsabilidade civil do Estado, explicando e justificando sua resposta: “Se determinada pessoa, 

submetida a investigação penal pelo poder público, for vítima da decretação de prisão cautelar, embora 

não tenha tido qualquer participação ou envolvimento com o fato criminoso, e, em decorrência direta da 

prisão, perder o seu emprego, tal situação acarretará responsabilidade civil objetiva do Estado?” 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

RESPOSTA: A regra é que o Estado não responde pelos danos causados pelo poder judiciário, porém, 

exceções:  

a) Ao condenado penal por erro judiciário. (que foi o caso) 

b) Ao preso além do tempo fixado.  

  

Porém, não há a responsabilidade do Estado no caso de prisão cautelar (que foi o caso), pois esta 

não configura sanção e nem dá direito ao contraditório e ampla defesa. Continuando o raciocínio no caso 

concreto a pessoa perdeu o emprego por causa da prisão cautelar... então, neste caso, deve sim ter a 

responsabilidade do Estado. (Artigo 37§6º da CF´88) 

 

(RE 385943 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2009, DJe-

030 DIVULG 18-02-2010 PUBLIC 19-02-2010 RT v. 99, n. 895, 2010, p. 163-168 LEXSTF v. 32, n. 

375, 2010, p. 152-161) 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
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Questões:  

Questões Objetivas (8,0 pontos) 

 
Questão 1. (1,0 ponto)  

 
Vera Reginas escrivã lotada no 1º cartório crime após receber petição do escritório de seu ex-marido, de 

ofício, destaca o rol de testemunhas que estava em anexo como forma de prejudicar este quando da instrução 
criminal. Neste caso é correto afirmar que: 
 
A(   ) não se trata de prevaricação posto que ela não retardou nem deixou de praticar indevidamente ato de oficio 
B(   ) por não se tratar de interesse patrimonial trata-se de fato atípico 
C(   ) embora o ato seja de ofício tem que haver venalidade 
D(   ) não é necessário o ato ser de ofício para configurar o crime em tela 
E(   ) a conduta praticada por Vera aliada a satisfação de sentimento pessoal configura Prevaricação 

 
Questão 2.( 1,0 ponto)  
        

Silvinha já respondeu a diversos processos administrativos contra a sua pessoa. É funcionária pública de 
uma empresa pública há 20 anos. E embora já tenha sido investigada sobre a prática de peculato, prevaricação e 
favorecimento pessoal, nunca foi provado nada sobre ela. Em relação aos crimes contra a administração em geral 
é correto afirmar que: 
 
A(   ) faz parte da objetividade jurídica destes tipos: improbidade e incolumidade 
B(   ) os crimes funcionais se dividem em próprios (concussão-peculato) e  impróprios(prevaricação) 
C(   )  que excesso de exação é uma forma qualificada de peculato 
D(   ) a administração da justiça esta inserida no conceito de administração em geral 
E(   ) o conceito de funcionário publico no direito penal abrange a Administração direita tão somente 

 
Questão 3. (1,0 ponto) 
  

Jeca Almir indignado com o vizinho resolve fazer justiça, constrói uma servidão de passagem que passa 
pelas terras do vizinho, acusa o vizinho de ter realizado o ato, toma de volta um trator vendido a este por dívidas, 
e paga testemunhas parentes do vizinho para garantir que sua versão vença na justiça. Quantos as questões que 
envolvem este fato é correto afirmar que: 
 
A (   ) Em relação ao tipo Fraude Processual, simular servidão de passagem é inovar  estado de coisa 
B (   ) se provado que o agente era inocente, finda estará a acusação de denunciação caluniosa contra quem  
            a imputou 
C (   ) pratica o tipo penal de Falso Testemunho a testemunha que for compromissada 
D(   ) nos crimes contra a administração da justiça fazem parte da sua objetividade jurídica: a normalidade  
          funcional e  a improbidade 
E (   )  No crime de exercício arbitrário das próprias razões a ação penal é pública condicionada à representação 

 



 

 
Questão 4. (1,0 ponto) 

 
 Quando em uma repartição pública, Maria do Barraco, irritada, profere ofensa contra a pessoa de 

Edilberto Mossoró, funcionário público que praticava lentamente o registro de dados solicitado por Maria. Após 
ofendê-lo chamando-o de incompetente, lesado e tartaruga, Edilberto deu de ombros, balançou a cabeça e disse: 
- está pronto senhora. Tenha um bom dia! Quando então Maria se retirou. O chefe de Edilberto perguntou se ele 
desejava registrar um boletim de ocorrência contra a sra. Maria, quando este lhe respondeu que não, que ela era 
uma coitada e devia estar muito estressada. Diante deste fato é correto afirmar que: 
 
A(  ) a conduta de dona Maria não deva mais ser considerada crime segundo entendimento recente do S.T.F.  
B(   )o crime em tela tem que ser praticado contra funcionário público da administração direta em exercício do ato 
C(   ) expressões de simples desprestígio ao funcionalismo público já configuram o crime de desacato 
D(   ) é também sujeito ativo deste crime a Administração em geral 
E(   ) trata-se de crime praticado por particular ou funcionário público contra a Administração em geral 
 

 
Questão 5. (1,0 ponto) 
 

Dr. Zénelsom, advogado em conluio com sua cliente Marineuza, intenta ação contra sua irmã, saberes de 
que perderiam, porém, sendo esta uma forma de ela pagar dívida àquela, posto que a mesma não aceitaria se 
feito pessoalmente. Marineuza efetivamente perdeu a ação e teve que pagar a irmã. Em relação ao crime de 
Patrocínio Infiel é correto afirmar que: 
 
A(   ) abandonar o advogado a causa substabelecendo a procuração recebida configura o tipo 
B(   ) o consentimento do interessado exclui a tipicidade e ilicitude 
C(   ) não é preciso para sua consumação causar dano ao cliente basta a exposição ao dano 
D(   ) a traição na qualidade de advogado que prejudique o cliente em defesa administrativa junto á órgão  
         público configura o crime e agrava a pena 
E(   )  tergiversação é também conhecido como patrocínio simultâneo 

 
 
Questão 6 (1,0 ponto) 

 
 Vladsom, ao receber em seu estabelecimento comercial uma intimação de busca e apreensão de seu 

aparelho celular, trancou-se no banheiro a fim de apagar mensagens comprometedoras que lá havia até que o 
oficial de justiça e policiais arrombaram a porta, quando então, entregou o aparelho. Em relação ao crime de 
Resistência é correto afirmar que: 
 
A(   ) não tem que haver ofensa, hostilidade ou ultraje para se configurar o crime em tela 
B(    ) empregar violência juntamente com a grave ameaça são necessárias para configurar oposição  
          ativa 
C(    ) configura-se o referido crime quando o sujeito passivo emprega uma oposição ativa 
D(    ) funcionário público realizando ato autorizado mesmo por autoridade com incompetência  
          funcional pode ser sujeito passivo do crime  
E(    ) há somente para funcionário público o direito a resistência contra arbitrariedades  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Questão 7. (1,0 ponto) 

 
 Zirimum Dávila pessoalmente acusou e deu causa a instauração de inquérito policial contra Neymar Moro 

da prática da contravenção de jogo do bicho. Após a investigação, ficou apurado que Neymar nada tinha a ver 
com o fato imputado e que Zirimum era sabedor disso mas o fez para encobrir seu afilhado. Zirimum agora está 
sendo processado. Quanto à narrativa acima marque a alternativa correta. 
 
A(   ) a pena pode ser aumentada de sexta parte em virtude da forma que foi realizada a acusação por Zirimum 
B(   ) Zirimum poderá, se condenado, ter a pena diminuída de metade  
C(   ) não trata-se de denunciação caluniosa uma vez que faltou o dolo específico ao tipo penal 
D(   ) não se configura o crime de denunciação caluniosa uma vez que Neymar não chegou a ser processado 
E(   ) configurou-se o crime de denunciação caluniosa na forma qualificada 

 
 
 

Questão 8.  (1,0 ponto)  
 

Sidclei foi aprovado no concurso para o cargo de chefe de patrimônio. Foi investido na função 
em 12/03/17 e sua posse marcada para 20/04/17 quando também, entraria em exercício. Em 05/03/17, 
no entanto, utilizando da prerrogativa de seu futuro cargo e estando na repartição para entregar 
documentos pessoais, apropriou-se de valor que estava guardado no setor de patrimônio. Quanto à 
conduta de Sidclei frente ao crime de Peculato é correto afirmar que: 
 
A(   ) Sidclei ira responder pelo tipo pois apropriou-se em razão do cargo que iria exercer 
B(   ) responderá por peculato-furto 
C(   ) responderá pelo tipo pois este pune mesmo que o agente pratique o fato fora da função ou antes  
         mesmo de assumi-la 
D(   ) responderá por peculato na modalidade apropriação 
E(   ) não se trata-se de fato típico em relação ao crime de peculato 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bom trabalho! 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,00 

Disciplina: Direito Penal IV Data: 04/12/17 

Professor(a): Denis Carara de Abreu Turma: 5 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

Questões Objetivas (8,0 pontos) 

 
Questão 1. (1,0 ponto)  

 
Vera Reginas escrivã lotada no 1º cartório crime após receber petição do escritório de seu ex-marido, de 

ofício, destaca o rol de testemunhas que estava em anexo como forma de prejudicar este quando da instrução 
criminal. Neste caso é correto afirmar que: 
 
A(   ) não se trata de prevaricação posto que ela não retardou nem deixou de praticar indevidamente ato de oficio 
B(   ) por não se tratar de interesse patrimonial trata-se de fato atípico 
C(   ) embora o ato seja de ofício tem que haver venalidade 
D(   ) não é necessário o ato ser de ofício para configurar o crime em tela 
E(x  ) a conduta praticada por Vera aliada a satisfação de sentimento pessoal configura Prevaricação 

 
Questão 2.( 1,0 ponto)  
        

Silvinha já respondeu a diversos processos administrativos contra a sua pessoa. É funcionária pública de 
uma empresa pública há 20 anos. E embora já tenha sido investigada sobre a prática de peculato, prevaricação e 
favorecimento pessoal, nunca foi provado nada sobre ela. Em relação aos crimes contra a administração em geral 
é correto afirmar que: 
 
A(   ) faz parte da objetividade jurídica destes tipos: improbidade e incolumidade 
B(   ) os crimes funcionais se dividem em próprios (concussão-peculato) e  impróprios(prevaricação) 
C(   )  que excesso de exação é uma forma qualificada de peculato 
D( X ) a administração da justiça esta inserida no conceito de administração em geral 
E(   ) o conceito de funcionário publico no direito penal abrange a Administração direita tão somente 

 
Questão 3. (1,0 ponto) 
  

Jeca Almir indignado com o vizinho resolve fazer justiça, constrói uma servidão de passagem que passa 
pelas terras do vizinho, acusa o vizinho de ter realizado o ato, toma de volta um trator vendido a este por dívidas, 
e paga testemunhas parentes do vizinho para garantir que sua versão vença na justiça. Quantos as questões que 
envolvem este fato é correto afirmar que: 
 
A  (    ) Em relação ao tipo Fraude Processual, simular servidão de passagem é inovar  estado de coisa 
B  (    ) se provado que o agente era inocente, finda estará a acusação de denunciação caluniosa contra quem  
            a imputou 
C  (X  ) pratica o tipo penal de Falso Testemunho a testemunha que for compromissada 
D  (    ) nos crimes contra a administração da justiça fazem parte da sua objetividade jurídica: a normalidade  
          funcional e  a improbidade 
E  (    )  No crime de exercício arbitrário das próprias razões a ação penal é pública condicionada à representação 

 



 

 
Questão 4. (1,0 ponto) 

 
 Quando em uma repartição pública, Maria do Barraco, irritada, profere ofensa contra a pessoa de 

Edilberto Mossoró, funcionário público que praticava lentamente o registro de dados solicitado por Maria. Após 
ofendê-lo chamando-o de incompetente, lesado e tartaruga, Edilberto deu de ombros, balançou a cabeça e disse: 
- está pronto senhora. Tenha um bom dia! Quando então Maria se retirou. O chefe de Edilberto perguntou se ele 
desejava registrar um boletim de ocorrência contra a sra. Maria, quando este lhe respondeu que não, que ela era 
uma coitada e devia estar muito estressada. Diante deste fato é correto afirmar que: 
 
A(x) a conduta de dona Maria não deva mais ser considerada crime segundo entendimento recente do S.T.F.  
B(   )o crime em tela tem que ser praticado contra funcionário público da administração direta em exercício do ato 
C(   ) expressões de simples desprestígio ao funcionalismo público já configuram o crime de desacato 
D(   ) é também sujeito ativo deste crime a Administração em geral 
E(   ) trata-se de crime praticado por particular ou funcionário público contra a Administração em geral 
 

 
Questão 5. (1,0 ponto) 
 

Dr. Zénelsom, advogado em conluio com sua cliente Marineuza, intenta ação contra sua irmã, saberes de 
que perderiam, porém, sendo esta uma forma de ela pagar dívida àquela, posto que a mesma não aceitaria se 
feito pessoalmente. Marineuza efetivamente perdeu a ação e teve que pagar a irmã. Em relação ao crime de 
Patrocínio Infiel é correto afirmar que: 
 
A(   ) abandonar o advogado a causa substabelecendo a procuração recebida configura o tipo 
B(x ) o consentimento do interessado exclui a tipicidade e ilicitude 
C(   ) não é preciso para sua consumação causar dano ao cliente basta a exposição ao dano 
D(   ) a traição na qualidade de advogado que prejudique o cliente em defesa administrativa junto á órgão  
         público configura o crime e agrava a pena 
E(   )  tergiversação é também conhecido como patrocínio simultâneo 

 
 
Questão 6 (1,0 ponto) 

 
 Vladsom, ao receber em seu estabelecimento comercial uma intimação de busca e apreensão de seu 

aparelho celular, trancou-se no banheiro a fim de apagar mensagens comprometedoras que lá havia até que o 
oficial de justiça e policiais arrombaram a porta, quando então, entregou o aparelho. Em relação ao crime de 
Resistência é correto afirmar que: 
 
A( X ) não tem que haver ofensa, hostilidade ou ultraje para se configurar o crime em tela 
B(    ) empregar violência juntamente com a grave ameaça são necessárias para configurar oposição  
          ativa 
C(    ) configura-se o referido crime quando o sujeito passivo emprega uma oposição ativa 
D(    ) funcionário público realizando ato autorizado mesmo por autoridade com incompetência  
          funcional pode ser sujeito passivo do crime  
E(    ) há somente para funcionário público o direito a resistência contra arbitrariedades  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Questão 7. (1,0 ponto) 

 
 Zirimum Dávila pessoalmente acusou e deu causa a instauração de inquérito policial contra Neymar Moro 

da prática da contravenção de jogo do bicho. Após a investigação, ficou apurado que Neymar nada tinha a ver 
com o fato imputado e que Zirimum era sabedor disso mas o fez para encobrir seu afilhado. Zirimum agora está 
sendo processado. Quanto à narrativa acima marque a alternativa correta. 
 
A(   ) a pena pode ser aumentada de sexta parte em virtude da forma que foi realizada a acusação por Zirimum 
B(x ) Zirimum poderá, se condenado, ter a pena diminuída de metade  
C(   ) não trata-se de denunciação caluniosa uma vez que faltou o dolo específico ao tipo penal 
D(   ) não se configura o crime de denunciação caluniosa uma vez que Neymar não chegou a ser processado 
E(   ) configurou-se o crime de denunciação caluniosa na forma qualificada 

 
 
 

Questão 8.  (1,0 ponto)  
 

Sidclei foi aprovado no concurso para o cargo de chefe de patrimônio. Foi investido na função 
em 12/03/17 e sua posse marcada para 20/04/17 quando também, entraria em exercício. Em 05/03/17, 
no entanto, utilizando da prerrogativa de seu futuro cargo e estando na repartição para entregar 
documentos pessoais, apropriou-se de valor que estava guardado no setor de patrimônio. Quanto à 
conduta de Sidclei frente ao crime de Peculato é correto afirmar que: 
 
A(   ) Sidclei ira responder pelo tipo pois apropriou-se em razão do cargo que iria exercer 
B(   ) responderá por peculato-furto 
C(   ) responderá pelo tipo pois este pune mesmo que o agente pratique o fato fora da função ou antes  
         mesmo de assumi-la 
D(   ) responderá por peculato na modalidade apropriação 
E( X ) não se trata-se de fato típico em relação ao crime de peculato 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bom trabalho! 
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CURSO DE DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO ADMINISTRATIVO II Data: 06/12/17 
 Professor(a): PLÍNIO DE MELO PIRES Turma: 5º 

 

Aluno(a): 
 Nota  

 

Leia atentamente todas as questões e responda utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões 
respondidas a lápis não serão avaliadas. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”. Nenhum material de 
consulta pode ser utilizado, sendo que nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a 
realização da prova. 
 

Conteúdo avaliado: 

• Licitações públicas; 
 

Cada alternativa correta assinalada corresponde a 1,0 ponto. 
 
Questão 01: 
No curso do pregão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 
dez por cento superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor. Nos termos da Lei do Pregão, não havendo pelo menos, 

a) Cinco ofertas, nas condições narradas poderão os autores das melhores propostas, 
até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, devendo os 
preços, obrigatoriamente, circundarem em torno de limite máximo fixado pelo 
pregoeiro, respeitado o valor estimado da contratação; 

b) Duas ofertas nas condições narradas poderão os autores das melhores propostas, 
até o máximo de cinco, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos, respeitado o valor estimado da contratação; 

c) Três ofertas nas condições narradas poderão os autores das melhores propostas, 
até o máximo de cinco, oferecer novos lances verbais e sucessivos, devendo os 
preços, obrigatoriamente, circundarem em torno de limite máximo fixado pelo 
pregoeiro, respeitado o valor estimado da contratação; 

d) Duas ofertas nas condições narradas poderão os autores das melhores propostas, 
até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos, respeitado o valor estimado da contratação; 

e) Três ofertas nas condições narradas poderão os autores das melhores propostas, 
até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos, respeitado o valor estimado da contratação. 

 
Questão 02: 
Com o objetivo de atender ao princípio da eficiência da Administração Pública e melhor 
capacitar seu quadro de pessoal, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia pretende 
contratar determinada sociedade empresária de notória especialização para prestar 
serviços técnicos de natureza singular de treinamento e aperfeiçoamento de seu pessoal 
o valor global do contrato é de R$ 300.000,00 e está de acordo com o preço de mercado. 
Na hipótese em tela, incide: 

a) A dispensa de licitação, pela inviabilidade de competição; 
b) A inexigibilidade de licitação, pela inviabilidade de competição; 
c) Necessariamente a realização de prévia licitação, na modalidade concorrência; 
d) Necessariamente a realização de prévia licitação, na modalidade tomada de 

preços; 
e) Necessariamente a realização de prévia licitação, na modalidade convite. 
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Questão 03: 
Ramsés é convidado a atuar em sociedade empresária que, acoplada ao seu negócio, 
realiza pesados investimentos em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Brasil. 
Procurando gerar novos negócios, participa de procedimento licitatório com empresas 
estrangeiras que não realizam sua produção no país. De acordo com a Lei Federal nº 
8.666/93, que estabelece regras gerais sobre licitações e contratos, a referida sociedade 
poderá ser: 

a) Contratada diretamente sem necessidade de licitação; 
b) Convidada preferencialmente para as licitações públicas; 
c) Escolhida vencedora caso ocorra empate das propostas, em igualdade de 

condições; 
d) Indicada para participar de outras licitações em diversos órgãos públicos; 
e) Considerada como colaboradora da Administração Pública. 

 
 
Questão 04: 
O artigo 30 da Lei 8.666/93 disciplina a habilitação técnica, dispondo, em seu parágrafo 
quinto, que: “é vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não 
previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação”. Depreende-se ênfase ao 
princípio da: 

a) Publicidade, na medida em que a fase de habilitação exige a disponibilização de 
toda a documentação para ciência de quaisquer licitantes, administrados em geral 
ou dos órgãos de controle; 

b) Isonomia, que visa a assegurar a igualdade de competição entre os interessados, 
vedando o estabelecimento de condições que acabem por ensejar preferência ou 
restrição de potenciais competidores; 

c) Vinculação ao instrumento convocatório, posto que os documentos exigidos na 
fase de habilitação devem estar expressamente previstos no edital, ainda que de 
modo implícito; 

d) Legalidade, na medida em que todo o procedimento de licitação deve transcorrer 
em estrita obediência ao que está previsto na Lei 8.666/93, sob pena de nulidade; 

e) Impessoalidade, na medida em que os participantes não podem ser compelidos a 
apresentar documentação pertinente a fases anteriores, na medida em que a 
avaliação das condições técnicas somente pode ser feita levando-se em conta 
realizações levadas a efeito na atualidade da licitação em curso. 

 
 
Questão 05: 
Nenhuma proposta foi apresentada na licitação promovida por uma autarquia federal para 
a aquisição de softwares de processamento de dados. Com relação a esse caso, assinale 
a alternativa correta. 

a) Um novo procedimento licitatório deve ser realizado no prazo de até 180 dias do 
término do procedimento anterior; 

b) A hipótese é de licitação dispensada, ainda que ela possa ser repetida sem 
prejuízo para a Administração; 

c) A hipótese é de inexigibilidade de licitação, desde que a contratação se faça no 
prazo de até 180 dias do término do procedimento anterior; 

d) A contratação direta é admitida, se a licitação não puder ser repetida sem prejuízo 
para a Administração. 
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Questão 06: 
Sociedade de economia mista controlada pelo Estado, prestadora de serviço público de 
transporte de passageiros, instaurou licitação, na modalidade concorrência e do tipo 
menor preço, para aquisição de uma grande quantidade de trens, admitindo a 
participação dos licitantes em consórcios. Apenas 2 (dois) consórcios foram habilitados, 
porém apresentaram proposta de preço com valor global muito acima do estabelecido no 
orçamento de referência da Administração. Diante de tal situação, de acordo com as 
disposições da Lei 8.666/93, 

a) Ambas as propostas devem ser desclassificadas, abrindo-se prazo de no máximo 
oito e no mínimo três dias úteis, para que os demais licitantes habilitados possam 
apresentar proposta de preço; 

b) A proposta de menor preço deverá ser classificada, oferecendo-se ao licitante 
correspondente o prazo de até oito dias úteis para adequá-la ao orçamento da 
Administração; 

c) A licitação deverá ser anulada, instaurando-se novo procedimento licitatório, no 
prazo máximo de oito dias úteis, com adequação do preço global máximo admitido; 

d) Ambas as propostas devem ser desclassificadas, podendo ser fixado prazo de oito 
dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de 
desclassificação; 

e) A Administração poderá optar entre a anulação da licitação ou a abertura de novo 
prazo para recebimento de proposta de preços pelos licitantes habilitados, que não 
poderá, em ambos os casos, ser inferior a oito dias úteis. 

 
 
Gabarito 07: 
Um prefeito, iniciando seu mandato, decidiu revogar uma licitação que havia sido vencida 
por uma empresa que apoiara um candidato de outro partido político, e que se encontrava 
em fase de adjudicação. Pode o novo prefeito fazer isso? 

a) Não, porque isso seria sempre considerado desvio de poder; 
b) Não, porque a licitação já que encontrava em fase de adjudicação; 
c) Sim, desde que comprove ilegalidade no procedimento da licitação; 
d) Sim, desde que haja fatos supervenientes que comprovem que a contratação 

objeto da licitação não é conveniente nem oportuna; 
 
 
Questão 08: 
Município realizou procedimento de pregão presencial para contratar fornecimento de 
bens comuns. Não tendo a licitante sagrado vencedora celebrado o contrato, pode o 
Município contratar a licitante classificada em segundo lugar? 

a) Sim, desde que ela venha a ser devidamente habilitada; 
b) Sim, desde que a segunda classificada concorde com o preço apresentado na 

proposta da licitante classificada me primeiro lugar; 
c) Não, a não ser que se trate da modalidade concorrência; 
d) Sim, após reabrir prazo para apresentação de novos lances para todas as licitantes 

classificadas. 
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CURSO DE DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO ADMINISTRATIVO II Data: 06/12/17 

Professor(a): PLÍNIO DE MELO PIRES Turma: 5º 
 

Aluno(a): 
 Nota  

 

Leia atentamente todas as questões e responda utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões 
respondidas a lápis não serão avaliadas. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”. Nenhum material de 
consulta pode ser utilizado, sendo que nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a 
realização da prova. 
 
Conteúdo avaliado: 

 Licitações públicas; 
 
Cada alternativa correta assinalada corresponde a 1,0 ponto. 
 
Questão 01: 
(Analista – TRT-MT – 2016 – FCC - adaptada) No curso do pregão, o autor da oferta de 
valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. Nos 
termos da Lei do Pregão, não havendo pelo menos, 

a) Cinco ofertas, nas condições narradas poderão os autores das melhores propostas, 
até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, devendo os 
preços, obrigatoriamente, circundarem em torno de limite máximo fixado pelo 
pregoeiro, respeitado o valor estimado da contratação; 

b) Duas ofertas nas condições narradas poderão os autores das melhores propostas, 
até o máximo de cinco, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos, respeitado o valor estimado da contratação; 

c) Três ofertas nas condições narradas poderão os autores das melhores propostas, 
até o máximo de cinco, oferecer novos lances verbais e sucessivos, devendo os 
preços, obrigatoriamente, circundarem em torno de limite máximo fixado pelo 
pregoeiro, respeitado o valor estimado da contratação; 

d) Duas ofertas nas condições narradas poderão os autores das melhores propostas, 
até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos, respeitado o valor estimado da contratação; 

e) Três ofertas nas condições narradas poderão os autores das melhores propostas, 
até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos, respeitado o valor estimado da contratação. 

 
Gabarito: E. 
 
Questão 02: 
(Analista Jurídico da DPE/RO – 2015 – FGV) Com o objetivo de atender ao princípio da 
eficiência da Administração Pública e melhor capacitar seu quadro de pessoal, a 
Defensoria Pública do Estado de Rondônia pretende contratar determinada sociedade 
empresária de notória especialização para prestar serviços técnicos de natureza singular 
de treinamento e aperfeiçoamento de seu pessoal o valor global do contrato é de R$ 
300.000,00 e está de acordo com o preço de mercado. Na hipótese em tela, incide: 

a) A dispensa de licitação, pela inviabilidade de competição; 
b) A inexigibilidade de licitação, pela inviabilidade de competição; 
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c) Necessariamente a realização de prévia licitação, na modalidade concorrência; 
d) Necessariamente a realização de prévia licitação, na modalidade tomada de 

preços; 
e) Necessariamente a realização de prévia licitação, na modalidade convite. 

 
Gabarito: B. 
 
Questão 03: 
(Auditor – CEFET/RJ -  2014 – Cesgranrio) Ramsés é convidado a atuar em sociedade 
empresária que, acoplada ao seu negócio, realiza pesados investimentos em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Procurando gerar novos negócios, participa 
de procedimento licitatório com empresas estrangeiras que não realizam sua produção no 
país. De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, que estabelece regras gerais sobre 
licitações e contratos, a referida sociedade poderá ser: 

a) Contratada diretamente sem necessidade de licitação; 
b) Convidada preferencialmente para as licitações públicas; 
c) Escolhida vencedora caso ocorra empate das propostas, em igualdade de 

condições; 
d) Indicada para participar de outras licitações em diversos órgãos públicos; 
e) Considerada como colaboradora da Administração Pública. 

 
Gabarito: C. 
 
Questão 04: 
(Analista Judiciário – TRF 3º Região – 2014 – FCC) O artigo 30 da Lei 8.666/93 disciplina 
a habilitação técnica, dispondo, em seu parágrafo quinto, que: “é vedada a exigência de 
comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda 
em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a 
participação na licitação”. Depreende-se ênfase ao princípio da: 

a) Publicidade, na medida em que a fase de habilitação exige a disponibilização de 
toda a documentação para ciência de quaisquer licitantes, administrados em geral 
ou dos órgãos de controle; 

b) Isonomia, que visa a assegurar a igualdade de competição entre os interessados, 
vedando o estabelecimento de condições que acabem por ensejar preferência ou 
restrição de potenciais competidores; 

c) Vinculação ao instrumento convocatório, posto que os documentos exigidos na 
fase de habilitação devem estar expressamente previstos no edital, ainda que de 
modo implícito; 

d) Legalidade, na medida em que todo o procedimento de licitação deve transcorrer 
em estrita obediência ao que está previsto na Lei 8.666/93, sob pena de nulidade; 

e) Impessoalidade, na medida em que os participantes não podem ser compelidos a 
apresentar documentação pertinente a fases anteriores, na medida em que a 
avaliação das condições técnicas somente pode ser feita levando-se em conta 
realizações levadas a efeito na atualidade da licitação em curso. 

 
Gabarito: B. 
 
Questão 05: 
(X Exame de Ordem Unificado – 2013 – FGV) Nenhuma proposta foi apresentada na 
licitação promovida por uma autarquia federal para a aquisição de softwares de 
processamento de dados. Com relação a esse caso, assinale a alternativa correta. 

a) Um novo procedimento licitatório deve ser realizado no prazo de até 180 dias do 
término do procedimento anterior; 
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b) A hipótese é de licitação dispensada, ainda que ela possa ser repetida sem 
prejuízo para a Administração; 

c) A hipótese é de inexigibilidade de licitação, desde que a contratação se faça no 
prazo de até 180 dias do término do procedimento anterior; 

d) A contratação direta é admitida, se a licitação não puder ser repetida sem prejuízo 
para a Administração. 

 
Gabaroto: D. 
 
Questão 06: 
(Analista Judiciário – TRT/PR – 2013 – FCC) Sociedade de economia mista controlada 
pelo Estado, prestadora de serviço público de transporte de passageiros, instaurou 
licitação, na modalidade concorrência e do tipo menor preço, para aquisição de uma 
grande quantidade de trens, admitindo a participação dos licitantes em consórcios. 
Apenas 2 (dois) consórcios foram habilitados, porém apresentaram proposta de preço 
com valor global muito acima do estabelecido no orçamento de referência da 
Administração. Diante de tal situação, de acordo com as disposições da Lei 8.666/93, 

a) Ambas as propostas devem ser desclassificadas, abrindo-se prazo de no máximo 
oito e no mínimo três dias úteis, para que os demais licitantes habilitados possam 
apresentar proposta de preço; 

b) A proposta de menor preço deverá ser classificada, oferecendo-se ao licitante 
correspondente o prazo de até oito dias úteis para adequá-la ao orçamento da 
Administração; 

c) A licitação deverá ser anulada, instaurando-se novo procedimento licitatório, no 
prazo máximo de oito dias úteis, com adequação do preço global máximo admitido; 

d) Ambas as propostas devem ser desclassificadas, podendo ser fixado prazo de oito 
dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de 
desclassificação; 

e) A Administração poderá optar entre a anulação da licitação ou a abertura de novo 
prazo para recebimento de proposta de preços pelos licitantes habilitados, que não 
poderá, em ambos os casos, ser inferior a oito dias úteis. 

 
Gabarito: D. 
 
Gabarito 07: 
(OAB/SP) Um prefeito, iniciando seu mandato, decidiu revogar uma licitação que havia 
sido vencida por uma empresa que apoiara um candidato de outro partido político, e que 
se encontrava em fase de adjudicação. Pode o novo prefeito fazer isso? 

a) Não, porque isso seria sempre considerado desvio de poder; 
b) Não, porque a licitação já que encontrava em fase de adjudicação; 
c) Sim, desde que comprove ilegalidade no procedimento da licitação; 
d) Sim, desde que haja fatos supervenientes que comprovem que a contratação 

objeto da licitação não é conveniente nem oportuna; 
 
Gabarito: D. 
 
Questão 08: 
(OAB/SP) Município realizou procedimento de pregão presencial para contratar 
fornecimento de bens comuns. Não tendo a licitante sagrado vencedora celebrado o 
contrato, pode o Município contratar a licitante classificada em segundo lugar? 

a) Sim, desde que ela venha a ser devidamente habilitada; 
b) Sim, desde que a segunda classificada concorde com o preço apresentado na 

proposta da licitante classificada me primeiro lugar; 
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c) Não, a não ser que se trate da modalidade concorrência; 
d) Sim, após reabrir prazo para apresentação de novos lances para todas as licitantes 

classificadas. 
 
Gabarito: A. 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal II Data: 01/12/17 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 5º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) Não é permitido o uso de qualquer tipo de material impresso pelo aluno; 2) Os celulares e outros 
aparelhos eletrônicos devem estar desligados e devidamente guardados embaixo da carteira do aluno; 3) Assinale 
somente uma alternativa correta; 4) Questão rasurada ou com mais de alternativa marcada será atribuída nota 
“ZERO”. 
 

 

1) (Valor: 1,00 ponto) Analise as proposições abaixo: 

I) Fernando, prefeito em exercício do município de Uberlândia – Minas Gerais, durante viagem 

para a cidade de Florianópolis – Santa Catarina, envolve-se em discussão com Caio (morador 

desta cidade), ocasião em que Fernando agrediu Caio com uma “cadeirada” provocando lesão 

corporal de natureza grave. 

II) Durante 35 anos, Ricardo exerceu a função de juiz de direito junto ao Tribunal de Justiça de 

Goiás. Contudo, no ano de 2012, decidiu se aposentar e passou a morar em Camboriú - Santa 

Catarina. No dia 22/01/2015, travou uma discussão com seu vizinho e acabou por ser autor de 

um crime de lesão corporal seguida de morte, consumado na cidade em que reside. 

 

Considerando-se as proposições acima, oferecida a denúncia, de acordo com o 

ordenamento jurídico brasileiro, com a doutrina e com a jurisprudência majoritária dos Tribunais 

Superiores, será competente para julgar Fernando (item I) e Ricardo (item 2): 

A) Fernando, uma das varas criminais de Florianópolis; Ricardo, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás. 

B) Fernando, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina; Ricardo, uma das varas 

criminais de Camboriú; 

C) Fernando, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Ricardo, o Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás. 

D) Fernando, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Ricardo, uma das varas 

criminais de Camboriú. 

E) Fernando, uma das varas criminais de Florianópolis; Ricardo, Tribunal de Justiça do Estado 

de Santa Catarina. 

 



 

2) (Valor: 1,00 ponto) Em 20/10/2016, um caminhão da empresa ELETRONICS que 

transportava um milhão de reais em produtos eletrônicos envolveu-se em acidente de trânsito 

em uma rodovia nas proximidades de uma cidade do interior da Bahia/BA. Na ocasião, o 

condutor do referido caminhão perdeu o controle direcional da unidade veicular, saiu da pista 

de rolamento e tombou o caminhão no terreno marginal da via. Com os danos sofridos, a carga 

de produtos eletrônicos espalhou-se pelo chão. Sabendo do ocorrido, a população da cidade 

foi até o local dos fatos e saqueou a mercadoria. 

 A casuística apresentada contempla uma das hipóteses previstas no Código de 

Processo Penal que justifica o “simultaneus processus”, hipótese esta doutrinariamente 

conhecida como: 

A) continência por cumulação subjetiva. 

B) continência por cumulação objetiva. 

C) conexão intersubjetiva por simultaneidade. 

D) conexão intersubjetiva por concurso. 

E) conexão instrumental. 

 

3) (Valor: 1,00 ponto) Durante audiência de instrução e julgamento em processo em que é 

imputada a Tício a prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, Fátima e 

Karla, testemunhas de acusação, divergem em suas declarações. Fátima garante que 

presenciou o crime e que dois eram os autores do delito; já Karla também diz que estava 

presente, mas afirma que José estava sozinho quando o crime foi cometido. A vítima não foi 

localizada para prestar depoimento.  

 Diante dessa situação, poderá o advogado de Tício requerer: 

A) a realização de contradita das testemunhas.  

B) a realização de acareação das testemunhas.  

C) a instauração de incidente de falsidade.  

D) a suspensão do processo até a localização da vítima, para superar divergência. 

E) a realização da arguição de parcialidade das testemunhas. 

 

4) (Valor: 1,00 ponto) O Delegado de Polícia, desconfiado de que Fabiano é o líder de uma 

quadrilha que realiza assaltos à mão armada na região, decide, com a sua equipe, realizar uma 

interceptação telefônica sem autorização judicial. Durante algumas semanas, escutaram 

diversas conversas, por meio das quais descobriram o local onde a res furtiva era armazenada 

para posterior revenda. Com essa informação, o Delegado de Polícia representou pela busca e 

apreensão a ser realizada na residência suspeita, sendo tal diligência autorizada pelo Juízo 

competente. Munidos do mandado de busca e apreensão, ingressam na residência 



 

encontrando diversos objetos fruto de roubo, como joias, celulares, documentos de identidade 

etc., tudo conforme indicou a interceptação telefônica. Assim, Fabiano foi conduzido à 

Delegacia, onde se registrou a ocorrência.  

 Acerca do caso narrado, assinale a opção correta.  

A) A realização da busca e apreensão é admissível, tendo em vista que houve autorização 

prévia do juízo competente, existindo justa causa para ajuizamento da ação penal.  

B) A realização da busca e apreensão é admissível, apesar da interceptação telefônica ter sido 

realizada sem autorização judicial, existindo justa causa para ajuizamento da ação penal.  

C) A realização da busca e apreensão não é admissível porque houve representação do 

Delegado de Polícia, não existindo justa causa para o ajuizamento da ação penal.  

D) A realização da busca e apreensão não é admissível, pois derivou de uma interceptação 

telefônica ilícita, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, não existindo justa 

causa para o ajuizamento da ação penal. 

E) A realização da busca e apreensão não é admissível, pois somente o Ministério Público, a 

pedido da autoridade policial, pode apresentar requerimento ao juiz competente solicitando 

autorização, via mandado, para a realização da diligência. 

 

5) (Valor: 1,00 ponto) Fagner, irmão de Vitor, compareceu à Delegacia e narrou que foi vítima 

de agressões que lhe causaram lesão corporal de natureza leve. Afirmou Fagner, em sede 

policial, que Vitor desferiu um soco em seu rosto, deixando a agressão vestígios, mas 

esclareceu que não necessitou de atendimento médico. Apesar de demonstrar interesse 

inequívoco em ver seu irmão responsabilizado criminalmente pelo ato praticado, não assinou 

termo de representação formal, além de não realizar exame de corpo de delito. Vitor foi 

denunciado pela prática do crime do Art. 129, § 9º, do Código Penal. Durante a instrução, 

Fagner não foi localizado para ser ouvido, não havendo outras testemunhas presenciais. Vitor, 

em seu interrogatório, contudo, confirmou que desferiu um soco no rosto de seu irmão. Em 

relação aos documentos do processo, consta apenas a Folha de Antecedentes Criminais do 

acusado.   

 Considerando apenas as informações narradas na hipótese, assinale a afirmativa 

correta.  

A) O processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, pois a representação do ofendido 

necessariamente deve ser expressa e formal.  

B) Não existe prova da materialidade, pois, quando a infração penal deixa vestígios, o exame 

de corpo de delito é indispensável, não podendo supri-lo a confissão do acusado.  

C) Não existe prova da materialidade, pois o Código de Processo Penal apenas admite o 

exame de corpo de delito direto.  



 

D) Existe prova da materialidade, pois o Código de Processo Penal admite a figura do exame 

de corpo de delito indireto e este ocorreu no caso concreto. 

E) A confissão feita por Vitor em seu interrogatório é indivisível e irretratável. 

 

6) (Valor: 1,00 ponto) A respeito da prisão em flagrante, analise as proposições a seguir: 

I) O flagrante impróprio ou quase flagrante, nos termos do Código de Processo Penal, ocorre 

quando o indivíduo é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 

pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. 

II) Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a 

permanência. 

III) Em até 48 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto 

de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral 

para a Defensoria Pública. 

IV) Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a 

prisão ilegal. 

 Estão corretas as assertivas: 

A) III e IV, apenas. 

B) I, II e III, apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) I, II e IV, apenas. 

E) I e II, apenas. 

 

7) (Valor: 1,00 ponto) Observe a charge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Charge: Yahoo Brasil! 



 

Levando em consideração certas situações especiais, de natureza humanitária, a 

substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar visa tornar menos desumana a 

segregação cautelar, permitindo que, ao invés de ser recolhido ao cárcere, ao agente seja 

imposta a obrigação de permanecer em sua residência. (LIMA, 2017) 

De acordo com as hipóteses previstas no Código de Processo Penal, poderá o juiz 

substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for: 

A) Portador de doença infecciosa.   

B) Gestante. 

C) Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 8 (oito) anos de idade ou com 

deficiência. 

D) Mulher com filho de até 10 anos de idade incompletos. 

E) Maior de 50 anos, independentemente da saúde. 

 

8) (Valor: 1,00 ponto) A prisão temporária pode ser definida como cautelar restritiva, decretada 

por tempo determinado, destinada a possibilitar as investigações de certos crimes 

considerados pelo legislador como graves, antes da propositura da ação penal.  

 Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.  

A) Assim como a prisão preventiva, pode ser decretada de ofício pelo juiz, após requerimento 

do Ministério Público ou representação da autoridade policial.  

B) Sendo o crime investigado hediondo, o prazo poderá ser fixado em, no máximo, 15 dias, 

prorrogáveis uma vez pelo mesmo período.  

C) Findo o prazo da temporária sem prorrogação, o preso deve ser imediatamente solto.  

D) O preso, em razão de prisão temporária, poderá ficar detido no mesmo local em que se 

encontram os presos provisórios ou os condenados definitivos. 

E) A prisão temporária é cabível tanto na fase de investigação como na fase do processo 

criminal. 

 

 

 

 

 

 

Boa prova! 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal II Data: 01/12/17 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 5º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) Não é permitido o uso de qualquer tipo de material impresso pelo aluno; 2) Os celulares e outros 
aparelhos eletrônicos devem estar desligados e devidamente guardados embaixo da carteira do aluno; 3) Assinale 
somente uma alternativa correta; 4) Questão rasurada ou com mais de alternativa marcada será atribuída nota 
“ZERO”. 
 

 

1) (Valor: 1,00 ponto) Analise as proposições abaixo: 

I) Fernando, prefeito em exercício do município de Uberlândia – Minas Gerais, durante viagem 

para a cidade de Florianópolis – Santa Catarina, envolve-se em discussão com Caio (morador 

desta cidade), ocasião em que Fernando agrediu Caio com uma “cadeirada” provocando lesão 

corporal de natureza grave. 

II) Durante 35 anos, Ricardo exerceu a função de juiz de direito junto ao Tribunal de Justiça de 

Goiás. Contudo, no ano de 2012, decidiu se aposentar e passou a morar em Camboriú - Santa 

Catarina. No dia 22/01/2015, travou uma discussão com seu vizinho e acabou por ser autor de 

um crime de lesão corporal seguida de morte, consumado na cidade em que reside. 

 

Considerando-se as proposições acima, oferecida a denúncia, de acordo com o 

ordenamento jurídico brasileiro, com a doutrina e com a jurisprudência majoritária dos Tribunais 

Superiores, será competente para julgar Fernando (item I) e Ricardo (item 2): 

A) Fernando, uma das varas criminais de Florianópolis; Ricardo, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás. 

B) Fernando, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina; Ricardo, uma das varas 

criminais de Camboriú; 

C) Fernando, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Ricardo, o Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás. 

D) Fernando, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Ricardo, uma das varas 

criminais de Camboriú. 

E) Fernando, uma das varas criminais de Florianópolis; Ricardo, Tribunal de Justiça do Estado 

de Santa Catarina. 

 



 

2) (Valor: 1,00 ponto) Em 20/10/2016, um caminhão da empresa ELETRONICS que 

transportava um milhão de reais em produtos eletrônicos envolveu-se em acidente de trânsito 

em uma rodovia nas proximidades de uma cidade do interior da Bahia/BA. Na ocasião, o 

condutor do referido caminhão perdeu o controle direcional da unidade veicular, saiu da pista 

de rolamento e tombou o caminhão no terreno marginal da via. Com os danos sofridos, a carga 

de produtos eletrônicos espalhou-se pelo chão. Sabendo do ocorrido, a população da cidade 

foi até o local dos fatos e saqueou a mercadoria. 

 A casuística apresentada contempla uma das hipóteses previstas no Código de 

Processo Penal que justifica o “simultaneus processus”, hipótese esta doutrinariamente 

conhecida como: 

A) continência por cumulação subjetiva. 

B) continência por cumulação objetiva. 

C) conexão intersubjetiva por simultaneidade. 

D) conexão intersubjetiva por concurso. 

E) conexão instrumental. 

 

3) (Valor: 1,00 ponto) Durante audiência de instrução e julgamento em processo em que é 

imputada a Tício a prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, Fátima e 

Karla, testemunhas de acusação, divergem em suas declarações. Fátima garante que 

presenciou o crime e que dois eram os autores do delito; já Karla também diz que estava 

presente, mas afirma que José estava sozinho quando o crime foi cometido. A vítima não foi 

localizada para prestar depoimento.  

 Diante dessa situação, poderá o advogado de Tício requerer: 

A) a realização de contradita das testemunhas.  

B) a realização de acareação das testemunhas.  

C) a instauração de incidente de falsidade.  

D) a suspensão do processo até a localização da vítima, para superar divergência. 

E) a realização da arguição de parcialidade das testemunhas. 

 

4) (Valor: 1,00 ponto) O Delegado de Polícia, desconfiado de que Fabiano é o líder de uma 

quadrilha que realiza assaltos à mão armada na região, decide, com a sua equipe, realizar uma 

interceptação telefônica sem autorização judicial. Durante algumas semanas, escutaram 

diversas conversas, por meio das quais descobriram o local onde a res furtiva era armazenada 

para posterior revenda. Com essa informação, o Delegado de Polícia representou pela busca e 

apreensão a ser realizada na residência suspeita, sendo tal diligência autorizada pelo Juízo 

competente. Munidos do mandado de busca e apreensão, ingressam na residência 



 

encontrando diversos objetos fruto de roubo, como joias, celulares, documentos de identidade 

etc., tudo conforme indicou a interceptação telefônica. Assim, Fabiano foi conduzido à 

Delegacia, onde se registrou a ocorrência.  

 Acerca do caso narrado, assinale a opção correta.  

A) A realização da busca e apreensão é admissível, tendo em vista que houve autorização 

prévia do juízo competente, existindo justa causa para ajuizamento da ação penal.  

B) A realização da busca e apreensão é admissível, apesar da interceptação telefônica ter sido 

realizada sem autorização judicial, existindo justa causa para ajuizamento da ação penal.  

C) A realização da busca e apreensão não é admissível porque houve representação do 

Delegado de Polícia, não existindo justa causa para o ajuizamento da ação penal.  

D) A realização da busca e apreensão não é admissível, pois derivou de uma 

interceptação telefônica ilícita, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, 

não existindo justa causa para o ajuizamento da ação penal. 

E) A realização da busca e apreensão não é admissível, pois somente o Ministério Público, a 

pedido da autoridade policial, pode apresentar requerimento ao juiz competente solicitando 

autorização, via mandado, para a realização da diligência. 

 

5) (Valor: 1,00 ponto) Fagner, irmão de Vitor, compareceu à Delegacia e narrou que foi vítima 

de agressões que lhe causaram lesão corporal de natureza leve. Afirmou Fagner, em sede 

policial, que Vitor desferiu um soco em seu rosto, deixando a agressão vestígios, mas 

esclareceu que não necessitou de atendimento médico. Apesar de demonstrar interesse 

inequívoco em ver seu irmão responsabilizado criminalmente pelo ato praticado, não assinou 

termo de representação formal, além de não realizar exame de corpo de delito. Vitor foi 

denunciado pela prática do crime do Art. 129, § 9º, do Código Penal. Durante a instrução, 

Fagner não foi localizado para ser ouvido, não havendo outras testemunhas presenciais. Vitor, 

em seu interrogatório, contudo, confirmou que desferiu um soco no rosto de seu irmão. Em 

relação aos documentos do processo, consta apenas a Folha de Antecedentes Criminais do 

acusado.   

 Considerando apenas as informações narradas na hipótese, assinale a afirmativa 

correta.  

A) O processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, pois a representação do ofendido 

necessariamente deve ser expressa e formal.  

B) Não existe prova da materialidade, pois, quando a infração penal deixa vestígios, o 

exame de corpo de delito é indispensável, não podendo supri-lo a confissão do acusado.  

C) Não existe prova da materialidade, pois o Código de Processo Penal apenas admite o 

exame de corpo de delito direto.  



 

D) Existe prova da materialidade, pois o Código de Processo Penal admite a figura do exame 

de corpo de delito indireto e este ocorreu no caso concreto. 

E) A confissão feita por Vitor em seu interrogatório é indivisível e irretratável. 

 

6) (Valor: 1,00 ponto) A respeito da prisão em flagrante, analise as proposições a seguir: 

I) O flagrante impróprio ou quase flagrante, nos termos do Código de Processo Penal, 

ocorre quando o indivíduo é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou 

por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. 

II) Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não 

cessar a permanência. 

III) Em até 48 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto 

de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral 

para a Defensoria Pública. 

IV) Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a 

prisão ilegal. 

 Estão corretas as assertivas: 

A) III e IV, apenas. 

B) I, II e III, apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) I, II e IV, apenas. 

E) I e II, apenas. 

 

7) (Valor: 1,00 ponto) Observe a charge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Charge: Yahoo Brasil! 



 

Levando em consideração certas situações especiais, de natureza humanitária, a 

substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar visa tornar menos desumana a 

segregação cautelar, permitindo que, ao invés de ser recolhido ao cárcere, ao agente seja 

imposta a obrigação de permanecer em sua residência. (LIMA, 2017) 

De acordo com as hipóteses previstas no Código de Processo Penal, poderá o juiz 

substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for: 

A) Portador de doença infecciosa.   

B) Gestante. 

C) Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 8 (oito) anos de idade ou com 

deficiência. 

D) Mulher com filho de até 10 anos de idade incompletos. 

E) Maior de 50 anos, independentemente da saúde. 

 

8) (Valor: 1,00 ponto) A prisão temporária pode ser definida como cautelar restritiva, decretada 

por tempo determinado, destinada a possibilitar as investigações de certos crimes 

considerados pelo legislador como graves, antes da propositura da ação penal.  

 Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.  

A) Assim como a prisão preventiva, pode ser decretada de ofício pelo juiz, após requerimento 

do Ministério Público ou representação da autoridade policial.  

B) Sendo o crime investigado hediondo, o prazo poderá ser fixado em, no máximo, 15 dias, 

prorrogáveis uma vez pelo mesmo período.  

C) Findo o prazo da temporária sem prorrogação, o preso deve ser imediatamente solto.  

D) O preso, em razão de prisão temporária, poderá ficar detido no mesmo local em que se 

encontram os presos provisórios ou os condenados definitivos. 

E) A prisão temporária é cabível tanto na fase de investigação como na fase do processo 

criminal. 

 

 

 

 

 

 

Boa prova! 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 

1. (1,0) Citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para INTEGRAR a relação processual, assim, ocorrendo de forma regular, 

consubstancia se em pressuposto de VALIDADE do processo, analise as seguintes 

assertivas e assinale a única correta: 

a) O comparecimento espontâneo do réu ou do executado não supre a falta ou a nulidade 

da citação, em razão desta ser pressuposto de validade do processo. 

b) Tratando se de processo de conhecimento, rejeitada a alegação de nulidade da citação, 

o réu não será considerado revel, pois, manifestou se no processo. 

c) Quando, por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio 

ou residência sem o encontrar, estará autorizado à proceder a citação por hora certa. 

 d) Em regra, não serão citados os noivos, nos cinco primeiros dias seguintes ao 

casamento. 

 

2. (1,0) Segundo o CPC, a revelia ocorre quando não se apresenta a contestação e seus 

efeitos podem ocorrer ou não, dependendo de cada situação fática e o mais importante, 

mesmo se operando a revelia e seu efeito de presunção de veracidade da alegação fática 

trazida na inicial, não se terá necessariamente o julgamento procedente do pedido, sobre a 

espécie, analise as seguintes alternativas a assinale a correta: 

a) Decretado os efeitos da revelia, o réu revel não mais poderá se manifestar no processo. 

b) Decretado os efeitos da revelia, o réu revel, em qualquer momento processual poderá 

praticar os atos processuais indispensáveis à produção de provas de seu interesse. 



 

c) Sendo o réu revel, e operando se o requerimento de produção de prova em momento 

processual oportuno, não se procederá ao julgamento antecipado do mérito. 

d) Sendo o réu revel, reputar se ão verdadeiros as matérias de direito alegadas pelo autor, 

pois os fatos, obrigatoriamente, deverão ser provados. 

 

3. (1,0) Toda vez que o autor ingressa com uma ação, tem ele o condão de pedir ao 

magistrado um pronunciamento contra o réu. O réu, por sua vez, tem por objetivo, se 

furtar da responsabilidade daqueles fatos, buscando a improcedência do pedido do autor. 

Ocorre que o réu pode se valer do mesmo processo para buscar não apenas a 

improcedência do pedido do autor, mas objetivar um verdadeiro contra ataque ao autor, 

assinale a assertiva correta: 

a) Nos procedimento comum, da lei 13.105/2016, quando o autor desiste da ação, a 

reconvenção será arquivada. 

b) Como a reconvenção se dá no mesmo momento processual da defesa do réu, para 

reconvir o réu deve, necessariamente, contestar os pedidos do autor. 

c) Nos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis, quando o autor desiste da ação, a 

reconvenção continua seu trâmite normalmente. 

d) Sendo o que ocorre na ação monitória uma exceção, em regra, admite se a reconvenção 

da reconvenção. 

 

4. (1,0) Brutus ajuizou, em dezembro de 2016, ação de alimentos em face de César com 

fundamento na paternidade. O réu, César, na contestação, alegou não ser pai de Brutus. 

Após a produção de provas e o efetivo contraditório, o magistrado decidiu favoravelmente 

ao réu. Inconformado com a sentença de improcedência que teve por base o exame de 

DNA negativo, Brutus resolve agora, 05/12/2017, propor ação de investigação de 

paternidade em face de César. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.   

a) O magistrado deve rejeitar a nova demanda com base na perempção.  

b) A demanda de paternidade deve ser admitida, já que apenas a questão relativa aos 

alimentos é que transitou em julgado no processo anterior.   



 

c) A questão prejudicial, relativa à paternidade, não é alcançada pela coisa julgada, pois a 

cognição judicial foi restrita a provas documentais e testemunhais.  

d) A questão prejudicial, relativa à paternidade, é atingida pela coisa julgada, e o novo 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito.   

 

5. (2,0) Sobre a Fase Instrutória, a fase de produção de provas, ainda que uma prova não 

seja especificadamente previstas no CPC seria possível as partes emprega las? Há algum 

critério para isso? Na Audiência de Instrução e Julgamento, preferencialmente, qual é a 

ordem de produção das provas orais? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. (2,0) Quais são os elementos essenciais da sentença? Em alguma sentença há a 

possibilidade de dispensa de algum desses elementos? Quais e por quê? De que maneira 

são classificadas as sentenças definitivas? Explique cada uma: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

1. (1,0) Citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado 

para INTEGRAR a relação processual, assim, ocorrendo de forma regular, consubstancia-se em 

pressuposto de VALIDADE do processo, analise as seguintes assertivas e assinale a única correta: 

a) O comparecimento espontâneo do réu ou do executado não supre a falta ou a nulidade da 

citação, em razão desta ser pressuposto de validade do processo. 

b) Tratando-se de processo de conhecimento, rejeitada a alegação de nulidade da citação, o réu não 

será considerado revel, pois, manifestou-se no processo. 

CORRETA = c) Quando, por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, estará autorizado à proceder a citação por hora certa. 

 d) Em regra, não serão citados os noivos, nos cinco primeiros dias seguintes ao casamento. 

 

2. (1,0) Segundo o CPC, a revelia ocorre quando não se apresenta a contestação e seus efeitos 

podem ocorrer ou não, dependendo de cada situação fática e o mais importante, mesmo se 

operando a revelia e seu efeito de presunção de veracidade da alegação fática trazida na inicial, não 

se terá necessariamente o julgamento procedente do pedido, sobre a espécie, analise as seguintes 

alternativas a assinale a correta: 

a) Decretado os efeitos da revelia, o réu revel não mais poderá se manifestar no processo. 

b) Decretado os efeitos da revelia, o réu revel, em qualquer momento processual poderá praticar os 

atos processuais indispensáveis à produção de provas de seu interesse. 

CORRETA = c) Sendo o réu revel, e operando-se o requerimento de produção de prova em 

momento processual oportuno, não proceder-se-á julgamento antecipado do mérito. 

d) Sendo o réu revel, reputar-se-ão verdadeiros as matérias de direito alegadas pelo autor, pois os 

fatos, obrigatoriamente, deverão ser provados. 

 



 

3. (1,0) Toda vez que o autor ingressa com uma ação, tem ele o condão de pedir ao magistrado um 

pronunciamento contra o réu. O réu, por sua vez, tem por objetivo, se furtar da responsabilidade 

daqueles fatos, buscando a improcedência do pedido do autor. Ocorre que o réu pode se valer do 

mesmo processo para buscar não apenas a improcedência do pedido do autor, mas objetivar um 

verdadeiro contra ataque ao autor, assinale a assertiva correta: 

a) Nos procedimento comum, da lei 13.105/2015, quando o autor desiste da ação, a reconvenção 

será arquivada. 

b) Como a reconvenção se dá no mesmo momento processual da defesa do réu, para reconvir o réu 

deve, necessariamente, contestar os pedidos do autor. 

c) Nos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis, quando o autor desiste da ação, a reconvenção 

continua seu trâmite normalmente. 

CORRETA = d) Sendo o que ocorre na ação monitória uma exceção, em regra, admite-se a 

reconvenção da reconvenção. 

 

4. (1,0) Brutus ajuizou, em dezembro de 2016, ação de alimentos em face de César com 

fundamento na paternidade. O réu, César, na contestação, alegou não ser pai de Brutus. Após a 

produção de provas e o efetivo contraditório, o magistrado decidiu favoravelmente ao réu. 

Inconformado com a sentença de improcedência que teve por base o exame de DNA negativo, 

Brutus resolve agora, 05/12/2017, propor ação de investigação de paternidade em face de César. 

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.   

a) O magistrado deve rejeitar a nova demanda com base na perempção.  

b) A demanda de paternidade deve ser admitida, já que apenas a questão relativa aos alimentos é 

que transitou em julgado no processo anterior.   

c) A questão prejudicial, relativa à paternidade, não é alcançada pela coisa julgada, pois a cognição 

judicial foi restrita a provas documentais e testemunhais.  

CORRETA = d) A questão prejudicial, relativa à paternidade, é atingida pela coisa julgada, e o novo 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 

 

 

 

 



 

 

5. (2,0) Sobre a Fase Instrutória, a fase de produção de provas, ainda que uma prova não seja 

especificadamente prevista no CPC seria possível as partes emprega-las? Há algum critério para 

isso? Na Audiência de Instrução e Julgamento, preferencialmente, qual é a ordem de produção das 

provas orais? 

RESPOSTA ESPERADA: Ainda que uma prova não seja especificadamente prevista no CPC, sim, é 

perfeitamente possível que as partes as empreguem, para tanto, como critério legitimador de seu 

uso, basta que seja um meio de prova considerado moralmente aceito (Art. 369 do CPC). 

Na Audiência de Instrução e Julgamento, preferencialmente, a ordem de produção das provas orais 

é a seguinte: Primeiro: o perito e os assistentes técnicos, prestando esclarecimento, quando 

nãopuderem o fazer por escrito. Segundo: As partes, o autor depois o réu. Terceiro: as testemunhas 

arroladas pelo autor e após as testemunhas arroladas e pelo réu (Art. 361 do CPC). 

 

6. (2,0) Quais são os elementos essenciais da sentença? Em alguma sentença a possibilidade de 

dispensa de algum desses elementos? Quais e por quê? De que maneira são classificadas as 

sentenças definitivas? Explique cada uma: 

RESPOSTA ESPERADA: Os três elementos essenciais da sentença são o Relatório, a 

Fundamentação e o Dispositivo (Art. 489 do CPC). Sim, existe a possibilidade de dispensa de algum 

desses elementos, no caso a dispensa do Relatório nas sentenças proferidas nas lides que tramitam 

sob o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis (Art. 38, Parágrafo Único da Lei 9.099/1995). As 

sentenças definitivas são classificadas em Condenatórias, Declaratórias e Constitutivas. As 

sentenças Condenatórias acertam o direito e impõe uma obrigação ao vencido (dar, fazer, não fazer) 

ensejando possível execução do vencido em caso de descumprimento. As sentenças Declaratórias, 

por sua vez, atestam a existência ou inexistência de relação jurídica, bem como declararam a 

veracidade ou falsidade de um documento, por exemplo. Já as sentenças Constitutivas declaram o 

direito e provocam determinadas situações jurídicas, impondo novo estado jurídico, criando ou 

modificando relação jurídica anteriormente configurada. 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

 

INSTRUÇÕES: 

- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de qualquer outra 

espécie de material auxiliar.  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 

 

Questão 01 - (1,0 ponto) Acerca da relação entre posse e propriedade, assinale a alternativa correta: 

 

a. A exceção de domínio em sede de ação possessória é admitida expressamente pelo Código 

Civil, ante o comando legal que prevê ser vedado atribuir a posse a quem manifestamente não 

for o proprietário. 

b. Reduz-se em cinco anos o prazo para aquisição de imóvel por usucapião extraordinária 

quando, para além do atendimento dos requisitos caracterizadores da posse ad usucapionem, o 

possuidor residir no imóvel. 

c. Caso considerável número de pessoas venha a exercer posse de boa-fé sobre extensa área, por 

ao menos cinco anos, tendo ali realizado obras e ou serviços de caráter social ou econômico 

relevante, adquirirão a propriedade por usucapião coletiva, sendo que, em qualquer hipótese, 

não haverá a necessidade de pagamento de indenização ao proprietário que for privado da 

área. 

d. A função social da propriedade rural é atendida plenamente quando o proprietário promove 

um aproveitamento racional do imóvel mediante o atendimento dos índices de produtividade 

definidos à luz dos parâmetros legais. 

e. Na usucapião ordinária, o justo título pode ser substituído pela boa-fé, de modo que se pode 

afirmar que são eles requisitos alternativos dessa modalidade derivada de aquisição da 

propriedade. 

 

 



 

Questão 02 - (1,0 ponto)  A respeito das servidões, assinale a alternativa correta:  

 

a. Não é possível a usucapião de servidão aparente, pois a usucapião é sempre uma forma de 

aquisição do direito de propriedade. 

b. A servidão não pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente, 

sem expressa concordância do dono do prédio dominante. 

c. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão não estiver  mencionada no título 

hipotecário, será também preciso, para cancelar a servidão, o consentimento do credor. 

d. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da 

servidão. 

e. A reunião do prédio dominante e do serviente no domínio da mesma pessoa não extingue a 

servidão, pois sempre haverá a possibilidade de os imóveis serem novamente desmembrados.  

 

Questão 03 - (1,0 ponto) Sobre direito de vizinhança, é correto afirmar: 

 

a. Os tapumes especiais são exigidos para impedir que animais de grande porte ultrapassem os 

limites da propriedade. 

b. O dono do terreno invadido pelos galhos de árvore da propriedade vizinha tem o direito de 

corte condicionado a nocividade da invasão dos ramos. 

c. A qualquer tempo, o proprietário pode exigir que se desfaça a janela, sacada, terraço ou 

goteira sobre o prédio. 

d. Na passagem forçada, o dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto 

tem direito a exigir que seu vizinho lhe conceda passagem, independentemente do pagamento 

de indenização. 

e. A servidão de aqueduto é contínua e aparente e a de trânsito é descontínua e não aparente. 

 

Questão 04 - (1,0 ponto) Jeremias e Antônio moram cada um em uma margem do rio Tatuapé. Com o 

passar do tempo, as chuvas, as estiagens e a erosão do rio alteraram a área da propriedade de cada um. 

Dessa forma, Jeremias começou a se questionar sobre o tamanho atual de sua propriedade (se houve 

aquisição/diminuição), o que deixou Antônio enfurecido, pois nada havia feito para prejudicar Jeremias. 

Ao mesmo tempo, Antônio também começou a notar diferenças em seu terreno na margem do rio. Ambos 

questionam se não deveriam receber alguma indenização do outro. Sobre a situação apresentada, assinale 

a afirmativa correta.  

a. Se for formada uma ilha no meio do rio Tatuapé, pertencerá ao proprietário do terreno de onde 

aquela porção de terra se deslocou. 



 

b. Se o rio Tatuapé secar, adquirirá a propriedade da terra aquele que primeiro a tornar produtiva 

de alguma maneira, seja como moradia ou como área de trabalho. 

c. Trata-se de aquisição por avulsão e cada proprietário adquirirá a terra trazida pelo rio mediante 

indenização do outro ou, se ninguém tiver reclamado, após o período de um ano. 

d. Trata-se de aquisição por aluvião, uma vez que corresponde a acréscimos trazidos pelo rio de 

forma sucessiva e imperceptível, não gerando indenização a ninguém.  

e. Trata-se de um álveo abandonado, onde os proprietários do terreno não deverão ser 

indenizados. 

 

 

Questão 05 - (1,0 ponto) Acerca da servidão de aqueduto, assinale a alternativa correta.  

 

a. Não se aplicam à servidão de aqueduto as regras pertinentes à passagem de cabos e tubulações.  

b. O proprietário do prédio serviente, ainda que devidamente indenizado pela passagem da 

servidão do aqueduto, poderá exigir que seja subterrânea a canalização que atravessa áreas 

edificadas, pátios, jardins ou quintais. 

c. O aqueduto deverá ser construído de maneira que cause o menor prejuízo aos proprietários dos 

imóveis vizinhos, e a expensas do seu dono, mas a quem não incumbem as despesas de 

conservação.  

d. Se o uso das águas não se destinar à satisfação das exigências primárias, o proprietário do 

aqueduto não deverá ser indenizado pela retirada das águas supérfluas aos seus interesses de 

consumo.  

e. O aqueduto ao ser construído causará uma despesa para os imóveis vizinhos que incumbirão 

de conservar o mesmo por sua conta. 

 

 

Questão 06 - (1,0 ponto) Félix e Joaquim são proprietários de casas vizinhas há cinco anos e, de comum 

acordo, haviam regularmente delimitado as suas propriedades pela instalação de uma singela cerca viva. 

Recentemente, Félix adquiriu um cachorro e, por essa razão, o seu vizinho, Joaquim, solicitou-lhe que 

substituísse a cerca viva por um tapume que impedisse a entrada do cachorro em sua propriedade. 

Surpreso, Félix negou-se a atender ao pedido do vizinho, argumentando que o seu cachorro era adestrado 

e inofensivo e, por isso, jamais lhe causaria qualquer dano. Com base na situação narrada, é correto 

afirmar que Joaquim (1,0 ponto) 

 



 

a. poderá exigir que Félix instale o tapume, a fim de evitar que o cachorro ingresse na sua 

propriedade, contanto que arque com metade das despesas de instalação, cabendo a Félix arcar 

com a outra parte das despesas.  

b. não poderá exigir que Félix instale o tapume, uma vez que a cerca viva fora instalada de 

comum acordo e demarca corretamente os limites de ambas as propriedades, cumprindo, pois, 

com a sua função, bem como não há indícios de que o cachorro possa vir a lhe causar danos.  

c. poderá exigir que Félix instale o tapume, a fim de evitar que o cachorro ingresse em sua 

propriedade, cabendo a Félix arcar integralmente com as despesas de instalação. 

d. poderá exigir que Félix instale o tapume, a fim de evitar que o cachorro ingresse em sua 

propriedade, cabendo a Félix arcar com as despesas de instalação, deduzindo-se desse 

montante metade do valor, devidamente corrigido, correspondente à cerca viva inicialmente 

instalada por ambos os vizinhos. 

e. Poderá Félix instalar o tapume para evitar que o cachorro ingresse em sua propriedade, mas as 

despesas deverão ser divididas entre ele e Joaquim. 

 

Questão 07 - (2,0 pontos) Analise (certo ou errado) o caso abaixo e explique fundamentando sua 

resposta: Lupércio, precisando de dinheiro, tomou emprestado R$ 20.000,00 de Jonas, oferecendo-lhe em 

penhor alguns móveis que guarnecem sua residência, e R$ 200.000,00 de Clodoaldo, oferecendo-lhe em 

hipoteca sua casa de moradia. Lupércio pagou metade das dívidas contraídas com esses amigos, sendo 

que Jonas, em razão da amizade, restituiu ao devedor os móveis empenhados. Neste caso, ficou extinta a 

garantia oferecida a Jonas, mas não ficou extinto o restante da dívida, e a garantia oferecida a Clodoaldo 

permaneceu íntegra, embora paga metade da dívida?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
INSTRUÇÕES: 

- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de qualquer outra espécie 

de material auxiliar.  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões respondidas a 

lápis ou com rasuras não serão consideradas. 

 

Questão 01 - (1,0 ponto) Acerca da relação entre posse e propriedade, assinale a alternativa correta: 

 

a. A exceção de domínio em sede de ação possessória é admitida expressamente pelo Código 

Civil, ante o comando legal que prevê ser vedado atribuir a posse a quem manifestamente não 

for o proprietário. 

b. Reduz-se em cinco anos o prazo para aquisição de imóvel por usucapião extraordinária 

quando, para além do atendimento dos requisitos caracterizadores da posse ad 

usucapionem, o possuidor residir no imóvel. 

c. Caso considerável número de pessoas venha a exercer posse de boa-fé sobre extensa área, por 

ao menos cinco anos, tendo ali realizado obras e ou serviços de caráter social ou econômico 

relevante, adquirirão a propriedade por usucapião coletiva, sendo que, em qualquer hipótese, 

não haverá a necessidade de pagamento de indenização ao proprietário que for privado da 

área. 

d. A função social da propriedade rural é atendida plenamente quando o proprietário promove 

um aproveitamento racional do imóvel mediante o atendimento dos índices de produtividade 

definidos à luz dos parâmetros legais. 

e. Na usucapião ordinária, o justo título pode ser substituído pela boa-fé, de modo que se pode 

afirmar que são eles requisitos alternativos dessa modalidade derivada de aquisição da 

propriedade. 

 

Questão 02 - (1,0 ponto)  A respeito das servidões, assinale a alternativa correta:  

 

a. Não é possível a usucapião de servidão aparente, pois a usucapião é sempre uma forma de 

aquisição do direito de propriedade. 

b. A servidão não pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente, 

sem expressa concordância do dono do prédio dominante. 

c. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão não estiver  mencionada no título 

hipotecário, será também preciso, para cancelar a servidão, o consentimento do credor. 

d. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo 

da servidão. 



 

e. A reunião do prédio dominante e do serviente no domínio da mesma pessoa não extingue a 

servidão, pois sempre haverá a possibilidade de os imóveis serem novamente desmembrados.  

 

Questão 03 - (1,0 ponto) Sobre direito de vizinhança, é correto afirmar: 

 

a. Os tapumes especiais são exigidos para impedir que animais de grande porte ultrapassem os 

limites da propriedade. 

b. O dono do terreno invadido pelos galhos de árvore da propriedade vizinha tem o direito de 

corte condicionado a nocividade da invasão dos ramos. 

c. A qualquer tempo, o proprietário pode exigir que se desfaça a janela, sacada, terraço ou 

goteira sobre o prédio. 

d. Na passagem forçada, o dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto 

tem direito a exigir que seu vizinho lhe conceda passagem, independentemente do pagamento 

de indenização. 

e. A servidão de aqueduto é contínua e aparente e a de trânsito é descontínua e não 

aparente. 

 

Questão 04 - (1,0 ponto) Jeremias e Antônio moram cada um em uma margem do rio Tatuapé. Com o 

passar do tempo, as chuvas, as estiagens e a erosão do rio alteraram a área da propriedade de cada um. 

Dessa forma, Jeremias começou a se questionar sobre o tamanho atual de sua propriedade (se houve 

aquisição/diminuição), o que deixou Antônio enfurecido, pois nada havia feito para prejudicar Jeremias. 

Ao mesmo tempo, Antônio também começou a notar diferenças em seu terreno na margem do rio. Ambos 

questionam se não deveriam receber alguma indenização do outro. Sobre a situação apresentada, assinale 

a afirmativa correta.  

a. Se for formada uma ilha no meio do rio Tatuapé, pertencerá ao proprietário do terreno de onde 

aquela porção de terra se deslocou. 

b. Se o rio Tatuapé secar, adquirirá a propriedade da terra aquele que primeiro a tornar produtiva 

de alguma maneira, seja como moradia ou como área de trabalho. 

c. Trata-se de aquisição por avulsão e cada proprietário adquirirá a terra trazida pelo rio mediante 

indenização do outro ou, se ninguém tiver reclamado, após o período de um ano. 

d. Trata-se de aquisição por aluvião, uma vez que corresponde a acréscimos trazidos pelo 

rio de forma sucessiva e imperceptível, não gerando indenização a ninguém.  

e. Trata-se de um álveo abandonado, onde os proprietários do terreno não deverão ser 

indenizados. 

 

Questão 05 - (1,0 ponto) Acerca da servidão de aqueduto, assinale a alternativa correta.  

 

a. Não se aplicam à servidão de aqueduto as regras pertinentes à passagem de cabos e tubulações.  

b. O proprietário do prédio serviente, ainda que devidamente indenizado pela passagem da 

servidão do aqueduto, poderá exigir que seja subterrânea a canalização que atravessa 

áreas edificadas, pátios, jardins ou quintais. 

c. O aqueduto deverá ser construído de maneira que cause o menor prejuízo aos proprietários dos 

imóveis vizinhos, e a expensas do seu dono, mas a quem não incumbem as despesas de 

conservação.  



 

d. Se o uso das águas não se destinar à satisfação das exigências primárias, o proprietário do 

aqueduto não deverá ser indenizado pela retirada das águas supérfluas aos seus interesses de 

consumo.  

e. O aqueduto ao ser construído causará uma despesa para os imóveis vizinhos que incumbirão 

de conservar o mesmo por sua conta. 

 

Questão 06 - (1,0 ponto) Félix e Joaquim são proprietários de casas vizinhas há cinco anos e, de comum 

acordo, haviam regularmente delimitado as suas propriedades pela instalação de uma singela cerca viva. 

Recentemente, Félix adquiriu um cachorro e, por essa razão, o seu vizinho, Joaquim, solicitou-lhe que 

substituísse a cerca viva por um tapume que impedisse a entrada do cachorro em sua propriedade. 

Surpreso, Félix negou-se a atender ao pedido do vizinho, argumentando que o seu cachorro era adestrado 

e inofensivo e, por isso, jamais lhe causaria qualquer dano. Com base na situação narrada, é correto 

afirmar que Joaquim (1,0 ponto) 

 

a. poderá exigir que Félix instale o tapume, a fim de evitar que o cachorro ingresse na sua 

propriedade, contanto que arque com metade das despesas de instalação, cabendo a Félix arcar 

com a outra parte das despesas.  

b. não poderá exigir que Félix instale o tapume, uma vez que a cerca viva fora instalada de 

comum acordo e demarca corretamente os limites de ambas as propriedades, cumprindo, pois, 

com a sua função, bem como não há indícios de que o cachorro possa vir a lhe causar danos.  

c. poderá exigir que Félix instale o tapume, a fim de evitar que o cachorro ingresse em sua 

propriedade, cabendo a Félix arcar integralmente com as despesas de instalação. 

d. poderá exigir que Félix instale o tapume, a fim de evitar que o cachorro ingresse em sua 

propriedade, cabendo a Félix arcar com as despesas de instalação, deduzindo-se desse 

montante metade do valor, devidamente corrigido, correspondente à cerca viva inicialmente 

instalada por ambos os vizinhos. 

e. Poderá Félix instalar o tapume para evitar que o cachorro ingresse em sua propriedade, mas as 

despesas deverão ser divididas entre ele e Joaquim. 

 

Questão 07 - (2,0 pontos) Analise (certo ou errado) o caso abaixo e explique fundamentando sua 

resposta: Lupércio, precisando de dinheiro, tomou emprestado R$ 20.000,00 de Jonas, oferecendo-lhe em 

penhor alguns móveis que guarnecem sua residência, e R$ 200.000,00 de Clodoaldo, oferecendo-lhe em 

hipoteca sua casa de moradia. Lupércio pagou metade das dívidas contraídas com esses amigos, sendo 

que Jonas, em razão da amizade, restituiu ao devedor os móveis empenhados. Neste caso, ficou extinta a 

garantia oferecida a Jonas, mas não ficou extinto o restante da dívida, e a garantia oferecida a Clodoaldo 

permaneceu íntegra, embora paga metade da dívida?  

 

incorreta; em função do princípio da indivisibilidade dos direitos reais de garantia, o pagamento 

parcial da divida não extingue o ônus real na mesma proporção, exceto quando expressamente 

assim dispor o título ou a quitação. De fato, afirma o art. 1.421 do CC: "O pagamento de uma ou 

mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da garantia, ainda que esta 

compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação". 
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Questões:  
 

 

INSTRUÇÕES: 

- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de qualquer outra 

espécie de material auxiliar.  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 

 

 

Questão 01 - (1,0 ponto) A respeito dos direitos reais de uso, usufruto e habitação,  

 

I. Os dois primeiros podem recair tanto sobre bens móveis quanto sobre bens imóveis e o primeiro 

está contido no segundo; 

II. É somente através do segundo que se institui o direito à percepção dos frutos; 

III. Nenhum confere a possibilidade de alteração ou transformação da destinação econômica; 

IV. Tem-nos o cônjuge sobrevivente sobre parte dos bens do falecido, se o regime de bens não for o 

da comunhão universal e enquanto durar a viuvez; 

V. Tem-nos os pais sobre os bens dos filhos crianças ou adolescente. 

 

Estão corretas somente as assertivas: 

 

a. II, III e IV. 

b. I, III e V. 

c. I e II. 

d. I e III. 

e. II e IV. 

 

 



 

Questão 02 - (1,0 ponto) Tratando-se da usucapião especial de imóvel urbano, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

a. Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinquenta metros 

quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia 

ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel 

urbano ou rural; 

b. O herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida 

no imóvel por ocasião da abertura da sucessão; 

c. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, ocupadas por 

população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são 

susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam 

proprietários de outro imóvel urbano ou rural; 

d. Poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como 

prova emprestada em ação de usucapião que venha a ser proposta para fins da prescrição 

aquisitiva do imóvel disputado; 

e. A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante sentença, 

a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. 

 

Questão 03 – (1,0 ponto) Em janeiro de 2010, Nádia, unida estavelmente com Rômulo, após dez anos de 

convivência e sem que houvesse entre eles contrato escrito que disciplinasse as relações entre 

companheiros, abandona definitivamente o lar. Nos dois anos seguintes, Rômulo, que não é proprietário 

de outro imóvel urbano ou rural, continuou, ininterruptamente, sem oposição de quem quer que fosse, na 

posse direta e exclusiva do imóvel urbano com 200 metros quadrados, cuja propriedade dividia com 

Nádia e que servia de moradia do casal. Em março de 2012, Rômulo – que nunca havia ajuizado ação de 

usucapião, de qualquer espécie, contra quem quer que fosse ‐ ingressou com ação de usucapião, 

pretendendo o reconhecimento judicial para adquirir integralmente o domínio do referido imóvel. Diante 

dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta: 

 

a. A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo é infundada, pois o 

prazo assinalado pelo Código Civil é de 10 (dez) anos.  

b. A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo é infundada, pois a 

hipótese de abandono do lar, embora possa caracterizar a impossibilidade da comunhão de 

vida, não autoriza a propositura de ação de usucapião.  



 

c. A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo é infundada, pois tal 

direito só existe para as situações em que as pessoas foram casadas sob o regime da 

comunhão universal de bens. 

d.  A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo preenche todos os 

requisitos previstos no Código Civil. 

 

Questão 04 – (1,0 ponto) Quanto ao direito de construir, é incorreto afirmar: 

 

a. Se houver desmoronamento de obra em prédio vizinho, o proprietário do prédio danificado 

pelo desmoronamento tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante 

houverem sido realizadas obras acautelatórias. 

b. O proprietário ou ocupante de imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, 

mediante prévio aviso, para apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que aí se 

encontrem casualmente. 

c. Na zona rural não será permitido levantar edificações a menos de três metros do terreno 

vizinho. 

d. O confinante que primeiro construir pode assentar a parede divisória até meia espessura no 

terreno contíguo, sem perder por isso o direito a haver meio valor dela se o vizinho a 

travejar, caso em que o primeiro fixará a largura e a profundidade do alicerce. 

e. Qualquer dos confinantes pode altear a parede divisória, se necessário reconstruindo-a, 

para suportar o alteamento; arcará com todas as despesas, inclusive de conservação, 

mesmo se o vizinho adquirir meação também na parte aumentada. 

 

Questão 05 – (1,0 ponto) O direito de superfície é concedido a outrem pelo 

 

a. proprietário ou possuidor, caracterizado pelo direito de construir ou de plantar em terreno 

do concedente, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada 

no Cartório de Registro de Imóveis. 

b. proprietário, caracterizado pelo direito de construir ou de plantar em terreno do 

concedente, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis. 

c. proprietário, por escritura pública ou escrito particular, conferindo àquele o direito de 

construir ou de plantar em terreno do concedente, por prazo determinado ou 

indeterminado, e independentemente do registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

d. proprietário, por escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis, sempre 

outorgando àquele o direito de executar obras no subsolo. 



 

e. proprietário, em decorrência de contrato de locação e de comodato, quando autorizadas 

construções ou plantações, devendo o instrumento ser registrado no Cartório de Registro 

de Imóveis. 

 

Questão 06 - (2,0 pontos) Considerando a disciplina do direito das coisas no CC, julgue o item a seguir: 

Considere que Francisco, proprietário e legítimo possuidor de um apartamento, tenha anunciado sua 

intenção de alugá-lo há mais de quatro meses, mas não consegue fechar nenhum negócio porque Luís, 

proprietário do imóvel vizinho, cria dificuldades e embaraços às visitas dos pretensos locatários, situação 

que ampara a pretensão de Francisco de ajuizar uma ação de interdito proibitório. Nessa situação 

hipotética, o comportamento de Luís importa ameaça de turbação ao direito de posse de Francisco. 

(direito de vizinhança) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Questão 07 – (1,0 ponto) Noêmia, proprietária de uma casa litorânea, regularmente constituiu usufruto 

sobre o aludido imóvel em favor de Luísa, mantendo, contudo, a sua propriedade. Inesperadamente, 

sobreveio uma severa ressaca marítima, que destruiu por completo o imóvel. Ciente do ocorrido, Noêmia 

decidiu reconstruir integralmente a casa às suas expensas, tendo em vista que o imóvel não se encontrava 

segurado. A respeito da situação narrada, assinale a alternativa correta.  

 

a. O usufruto será mantido em favor de Luísa, tendo em vista que o imóvel não fora destruído 

por culpa sua.  

b. O usufruto será extinto, consolidando-se a propriedade em favor de Noêmia, 

independentemente do pagamento de indenização a Luísa, tendo em vista que Noêmia 

arcou com as despesas de reconstrução do imóvel.  

c. O usufruto será extinto, consolidando-se a propriedade em favor de Noêmia, desde que 

esta indenize Luísa em valor equivalente a um ano de aluguel do imóvel.  

d. O usufruto será mantido em favor de Luísa, independentemente do pagamento de qualquer 

quantia por ela, tendo em vista que Noêmia somente poderia ter reconstruído o imóvel 

mediante autorização expressa de Luísa, por escritura pública ou instrumento particular. 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL V Data: 04/12/17 

Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 6º B 

Aluno(a):  Nota:  
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Questões:  
 

 

INSTRUÇÕES: 

- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de qualquer outra 

espécie de material auxiliar.  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 

 

 

Questão 01 - (1,0 ponto) A respeito dos direitos reais de uso, usufruto e habitação,  

 

I. Os dois primeiros podem recair tanto sobre bens móveis quanto sobre bens imóveis e o primeiro 

está contido no segundo; 

II. É somente através do segundo que se institui o direito à percepção dos frutos; 

III. Nenhum confere a possibilidade de alteração ou transformação da destinação econômica; 

IV. Tem-nos o cônjuge sobrevivente sobre parte dos bens do falecido, se o regime de bens não for o 

da comunhão universal e enquanto durar a viuvez; 

V. Tem-nos os pais sobre os bens dos filhos crianças ou adolescente. 

 

Estão corretas somente as assertivas: 

 

a. II, III e IV. 

b. I, III e V. 

c. I e II. 

d. I e III. 

e. II e IV. 

 

 



 

Questão 02 - (1,0 ponto) Tratando-se da usucapião especial de imóvel urbano, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

a) Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, 

por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 

adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural; 

b) O herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel 

por ocasião da abertura da sucessão; 

c) As áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, ocupadas por população de 

baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível 

identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, 

desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural; 

d) Poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como prova 

emprestada em ação de usucapião que venha a ser proposta para fins da prescrição aquisitiva do 

imóvel disputado; 

e) A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual 

servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. 

 

Questão 03 – (1,0 ponto) Em janeiro de 2010, Nádia, unida estavelmente com Rômulo, após dez anos de 

convivência e sem que houvesse entre eles contrato escrito que disciplinasse as relações entre 

companheiros, abandona definitivamente o lar. Nos dois anos seguintes, Rômulo, que não é proprietário 

de outro imóvel urbano ou rural, continuou, ininterruptamente, sem oposição de quem quer que fosse, na 

posse direta e exclusiva do imóvel urbano com 200 metros quadrados, cuja propriedade dividia com 

Nádia e que servia de moradia do casal. Em março de 2012, Rômulo – que nunca havia ajuizado ação de 

usucapião, de qualquer espécie, contra quem quer que fosse ‐ ingressou com ação de usucapião, 

pretendendo o reconhecimento judicial para adquirir integralmente o domínio do referido imóvel. Diante 

dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta: 

 

a. A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo é infundada, pois o 

prazo assinalado pelo Código Civil é de 10 (dez) anos.  

b. A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo é infundada, pois a 

hipótese de abandono do lar, embora possa caracterizar a impossibilidade da comunhão de 

vida, não autoriza a propositura de ação de usucapião.  

c. A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo é infundada, pois tal 

direito só existe para as situações em que as pessoas foram casadas sob o regime da 

comunhão universal de bens. 



 

d.  A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo preenche todos 

os requisitos previstos no Código Civil. 

 

Questão 04 – (1,0 ponto) Quanto ao direito de construir, é incorreto afirmar: 

 

a. Se houver desmoronamento de obra em prédio vizinho, o proprietário do prédio danificado pelo 

desmoronamento tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante houverem 

sido realizadas obras acautelatórias. 

b. O proprietário ou ocupante de imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante 

prévio aviso, para apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que aí se encontrem casualmente. 

c. Na zona rural não será permitido levantar edificações a menos de três metros do terreno vizinho. 

d. O confinante que primeiro construir pode assentar a parede divisória até meia espessura no terreno 

contíguo, sem perder por isso o direito a haver meio valor dela se o vizinho a travejar, caso em 

que o primeiro fixará a largura e a profundidade do alicerce. 

e. Qualquer dos confinantes pode altear a parede divisória, se necessário reconstruindo-a, para 

suportar o alteamento; arcará com todas as despesas, inclusive de conservação, mesmo se o 

vizinho adquirir meação também na parte aumentada. 

 

Questão 05 – (1,0 ponto) O direito de superfície é concedido a outrem pelo 

 

a. proprietário ou possuidor, caracterizado pelo direito de construir ou de plantar em terreno do 

concedente, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis. 

b. proprietário, caracterizado pelo direito de construir ou de plantar em terreno do 

concedente, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis. 

c. proprietário, por escritura pública ou escrito particular, conferindo àquele o direito de construir ou 

de plantar em terreno do concedente, por prazo determinado ou indeterminado, e 

independentemente do registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

d. proprietário, por escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis, sempre 

outorgando àquele o direito de executar obras no subsolo. 

e. proprietário, em decorrência de contrato de locação e de comodato, quando autorizadas 

construções ou plantações, devendo o instrumento ser registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis. 

 



 

Questão 06 - (2,0 pontos) Considerando a disciplina do direito das coisas no CC, julgue o item a seguir: 

Considere que Francisco, proprietário e legítimo possuidor de um apartamento, tenha anunciado sua 

intenção de alugá-lo há mais de quatro meses, mas não consegue fechar nenhum negócio porque Luís, 

proprietário do imóvel vizinho, cria dificuldades e embaraços às visitas dos pretensos locatários, situação 

que ampara a pretensão de Francisco de ajuizar uma ação de interdito proibitório. Nessa situação 

hipotética, o comportamento de Luís importa ameaça de turbação ao direito de posse de Francisco. 

(direito de vizinhança) 

 

Item: "errado". 

Análise da questão: a perturbação da posse pode ocorrer em graus variados, surgindo três procedimentos 

possessórios distintos, mas com idêntica tramitação. A graduação dos atos atentatórios da posse são: (a) 

ameaça da posse; (b) turbação da posse; (c) ameaça da posse. O interdito proibitório destina-se a impedir 

que se concretize uma ameaça à posse. Possui caráter preventivo. Desta forma, se o possuidor estiver 

sofrendo uma ameaça, mas se sente na iminência de uma turbação ou esbulho, poderá evitar, por meio da 

ação de interdito proibitório, que venham a consumar-se. Na situação descrita, os embaraços causados 

pelo vizinho nas visitas dos pretensos locatários não significa, objetivamente, ameaça à posse do 

proprietário do imóvel, mas uso anormal 

da propriedade. Segundo o art. 1.277 do CC, "O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de 

fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, 

provocadas pela utilização de propriedade vizinha". Tais "interferências prejudiciais" compreendem os 

atos ilegais, abusivos e lesivos. Sendo assim, os atos praticados com a finalidade de prejudicar o vizinho 

são abusivos. Nesse caso, Francisco, o proprietário, deveria manejar ação cominatória, na qual imporia a 

Luiz a obrigação de se abster da prática dos atos prejudiciais à locação pretendida, sob pena de 

pagamento de multa diária. 

 

Questão 07 – (1,0 ponto) Noêmia, proprietária de uma casa litorânea, regularmente constituiu usufruto 

sobre o aludido imóvel em favor de Luísa, mantendo, contudo, a sua propriedade. Inesperadamente, 

sobreveio uma severa ressaca marítima, que destruiu por completo o imóvel. Ciente do ocorrido, Noêmia 

decidiu reconstruir integralmente a casa às suas expensas, tendo em vista que o imóvel não se encontrava 

segurado. A respeito da situação narrada, assinale a alternativa correta.  

 

a. O usufruto será mantido em favor de Luísa, tendo em vista que o imóvel não fora destruído 

por culpa sua.  

b. O usufruto será extinto, consolidando-se a propriedade em favor de Noêmia, 

independentemente do pagamento de indenização a Luísa, tendo em vista que 

Noêmia arcou com as despesas de reconstrução do imóvel.  



 

c. O usufruto será extinto, consolidando-se a propriedade em favor de Noêmia, desde que 

esta indenize Luísa em valor equivalente a um ano de aluguel do imóvel.  

d. O usufruto será mantido em favor de Luísa, independentemente do pagamento de qualquer 

quantia por ela, tendo em vista que Noêmia somente poderia ter reconstruído o imóvel 

mediante autorização expressa de Luísa, por escritura pública ou instrumento particular. 
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Questão 1 
 
 (1,0 ponto) Conhecida como Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/2006 criou mecanismos 
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tida como vulnerável quando 
inserida em situações legais específicas. Com efeito, não faz nenhum sentido aplicar as 
disposições da referida lei a qualquer caso de agressão contra a mulher, mas apenas aos que 
ocorrerem na esfera de “presumida” vulnerabilidade. Por isso, é CORRETO afirmar que a 
proteção diferenciada contemplada pela Lei Maria da Penha para o gênero feminino terá 
incidência quando a violência contra a mulher for executada: 
 
a) Por um homem em qualquer relação íntima de afeto, na qual conviva ou tenha convivido 
com a ofendida, não sendo possível configurar atos de violência doméstica as eventuais 
relações homoafetivas entre duas mulheres. 
 
b) Em qualquer relação íntima de afeto, desde que haja coabitação, ou seja, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida no mesmo domicílio.  
 
c) No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou 
se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa.  
 
d) No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 
pessoas, com vínculo familiar. 
 
 
Questão 2 
 
 (1,0 ponto) Ainda no que diz respeito ao estudo da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha), estabelece a referida lei, que “Nas ações penais públicas condicionadas à 
representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação 
perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento 
da denúncia e ouvido o Ministério Público”. Com base nessas noções preliminares, assinale a 
alternativa correta. 
 
a) Os crimes de ameaça e de lesões corporais leves praticados no contexto de violência 
doméstica e familiar contra a mulher são de ação penal pública condicionada à representação 
da ofendida. 



 

 
b) Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ação penal relativa 
a lesões corporais resultantes de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, 
abarcando tal entendimento as contravenções penais de vias de fato quando praticadas no 
âmbito doméstico ou familiar contra a mulher. 
 
c) Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os crimes cometidos contra a 
dignidade sexual da mulher praticados no contexto de violência doméstica e familiar são de 
ação penal pública incondicionada. 
 
d) A contravenção penal de vias de fato, os crimes de ameaça, dano e os cometidos contra a 
dignidade sexual no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher são de ação 
penal pública condicionada à representação da ofendida.  
 
 
Questão 3 
 
 (1,0 ponto) Ao julgar um recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
decidiu reformar a sentença no sentido de desqualificar a conduta imputada ao réu (tráfico de 
drogas) para o porte de droga para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 
(Lei de Drogas). O aludido julgado recebeu a seguinte ementa: 
 

APELAÇÃO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - 
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 
DA LEI Nº 11.343/2006 - PROVA DO PORTE DA DROGA PARA 
CONSUMO PRÓPRIO - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM 
JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DO TRÁFICO - DÚVIDA QUE 
FAVORECE AO RÉU. Inexistindo prova bastante da prática da traficância 
pelos acusados, capaz de sustentar um decreto condenatório pelo delito 
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mas tão somente comprovação 
de porte de droga para consumo próprio, impõe-se a desclassificação da 
conduta para a do art. 28 da Lei de Tóxicos já citada, em face do princípio 
do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10051140009898001 MG, Relator: 
Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 08/09/2015, 
Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 
18/09/2015) 

 
 Com base nessas noções preliminares, bem como no estudo da Lei de Drogas, leia 
atentamente todas as alternativas abaixo e marque a única correta. 

 
a) Não é considerado crime a conduta daquele que adquire ou traz consigo drogas para uso 
pessoal, tendo em vista que a Lei 11.343/06 descriminalizou a conduta prevista no art. 28, 
deixando de prever a aplicação de pena privativa de liberdade para o usuário. 

b) Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal ou ao tráfico ilícito, o juiz 
atenderá exclusivamente à natureza e à quantidade da substância apreendida, 
independentemente do local em que se desenvolveu a ação.  

c) As penas de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a 
programa ou curso educativo serão aplicadas pelo prazo máximo de seis meses caso o 
acusado seja primário. 



 

d) No caso de crime de porte de drogas para consumo pessoal, o descumprimento injustificado 
da prestação de serviços à comunidade ou das medidas educativas de comparecimento a 
programa ou curso educativo poderá resultar em admoestação verbal e multa, sucessivamente. 

 
Questão 4 
 
 (1,0 ponto) Ao contrário do crime de associação criminosa do Código Penal, que 
demanda a presença de pelo menos três pessoas, e do crime de organização criminosa 
constante do art. 2.º da Lei 12.850/13, cuja tipificação impõe a associação de pelo menos 
quatro pessoas, a associação para fins de tráfico da Lei 11.343/06 impõe o número mínimo de 
duas pessoas: 
 

Art. 35.  Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, 
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1

o
, e 

34 desta Lei: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 
1.200 (mil e duzentos) dias-multa. 

 
 Dentre tais pessoas, pouco importa a presença de um inimputável ou de um agente que 
não tenha sido identificado; por mais que as autoridades policiais não tenham logrado êxito na 
identificação de todos os integrantes da associação, é perfeitamente possível que apenas um 
agente seja processado pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas, desde que se tenha certeza da 
existência de outro membro. Com base nessas informações preliminares, assinale a alternativa 
correta no que diz respeito ao crime de “associação para fins de tráfico”: 
 
a) A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes. Por isso, a 
prática criminosa pretendida não precisa ser reiterada, mas a associação não pode ser 
eventual. 
 
b) A reunião ocasional de duas ou mais pessoas para o fim de praticar os crimes mencionados 
no art. 35 da Lei 11.343/06 configura o tipo penal de associação para o tráfico. 
 
c) A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, sendo 
necessário que algum dos crimes para os quais se associaram venha a se concretizar. 

d) Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se efetivamente a 
comprovação da finalidade de praticar uma série indeterminada de crimes.  

 
Questão 5  

 

(1,0 ponto) Embora mencionada na Constituição Federal e na Lei dos Crimes 
Hediondos, a expressão “tráfico ilícito de entorpecentes” não consta expressamente na Lei de 
Drogas, na medida em que esta última não traz um crime cujo nomen iuris seja tráfico de 
drogas. De modo a se determinar qual crime é o de tráfico de drogas, utiliza-se a interpretação 
dada pela doutrina e jurisprudência. Nesse sentindo, ANALISE as proposições abaixo, e em 
seguida IDENTIFIQUE aquelas condutas que correspondem ao delito de tráfico ilícito de 
drogas ou crimes equiparados. 
 
I. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, 
para juntos a consumirem.  
 



 

II. Semear, cultivar ou fazer a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de 
drogas.  
 
III. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, 
possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou 
qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, 
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.  
 
IV. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga.  
 
Correspondem ao delito de tráfico ilícito de drogas ou são crimes a este equiparados: 
 
a) As proposições I, II, III e IV. 
  
b) Apenas as proposições I, II e III.  
 
c) Apenas as proposições II e III. 
 
d) Apenas as proposições III e IV. 
 
 
Questão 6 

 

 (1,0 ponto) Durante uma operação policial de rotina, policiais rodoviários federais 
abordam o caminhão conduzido por Jonas. Revistado o veículo, encontram uma arma de fogo 
de uso permitido, escondida no porta-luvas. Questionado, Jonas revela não possuir porte de 
arma e sequer tem o instrumento registrado em seu nome. Afirma, também, que a arma fora 
adquirida para que pudesse se proteger, pois um desafeto o ameaçara, prometendo-lhe 
agressão física futura. Nesse contexto, é correto afirmar que Jonas: 
 
a) Cometeu crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 

b) Cometeu crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 

c) Cometeu crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.  

d) Não cometeu crime nenhum. 

 

Questão 7 

 (2,0 pontos) Acerca do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), o crime de omissão 

de cautela, previsto no art. 13, consiste em deixar de observar as cautelas necessárias para 

impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere 

de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. No que concerne 

ao referido crime, responda: 

a) (1,0) Assim como os demais crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, o crime de 

omissão de cautela também é tradicionalmente classificado pela doutrina como crime de perigo 

abstrato. Nesse sentindo, explique por qual motivo o referido crime é considerado um crime de 

perigo abstrato. 



 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) (1,0) Levando em consideração o crime de omissão de cautela, o sujeito que tem sob seu 
poder uma arma de fogo tem o dever jurídico de agir de forma cautelosa e garantir que menor 
ou deficiente mental não venha a se apoderar de arma de fogo. Nesse sentido, responda se o 
crime em questão é punido apenas na forma culposa. Se dolosa a intenção de que o menor ou 
deficiente mental tenha acesso à arma, haverá a prática de outro tipo penal? Explique. 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 
Boa Prova! 
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1) (1,0 ponto) Conhecida como Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/2006 criou mecanismos para 
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tida como vulnerável quando inserida 
em situações legais específicas. Com efeito, não faz nenhum sentido aplicar as disposições da 
referida lei a qualquer caso de agressão contra a mulher, mas apenas aos que ocorrerem na 
esfera de presumida vulnerabilidade. Por isso, é CORRETO afirmar que a proteção 
diferenciada contemplada pela Lei Maria da Penha para o gênero feminino terá incidência 
quando a violência contra a mulher for executada:  
 
a) Por um homem em qualquer relação íntima de afeto na qual conviva ou tenha convivido com 
a ofendida, não sendo possível configurar atos de violência doméstica as eventuais relações 
homoafetivas entre duas mulheres. 
 
b) Em qualquer relação íntima de afeto, desde que haja coabitação,ou seja, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida no mesmo domicílio.  
 
c) No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou 
se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa.  
 
d) No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 
pessoas, com vínculo familiar. 
 
Gabarito: “c” 
 
2) (1,0 ponto) Ainda no que diz respeito ao estudo da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha), estabelece a referida lei, que “Nas ações penais públicas condicionadas à 
representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação 
perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento 
da denúncia e ouvido o Ministério Público”. Com base nessas noções preliminares, assinale a 
alternativa correta. 
 
a) Os crimes de ameaça e de lesões corporais leves praticados no contexto de violência 
doméstica e familiar contra a mulher são de ação penal pública condicionada à representação 
da ofendida. 
 



 

b) Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ação penal relativa 
a lesões corporais resultantes de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, 
abarcando tal entendimento as contravenções penais de vias de fato quando praticadas no 
âmbito doméstico ou familiar contra a mulher. 
 
c) Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os crimes cometidos contra a 
dignidade sexual da mulher praticados no contexto de violência doméstica e familiar são de 
ação penal pública incondicionada. 
 
d) A contravenção penal de vias de fato, os crimes de ameaça, dano e os cometidos contra a 
dignidade sexual no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher são de ação 
penal pública condicionada à representação da ofendida.  
 
Gabarito: “b” 
 

3) (1,0 ponto) Ao julgar um recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu 
reformar a sentença no sentido de desqualificar a conduta imputada ao réu (tráfico de drogas)  
para o porte de droga para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 (Lei de 
Drogas). O aludido julgado recebeu a seguinte ementa: 

 

APELAÇÃO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO 
DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - 
PROVA DO PORTE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO - 
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A 
PRÁTICA DO TRÁFICO - DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU. 
Inexistindo prova bastante da prática da traficância pelos acusados, capaz 
de sustentar um decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006, mas tão somente comprovação de porte de droga para 
consumo próprio, impõe-se a desclassificação da conduta para a do art. 
28 da Lei de Tóxicos já citada, em face do princípio do in dubio pro reo. 
(TJ-MG - APR: 10051140009898001 MG, Relator: Octavio Augusto De 
Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 08/09/2015, Câmaras Criminais / 3ª 
CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/09/2015) 

 

Com base nessas noções preliminares, bem como no estudo da Lei de Drogas, leia 
atentamente todas as alternativas abaixo e marque a única correta. 

a) Não é considerado crime a conduta daquele que adquire ou traz consigo drogas para uso 
pessoal, tendo em vista que a Lei 11.343/06 descriminalizou a conduta prevista no art. 28, 
deixando de prever a aplicação de pena privativa de liberdade para o usuário. 

b) Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal ou ao tráfico ilícito, o juiz 
atenderá exclusivamente à natureza e à quantidade da substância apreendida, 
independentemente do local em que se desenvolveu a ação.  

c) As penas de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a 
programa ou curso educativo serão aplicadas pelo prazo máximo de seis meses caso o 
acusado seja primário. 



 

d) No caso de crime de porte de drogas para consumo pessoal, o descumprimento injustificado 
da prestação de serviços à comunidade ou das medidas educativas de comparecimento a 
programa ou curso educativo poderá resultar em admoestação verbal e multa, sucessivamente. 
 
Gabarito: “d” 
 
4) (1,0 ponto) Ao contrário do crime de associação criminosa do Código Penal, que demanda a 
presença de pelo menos três pessoas, e do crime de organização criminosa constante do art. 
2.º da Lei 12.850/13, cuja tipificação impõe a associação de pelo menos quatro pessoas, a 
associação para fins de tráfico da Lei 11.343/06 impõe o número mínimo de duas pessoas: 
 

Art. 35.  Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou 
não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1

o
, e 34 desta Lei: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 
(mil e duzentos) dias-multa. 

 
Dentre tais pessoas, pouco importa a presença de um inimputável ou de um agente que não 
tenha sido identificado; por mais que as autoridades policiais não tenham logrado êxito na 
identificação de todos os integrantes da associação, é perfeitamente possível que apenas um 
agente seja processado pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas, desde que se tenha certeza da 
existência de outro membro. Com base nessas informações preliminares, assinale a alternativa 
correta no que diz respeito ao crime de “associação para fins de tráfico”: 
 
a) A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes. Por isso, a 
prática criminosa pretendida não precisa ser reiterada, mas a associação não pode ser 
eventual. 
 
b) A reunião ocasional de duas ou mais pessoas para o fim de praticar os crimes mencionados 
no art. 35 da Lei 11.343/06 configura o tipo penal de associação para o tráfico. 
 
c) A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, sendo 
necessário que algum dos crimes para os quais se associaram venha a se concretizar. 

d) Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se efetivamente a 
comprovação da finalidade de praticar uma série indeterminada de crimes.  

Gabarito: “a” 

 
5) (1,0 ponto) Embora mencionada na Constituição Federal e na Lei dos Crimes Hediondos, a 
expressão “tráfico ilícito de entorpecentes” não consta expressamente na Lei de Drogas, na 
medida em que esta última não traz um crime cujo nomen iuris seja tráfico de drogas. De modo 
a se determinar qual crime é o de tráfico de drogas, utiliza-se a interpretação dada pela 
doutrina e jurisprudência. Nesse sentindo, analise as proposições abaixo, e em seguida 
identifique aquelas condutas que correspondem ao delito de tráfico ilícito de drogas ou crimes 
equiparados. 
 
I. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, 
para juntos a consumirem.  
 
II. Semear, cultivar ou fazer a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de 
drogas.  



 

 
III. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, 
possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou 
qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, 
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.  
 
IV. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga.  

Correspondem ao delito de tráfico ilícito de drogas ou são crimes a este equiparados: 
 
a) As proposições I, II, III e IV. 
  
b) Apenas as proposições I, II e III.  
 
c) Apenas as proposições II e III. 
 
d) Apenas as proposições III e IV. 

Gabarito: “c” 

6) (1,0 ponto) Durante uma operação policial de rotina, policiais rodoviários federais abordam o 

caminhão conduzido por Jonas. Revistado o veículo, encontram uma arma de fogo de uso 

permitido, escondida no porta-luvas. Questionado, Jonas revela não possuir porte de arma e 

sequer tem o instrumento registrado em seu nome. Afirma, também, que a arma fora adquirida 

para que pudesse se proteger, pois um desafeto o ameaçara, prometendo-lhe agressão física 

futura. Nesse contexto, é correto afirmar que Jonas: 

 
a) Cometeu crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 

b) Cometeu crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 

c) Cometeu crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.  

d) Não cometeu crime nenhum. 

Gabarito: “a” 

7) (2,0 pontos) Acerca do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), o crime de omissão 

de cautela, previsto no art. 13, consiste em deixar de observar as cautelas necessárias para 

impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere 

de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. No que concerne 

ao referido crime, responda: 

a) (1,0 ponto) Assim como os demais crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, o crime 

de omissão de cautela também é tradicionalmente classificado pela doutrina como crime de 

perigo abstrato. Nesse sentindo, explique por qual motivo o referido crime é de perigo abstrato. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Padrão de resposta: Os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são tradicionalmente 
classificados pela doutrina como crimes de perigo abstrato, pois ocorre a presunção da 
situação de perigo, de modo que o crime restará configurado ainda que não reste demonstrado 
que a vítima foi exposta a uma situação de perigo concreto. Isso se deve ao fato de que a 
probabilidade de ocorrência do dano estar presumida no próprio tipo penal, independente de 
prova. Há portanto, presunção absoluta, (iuris et de iure) de que determinadas condutas 
acarretam perigo. Portanto, o crime de omissão de cautela é um crime de perigo abstrato, pois 
mesmo que não ocorra nenhum resultado específico, o próprio comportamento descrito no tipo 
penal já expõe a uma situação de perigo.  

b) (1,0 ponto) Levando em consideração o crime de omissão de cautela, o sujeito que tem sob 
seu poder uma arma de fogo tem o dever jurídico de agir de forma cautelosa e garantir que 
menor ou deficiente mental não venha a se apoderar de arma de fogo. Nesse sentido, 
responda se o crime em questão é punido apenas na forma culposa. Se dolosa a intenção de 
que o menor ou deficiente mental tenha acesso à arma, haverá a prática de outro tipo penal? 
Explique. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Padrão resposta: Sim. O crime de omissão de cautela é punido apenas na forma culposa, pois 
prevê a negligência que é omitir a cautela necessária. Se dolosa a intenção de que o menor ou 
deficiente mental tenha acesso à arma, haverá a prática de outro crime: posse ou porte ilegal 
de arma de fogo de uso restrito, com a prática do verbo “fornecer”. 
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Questão 1 
 
 (1,0 ponto) Assinale a alternativa correta sobre a espécie de violência que a Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) indica, como qualquer conduta contra a 
mulher que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir. 
 
a) Violência física. 
 
b) Violência moral. 
 
c) Violência sexual. 
 
d) Violência psicológica.  
 
 
Questão 2 
 
 (1,0 ponto) A Lei Maria da Pena criou mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, conferindo proteção diferenciada ao gênero feminino, tido como 
vulnerável quando inserido em situações legais específicas. Nesse sentido, para os efeitos da 
Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial, quando inserida em uma das seguintes situações 
legais. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 
pessoas com vínculo familiar, excluindo-se as esporadicamente agregadas. 
 
b) No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada exclusivamente por 
indivíduos que são aparentados, unidos por laços naturais. 
 



 

c) Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de coabitação.  
 
d) Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva com a ofendida, sob pena 
de descaracterização da violência doméstica.  
 
 
Questão 3 
 
 (1,0 ponto) Ainda no que diz respeito ao estudo da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha), estabelece a referida lei, que “Nas ações penais públicas condicionadas à 
representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à 
representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, 
antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público”. Com base nessas 
informações, suponha que Penha foi vítima de um crime de lesão corporal leve praticada 
por seu companheiro Leopoldo, que não aceitou ver a companheira conversando com um 
ex-namorado na rua. Penha comparece ao Ministério Público para narrar os fatos, sendo 
oferecida denúncia em face de Leopoldo. Antes do recebimento da denúncia, Penha 
novamente comparece ao Ministério Público e afirma que não mais tem interesse em ver 
seu companheiro processado criminalmente. Diante da situação narrada é correto afirmar 
que: 
 

a) A vontade de Penha é irrelevante, pois conforme entendimento do STF a ação penal relativa 
a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. 

b) A vontade de Penha deve prevalecer, tendo em vista que a infração penal praticada é de 
natureza pública condicionada à representação.  

c) A vontade de Penha é irrelevante, pois, uma vez oferecida a denúncia, não cabe a renúncia 
à representação, independente do crime praticado quando no contexto da Lei nº 11.340/06. 

d) A retratação de Penha ao direito de representação deverá ser ratificada na presença do juiz, 
em audiência especialmente designada para esta finalidade. 
 
 
Questão 4 
 
 (1,0 ponto) ALBERTO foi denunciado e condenado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, 
pois, em março de 2014 teria sido surpreendido por policiais trazendo consigo 15 (quinze) 
porções de cocaína e 7 (sete) porções de maconha. Ao julgar o recurso de apelação, o 
Tribunal de Justiça decidiu reformar a decisão, entendendo adequada a desclassificação do 
crime da denúncia para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de droga para consumo 
próprio). O julgado recebeu a seguinte ementa: 
 

APELAÇÃO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - 
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 
DA LEI Nº 11.343/2006 - PROVA DO PORTE DA DROGA PARA 
CONSUMO PRÓPRIO - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM 
JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DO TRÁFICO - DÚVIDA QUE 
FAVORECE AO RÉU. Inexistindo prova bastante da prática da traficância 
pelos acusados, capaz de sustentar um decreto condenatório pelo delito 
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mas tão somente comprovação 
de porte de droga para consumo próprio, impõe-se a desclassificação da 



 

conduta para a do art. 28 da Lei de Tóxicos já citada, em face do princípio 
do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10051140009898001 MG, Relator: 
Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 08/09/2015, 
Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 
18/09/2015) 

 
 Com base nessas noções preliminares, bem como no estudo da Lei de Drogas, leia 
atentamente todas as alternativas abaixo e marque a única correta. 

 
a) Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal ou ao tráfico ilícito, o juiz 
atenderá exclusivamente à quantidade da substância apreendida, independentemente do local 
em que se desenvolveu a ação.  

b) Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 
quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, 
às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 

c) No caso de crime de porte de drogas para consumo pessoal a Lei 11.343/2006 prevê 
aplicação de pena de multa e admoestação verbal. A admoestação verbal a que se refere a Lei 
de Drogas é uma advertência sobre os efeitos inerentes ao uso de drogas. 
 
d) No caso de crime de porte de drogas para consumo pessoal a Lei 11.343/2006 prevê 
aplicação de prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a 
programa ou curso educativo e admoestação verbal. 

 
Questão 5 
 

(1,0 ponto) Embora mencionada na Constituição Federal e na Lei dos Crimes 
Hediondos, a expressão “tráfico ilícito de entorpecentes” não consta expressamente na Lei de 
Drogas, na medida em que esta última não traz um crime cujo nomen iuris seja tráfico de 
drogas. De modo a se determinar qual crime é o de tráfico de drogas, utiliza-se a interpretação 
dada pela doutrina e jurisprudência. Nesse sentindo, ANALISE as proposições abaixo, e em 
seguida IDENTIFIQUE aquelas condutas que correspondem ao delito de tráfico ilícito de 
drogas ou crimes equiparados. 
 
I. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga.  
 
II. Semear, cultivar ou fazer a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar, de plantas que se constituem em matéria prima para a preparação de 
drogas.  
 
III. Importar, exportar, remeter, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, 
fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo ou guardar, ainda que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo 
ou produto químico destinado à preparação de drogas.  
 
IV. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, 
para juntos a consumirem. 
 
Correspondem ao delito de tráfico ilícito de drogas ou são crimes a este equiparados: 
 
a) As proposições I, II, III e IV. 



 

  
b) Apenas as proposições I, II e III.  
 
c) Apenas as proposições II e III. 
 
d) Apenas as proposições III e IV. 
 
 
Questão 6 

 
 (1,0 ponto) João Rambo é proprietário e responsável legal de uma padaria. Seu 
funcionário Yago, possui em seu local de trabalho, dentro da gaveta do caixa registrador do 
estabelecimento, uma arma de fogo de uso permitido, um revólver calibre 22 LR. No entanto, 
Yago não possui registro, nem o porte do referido armamento. Nessa situação, é configurado 
crime de: 

 
a) Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 

b) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 

c) Omissão de cautela. 

d) A conduta de Yago não constitui crime.  

Questão 7 

  (1,0 ponto) O Estatuto do Desarmamento criou tipos penais que incriminam condutas 
relacionadas às armas de fogo, suas munições e acessórios. Cada uma das próximas opções 
apresenta uma situação hipotética sobre crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, 
seguida de uma assertiva a ser julgada. Analise as proposições abaixo e em seguida 
assinale a opção correta. 
 
I. O crime de omissão de cautela, previsto no Estatuto do Desarmamento, consiste em deixar 
de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora 
de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de 
sua propriedade. O crime em questão é punido apenas na forma culposa. 
 
II. Júlio, detentor de porte de arma e proprietário de arma de fogo devidamente registrada, 
vendeu para Tiago, de quatorze anos de idade, uma arma, devidamente municiada, 
acompanhada do seu documento de registro. Nessa situação, ao permitir que o adolescente se 
apoderasse da arma de fogo, Júlio praticou o delito de omissão de cautela, previsto no Estatuto 
do Desarmamento. 
 
III. Rock Balboa possuía, no interior de sua residência, arma de fogo com numeração raspada 
de janeiro de 2015 até sua prisão em flagrante na presente data. Nessa situação, o sujeito 
praticou o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 
 
IV. O crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 do estatuto, é autônomo, sendo 
que, na hipótese de o agente tentar matar a vítima com disparos de arma de fogo, responderá 
por tentativa de homicídio e pelo crime de disparo de arma de fogo em concurso material de 
delitos. 



 

 
Está (ao) CORRETA(S): 
 
a) Apenas uma proposição está correta. 
 
b) Apenas duas proposições estão corretas. 
 
c) Apenas três proposições estão corretas. 
 
d) As quatro proposições estão corretas.  
 

Questão 8 

  (1,0 ponto) A Lei de Tóxicos, nº 11.343/2006, estabelece normas para repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, entre outras providências. Referente 
a essa lei, nos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput) e delitos a este equiparados 
(§1.º), as penas poderão ser reduzidas desde que o agente atenda alguns requisitos legais. 
Com base nessas noções preliminares, responda: 
 
a) (0,5) Tendo em vista que a aplicação da minorante depende da presença cumulativa de 
todos os requisitos legais, suponha que Vandammy tenha sido condenado pela prática de 
tráfico ilícito de entorpecentes.  Considere ainda que o condenado seja réu primário, dotado 
de bons antecedentes e não faz parte de organização criminosa. No entanto, constatou-se a 
existência de Inquéritos Policiais em andamento contra Vandammy, o que permitiu concluir 
a vivência delitiva do agente, que não possui ocupação lícita, evidenciando assim, a sua 
dedicação às atividades criminosas. Vandammy faz jus à causa de diminuição de pena 
prevista no §4.º do art. 33 da Lei de Drogas? Explique. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) (0,5) Informe quais são os patamares máximo e mínimo de redução de pena, quando 
presentes os requisitos do art. 33, parágrafo 4.º, da Lei de Drogas (11.343/06) pelo 
chamado “tráfico privilegiado”. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Questão 1 
 
 (1,0 ponto) Assinale a alternativa correta sobre a espécie de violência que a Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) indica, como qualquer conduta contra a 
mulher que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir. 
 
a) Violência física. 
 
b) Violência moral. 
 
c) Violência sexual. 
 
d) Violência psicológica.  
 
Gabarito: d 
 
 
Questão 2 
 
 (1,0 ponto) A Lei Maria da Pena criou mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, conferindo proteção diferenciada ao gênero feminino, tido como 
vulnerável quando inserido em situações legais específicas. Nesse sentido, para os efeitos da 
Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial, quando inserida em uma das seguintes situações 
legais. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 
pessoas com vínculo familiar, excluindo-se as esporadicamente agregadas. 
 
b) No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada exclusivamente por 
indivíduos que são aparentados, unidos por laços naturais. 



 

 
c) Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de coabitação.  
 
d) Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva com a ofendida, sob pena 
de descaracterização da violência doméstica.  
 
Gabarito: c 
 
Questão 3 
 
 (1,0 ponto) Ainda no que diz respeito ao estudo da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha), estabelece a referida lei, que “Nas ações penais públicas condicionadas à 
representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à 
representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, 
antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público”. Com base nessas 
informações, suponha que Penha foi vítima de um crime de lesão corporal leve praticada 
por seu companheiro Leopoldo, que não aceitou ver a companheira conversando com um 
ex-namorado na rua. Penha comparece ao Ministério Público para narrar os fatos, sendo 
oferecida denúncia em face de Leopoldo. Antes do recebimento da denúncia, Penha 
novamente comparece ao Ministério Público e afirma que não mais tem interesse em ver 
seu companheiro processado criminalmente. Diante da situação narrada é correto afirmar 
que: 
 

a) A vontade de Penha é irrelevante, pois conforme entendimento do STF a ação penal relativa 
a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. 

b) A vontade de Penha deve prevalecer, tendo em vista que a infração penal praticada é de 
natureza pública condicionada à representação.  

c) A vontade de Penha é irrelevante, pois, uma vez oferecida a denúncia, não cabe a renúncia 
à representação, independente do crime praticado quando no contexto da Lei nº 11.340/06. 

d) A retratação de Penha ao direito de representação deverá ser ratificada na presença do juiz, 
em audiência especialmente designada para esta finalidade. 

Gabarito: a 
 
 
Questão 4 
 
 (1,0 ponto) ALBERTO foi denunciado e condenado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, 
pois, em março de 2014 teria sido surpreendido por policiais trazendo consigo 15 (quinze) 
porções de cocaína e 7 (sete) porções de maconha. Ao julgar o recurso de apelação, o 
Tribunal de Justiça decidiu reformar a decisão, entendendo adequada a desclassificação do 
crime da denúncia para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de droga para consumo 
próprio). O julgado recebeu a seguinte ementa: 
 

APELAÇÃO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - 
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 
DA LEI Nº 11.343/2006 - PROVA DO PORTE DA DROGA PARA 
CONSUMO PRÓPRIO - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM 
JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DO TRÁFICO - DÚVIDA QUE 



 

FAVORECE AO RÉU. Inexistindo prova bastante da prática da traficância 
pelos acusados, capaz de sustentar um decreto condenatório pelo delito 
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mas tão somente comprovação 
de porte de droga para consumo próprio, impõe-se a desclassificação da 
conduta para a do art. 28 da Lei de Tóxicos já citada, em face do princípio 
do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10051140009898001 MG, Relator: 
Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 08/09/2015, 
Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 
18/09/2015) 

 
 Com base nessas noções preliminares, bem como no estudo da Lei de Drogas, leia 
atentamente todas as alternativas abaixo e marque a única correta. 

 
a) Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal ou ao tráfico ilícito, o juiz 
atenderá exclusivamente à quantidade da substância apreendida, independentemente do local 
em que se desenvolveu a ação.  

b) Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 
quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, 
às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 

c) No caso de crime de porte de drogas para consumo pessoal a Lei 11.343/2006 prevê 
aplicação de pena de multa e admoestação verbal. A admoestação verbal a que se refere a Lei 
de Drogas é uma advertência sobre os efeitos inerentes ao uso de drogas. 
 
d) No caso de crime de porte de drogas para consumo pessoal a Lei 11.343/2006 prevê 
aplicação de prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a 
programa ou curso educativo e admoestação verbal. 

 
Gabarito: b 
   
 
Questão 5 
 

 

(1,0 ponto) Embora mencionada na Constituição Federal e na Lei dos Crimes 
Hediondos, a expressão “tráfico ilícito de entorpecentes” não consta expressamente na Lei de 
Drogas, na medida em que esta última não traz um crime cujo nomen iuris seja tráfico de 
drogas. De modo a se determinar qual crime é o de tráfico de drogas, utiliza-se a interpretação 
dada pela doutrina e jurisprudência. Nesse sentindo, ANALISE as proposições abaixo, e em 
seguida IDENTIFIQUE aquelas condutas que correspondem ao delito de tráfico ilícito de 
drogas ou crimes equiparados. 
 
I. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga.  
 
II. Semear, cultivar ou fazer a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar, de plantas que se constituem em matéria prima para a preparação de 
drogas.  
 
III. Importar, exportar, remeter, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, 
fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo ou guardar, ainda que gratuitamente, sem 



 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo 
ou produto químico destinado à preparação de drogas.  
 
IV. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, 
para juntos a consumirem. 
 
Correspondem ao delito de tráfico ilícito de drogas ou são crimes a este equiparados: 
 
a) As proposições I, II, III e IV. 
  
b) Apenas as proposições I, II e III.  
 
c) Apenas as proposições II e III. 
 
d) Apenas as proposições III e IV. 
 
Gabarito: c 
 
 
Questão 6 

 
 (1,0 ponto) João Rambo é proprietário e responsável legal de uma padaria. Seu 
funcionário Yago, possui em seu local de trabalho, dentro da gaveta do caixa registrador do 
estabelecimento, uma arma de fogo de uso permitido, um revólver calibre 22 LR. No entanto, 
Yago não possui registro, nem o porte do referido armamento. Nessa situação, é configurado 
crime de: 

 
a) Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 

b) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 

c) Omissão de cautela. 

d) A conduta de Yago não constitui crime.  

Gabarito: “b” 

Questão 7 

  (1,0 ponto) O Estatuto do Desarmamento criou tipos penais que incriminam condutas 
relacionadas às armas de fogo, suas munições e acessórios. Cada uma das próximas opções 
apresenta uma situação hipotética sobre crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, 
seguida de uma assertiva a ser julgada. Analise as proposições abaixo e em seguida 
assinale a opção correta. 
 
I. O crime de omissão de cautela, previsto no Estatuto do Desarmamento, consiste em deixar 
de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora 
de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de 
sua propriedade. O crime em questão é punido apenas na forma culposa. 
 
II. Júlio, detentor de porte de arma e proprietário de arma de fogo devidamente registrada, 
vendeu para Tiago, de quatorze anos de idade, uma arma, devidamente municiada, 
acompanhada do seu documento de registro. Nessa situação, ao permitir que o adolescente se 



 

apoderasse da arma de fogo, Júlio praticou o delito de omissão de cautela, previsto no Estatuto 
do Desarmamento. 
 
III. Rock Balboa possuía, no interior de sua residência, arma de fogo com numeração raspada 
de janeiro de 2015 até sua prisão em flagrante na presente data. Nessa situação, o sujeito 
praticou o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 
 
IV. O crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 do estatuto, é autônomo, sendo 
que, na hipótese de o agente tentar matar a vítima com disparos de arma de fogo, responderá 
por tentativa de homicídio e pelo crime de disparo de arma de fogo em concurso material de 
delitos. 
 
Está (ao) CORRETA(S): 
 
a) Apenas uma proposição está correta. 
 
b) Apenas duas proposições estão corretas. 
 
c) Apenas três proposições estão corretas. 
 
d) As quatro proposições estão corretas.  
 
Gabarito: a 
 

Questão 8 

  (1,0 ponto) A Lei de Tóxicos, nº 11.343/2006, estabelece normas para repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, entre outras providências. Referente 
a essa lei, nos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput) e delitos a este equiparados 
(§1.º), as penas poderão ser reduzidas desde que o agente atenda alguns requisitos legais. 
Com base nessas noções preliminares, responda: 
 
a) (0,5) Tendo em vista que a aplicação da minorante depende da presença cumulativa de 
todos os requisitos legais, suponha que Vandammy tenha sido condenado pela prática de 
tráfico ilícito de entorpecentes.  Considere ainda que o condenado seja réu primário, dotado 
de bons antecedentes e não faz parte de organização criminosa. No entanto, constatou-se a 
existência de Inquéritos Policiais em andamento contra Vandammy, o que permitiu concluir 
a vivência delitiva do agente, que não possui ocupação lícita, evidenciando assim, a sua 
dedicação às atividades criminosas. Vandammy faz jus à causa de diminuição de pena 
prevista no §4.º do art. 33 da Lei de Drogas? Explique. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

Padrão de resposta: Não faz jus à causa de diminuição, tendo em vista que os requisitos do 
§4.º do art. 33 são cumulativos e Vandammy não atende um dos requisitos, tendo em vista 
sua dedicação às atividades criminosas. Inquéritos Policiais em andamento, embora não 
sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (SUM 444 do STJ), 
podem concluir a vivência delitiva do agente, evidenciando a dedicação a atividades 
criminosas.  
 
b) (0,5) Informe quais são os patamares máximo e mínimo de redução de pena, quando 
presentes os requisitos do art. 33, parágrafo 4.º, da Lei de Drogas (11.343/06) pelo 
chamado “tráfico privilegiado”. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Padrão de resposta: Presentes os requisitos legais, as penas poderão ser reduzidas na fração 
entre 1/6 a 2/3. 
  

 

 

 

 

Boa Prova! 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Civil III Data: 04/12/17 

Professor(a): Anna Paula Silva Mantana Turma: 6º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

Observações: 

Não serão admitidas rasuras. 

 

1-) João propôs uma Ação de Divórcio Litigioso em desfavor de Maria, tendo requerido os benefícios da 

justiça gratuita por auferir renda inferior a 02 (dois) salários mínimos. O juiz, por sua vez, indeferiu o 

pedido de gratuidade, determinando o pagamento das custas. De acordo com o diploma processual civil, a 

decisão que indeferiu a gratuidade da justiça: (1,0 ponto) 

a-) Desafia recurso de apelação, no prazo de quinze dias, contados a partir da intimação desta decisão. 

b-) Desafia recurso de agravo de instrumento, no prazo de quinze dias, contados a partir da intimação 

desta decisão. 

c-) Pode desafiar recurso de agravo interno ou embargos de declaração, conforme o momento processual 

em que a decisão for proferida.  

d-) É irrecorrível, mas pode ser questionada por outros meios de impugnação. 

 

2-) Maria propôs Ação de Indenização no Juizado Especial Cível da Comarca de Catalão/GO, em face das 

Casas Tocantins, por ter adquirido uma máquina de lavar roupas que nunca funcionou. Na contestação, a 

empresa Ré alegou não ser parte legítima para figurar no pólo passivo da ação, sendo apenas fornecedora 

da mercadoria, sendo a responsabilidade exclusiva do fabricante. O juiz acatou a alegação da Ré, 

extinguindo o processo em resolução do mérito face à ausência de legitimidade. A publicação da sentença 

ocorreu na data de hoje. Carreando a legislação consumerista, você, advogado de Maria, constata que a 

ação poderia sim ser proposta em face do estabelecimento comercial, verificando, portanto, a 

possibilidade jurídica de reverter a decisão judicial. De qual ato processual Maria poderá se valer visando 

a reforma da sentença? (1,0 ponto) 

a-) Recurso de Apelação em ambos os efeitos. 

b-) Recurso de Apelação apenas no efeito devolutivo, por não estar presente nenhuma das hipóteses que 

autorizam a concessão do efeito suspensivo. 

c-) Embargos de Declaração face à omissão do juiz em não ter julgado o mérito. 

d-) Recurso Inominado no prazo de 10 dias corridos. 

 

3-) Em discursos recentes no Congresso, o deputado Lincoln Portela, do Partido Republicano de Minas 

Gerais, tem explicitado aos membros da casa a importância da regulamentação da modalidade de ensino 

homeschooling (ensino domiciliar regido pelos pais), uma vez que o recurso de uma família de Canela/RS 

aguarda julgamento do STF com status de Repercussão Geral, significando assim que, o que for decidido 

a favor ou contra o pedido da família, servirá como marco norteador para todas as inúmeras famílias que 

esperam do Poder Judiciário, uma resposta. Uma manifestação favorável do Ministério da Educação 

(MEC) será de grande importância para o julgamento do recurso mencionado, assim como a designação 

de uma audiência pública para oitiva dos pareceres de técnicos especializados no assunto. No presente 

caso: (1,0 ponto) 

a-) Estamos diante de um Recurso Especial Repetitivo, cuja decisão proferida terá efeito vinculante, tanto 

no que se refere aos processos em curso, e que estejam sobrestados, quanto em relação aos casos futuros 

que versem sobre a mesma questão de direito. 



 

b-) Estamos diante de um Recurso Extraordinário Repetitivo, havendo uma questão de Repercussão 

Geral, autorizando, para legitimar a formação do paradigma, a ampla divulgação e a efetiva participação 

de terceiros no julgamento, por essa razão se admitindo a intervenção do Ministério da Educação como 

amicus curiae e a realização de audiências públicas composta por profissionais da educação para 

discussão da pertinência da decisão. 

c-) O caso se refere a um Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, eis que 

a Constituição Federal declara explicitamente que a educação não cabe aos pais, mas sim ao Estado, e 

qualquer ato contrário a isto resta evidente ofensa à Lei Maior. 

d-) Ocorrerá no presente caso uma usurpação da competência do STF, passível de Reclamação. 

 

4-) Encontra-se em pauta no Tribunal de Justiça de Goiás julgamento que envolve a possibilidade de 

múltipla filiação registral de uma criança, cujos pais biológicos convivem cada qual com um 

companheiro, todos tendo afeto pelo menor. O pedido é de inclusão no registro de nascimento da criança 

do pai e mãe socioafetivo permanecendo o nome de ambos os pais biológicos. A multiparentalidade é 

uma forma de reconhecer no campo jurídico o que ocorre no mundo dos fatos. Afirma a existência do 

direito a convivência familiar que a criança e o adolescente exercem por meio da paternidade biológica 

em conjunto com a paternidade socioafetiva. Este julgamento, aparenta ser de grande importância para a 

sociedade, diante da evolução do conceito de família. O relator, ao apreciar o recurso, poderá, ou mesmo 

deverá, tratando-se de uma relevante questão de direito e de repercussão social: (1,0 ponto) 

a-) Submeter a matéria à turma ou à câmara a qual competir o conhecimento do processo quando as 

partes, o Ministério Público e os Terceiros Interessados arguirem, em controle difuso, a 

inconstitucionalidade da lei.  

b-)Negar provimento ao recurso por ser o mesmo contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal. 

c-) Determinar a instauração do incidente de assunção de competência, a fim de que a decisão do Tribunal 

sirva como precedente para outras situações idênticas. 

d-) Dar provimento ao recurso sem submeter a questão à apreciação dos demais componentes da câmara, 

vedando a alteração de registro de nascimento, decisão esta que vinculará todos os juízes e órgãos 

fracionários daquele tribunal.  

 

5-) Tício, inconformado com a sentença que julgou improcedente sua pretensão, procura seu advogado a 

fim de interpor recurso visando a reforma da decisão. O advogado, ao estudar o caso, percebe que na 

sentença proferida, houve ofensa direta à Constituição Federal, cuja decisão foi totalmente contrária à 

direitos garantistas, sobrepondo lei local em face da Lei Maior. Assim, o advogado interpõe Recurso 

Extraordinário no STF visando o reconhecimento da ofensa ao texto constitucional. Ressalte que o 

processo tramitou perante a Justiça Comum Estadual. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) O advogado só poderá interpor o Recurso Especial, vez que se trata de ofensa reflexa à Constituição 

Federal, e não ofensa direta. 

b-) O advogado deverá interpor o Recurso Extraordinário, porém, verificada ofensa indireta ou reflexa ao 

texto constitucional, de modo a exigir o exame de norma infraconstitucional, o STF deve inadmitir o 

recurso extraordinário, já que não se admite a fungibilidade entre o Recurso Especial e o Recurso 

Extraordinário. 

c-) O advogado poderá interpor o Recurso Extraordinário após o esgotamento de todos os recursos, e, 

verificada ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional, de modo a exigir o exame de norma 

infraconstitucional, o STF poderá enviar o Recurso ao STJ, face ao princípio da fungibilidade, cabível 

entre os dois recursos. 

d-) Por precaução, o advogado deverá interpor os dois recursos, pois caso os Tribunais Superiores 

entendam não ser das suas respectivas competências a matéria discutida nos recursos, não poderão 

remeter ao outro, ocasião em que nenhum dos recurso será apreciado.  

 

6-) O juízo de primeira instância indefere inversão do ônus da prova requerida pelo autor. Desta decisão 

se interpõe agravo de instrumento, que vem a ser provido, determinando o tribunal uma nova distribuição 

dos ônus probatórios. O juízo de primeiro grau, então, emite pronunciamento em que comunica às partes 



 

que julgará a causa sem a inversão do ônus da prova, por entender não ser o caso de invertê-lo, 

desrespeitando a autoridade da decisão do tribunal. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) A parte poderá interpor um pedido de reconsideração para que o juiz acate a decisão do tribunal. 

b-) Poderá a parte se valer dos Embargos de Declaração. 

c-) A parte deverá interpor Recurso Ordinário. 

d-) A parte poderá impugnar o ato através da Reclamação.  

 

7-) O MM. Juiz de uma Comarca do interior de Goiás, proferiu sentença desfavorável à Ana em Ação de 

Indenização por Danos Morais em virtude de Dano Estético por esta sofrido em cirurgia plástica. Na 

época, Ana utilizou de todos os recursos possíveis visando reverter a decisão, porém, não obteve êxito, A 

ação transitou em julgado em maio de 2016. O fato é que Ana nunca se conformou com a derrota e, 

sempre que encontra algum advogado, lamenta o ocorrido. Um belo dia, na fila do banco, você se senta 

por acaso ao lado de Ana e esta, ao perceber que é advogado, lhe conta todo o caso. E no meio das 

lamentações, Ana alega que a advogada do médico cirurgião é esposa do juiz que proferiu a decisão, 

pessoa muito conhecida na cidade. Você então se interessa pelo caso, marca um horário para atende-la em 

seu escritório e lhe informa que ainda há uma “luz no fim do túnel”. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) Poderá ser proposta Ação Declaratória de Nulidade (querella nullitatis). 

b-) Poderá ser proposta Ação Rescisória, visando desconstituir a sentença proferida por juiz impedido.  

c-) Poderá ser interposto Recurso de Apelação para reforma da decisão. 

d-) Poderá ser proposta Reclamação, eis que o juiz extrapolou a autoridade a ele conferida, agindo com 

abuso de poder. 

 

8-) No que tange aos incidentes constantes na Lei Processual Civil, analise as proposições abaixo e 

assinale a alternativa que contenha todos os itens corretos: (1,0 ponto) 

I-) O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não exigirá custas processuais. 

II-) O Ministério Público deverá ser intimado em todos os incidentes de resolução de demandas 

repetitivas para, querendo, manifestar-se no prazo legal. 

III-) Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá 

admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. 

IV-) É admissível o Incidente de Assunção de Competência quando o julgamento de recurso, de remessa 

necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande 

repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 

Estão corretos: 

a-) I, II e III. 

b-) III e IV. 

c-) I e IV. 

d-) I, II, III e IV.  

 

Boa Prova! 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

Observações: 

Não serão admitidas rasuras. 

 

1-) João propôs uma Ação de Divórcio Litigioso em desfavor de Maria, tendo requerido os benefícios da 

justiça gratuita por auferir renda inferior a 02 (dois) salários mínimos. O juiz, por sua vez, indeferiu o 

pedido de gratuidade, determinando o pagamento das custas. De acordo com o diploma processual civil, a 

decisão que indeferiu a gratuidade da justiça: (1,0 ponto) 

a-) Desafia recurso de apelação, no prazo de quinze dias, contados a partir da intimação desta decisão. 

b-) Desafia recurso de agravo de instrumento, no prazo de quinze dias, contados a partir da 

intimação desta decisão. 

c-) Pode desafiar recurso de agravo interno ou embargos de declaração, conforme o momento processual 

em que a decisão for proferida.  

d-) É irrecorrível, mas pode ser questionada por outros meios de impugnação. 

 

2-) Maria propôs Ação de Indenização no Juizado Especial Cível da Comarca de Catalão/GO, em face das 

Casas Tocantins, por ter adquirido uma máquina de lavar roupas que nunca funcionou. Na contestação, a 

empresa Ré alegou não ser parte legítima para figurar no pólo passivo da ação, sendo apenas fornecedora 

da mercadoria, sendo a responsabilidade exclusiva do fabricante. O juiz acatou a alegação da Ré, 

extinguindo o processo em resolução do mérito face à ausência de legitimidade. A publicação da sentença 

ocorreu na data de hoje. Carreando a legislação consumerista, você, advogado de Maria, constata que a 

ação poderia sim ser proposta em face do estabelecimento comercial, verificando, portanto, a 

possibilidade jurídica de reverter a decisão judicial. De qual ato processual Maria poderá se valer visando 

a reforma da sentença? (1,0 ponto) 

a-) Recurso de Apelação em ambos os efeitos. 

b-) Recurso de Apelação apenas no efeito devolutivo, por não estar presente nenhuma das hipóteses que 

autorizam a concessão do efeito suspensivo. 

c-) Embargos de Declaração face à omissão do juiz em não ter julgado o mérito. 

d-) Recurso Inominado no prazo de 10 dias corridos. 

 

3-) Em discursos recentes no Congresso, o deputado Lincoln Portela, do Partido Republicano de Minas 

Gerais, tem explicitado aos membros da casa a importância da regulamentação da modalidade de ensino 

homeschooling (ensino domiciliar regido pelos pais), uma vez que o recurso de uma família de Canela/RS 

aguarda julgamento do STF com status de Repercussão Geral, significando assim que, o que for decidido 

a favor ou contra o pedido da família, servirá como marco norteador para todas as inúmeras famílias que 

esperam do Poder Judiciário, uma resposta. Uma manifestação favorável do Ministério da Educação 

(MEC) será de grande importância para o julgamento do recurso mencionado, assim como a designação 

de uma audiência pública para oitiva dos pareceres de técnicos especializados no assunto. No presente 

caso: (1,0 ponto) 

a-) Estamos diante de um Recurso Especial Repetitivo, cuja decisão proferida terá efeito vinculante, tanto 

no que se refere aos processos em curso, e que estejam sobrestados, quanto em relação aos casos futuros 

que versem sobre a mesma questão de direito. 



 

b-) Estamos diante de um Recurso Extraordinário Repetitivo, havendo uma questão de 

Repercussão Geral, autorizando, para legitimar a formação do paradigma, a ampla divulgação e a 

efetiva participação de terceiros no julgamento, por essa razão se admitindo a intervenção do 

Ministério da Educação como amicus curiae e a realização de audiências públicas composta por 

profissionais da educação para discussão da pertinência da decisão. 

c-) O caso se refere a um Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, eis que 

a Constituição Federal declara explicitamente que a educação não cabe aos pais, mas sim ao Estado, e 

qualquer ato contrário a isto resta evidente ofensa à Lei Maior. 

d-) Ocorrerá no presente caso uma usurpação da competência do STF, passível de Reclamação. 

 

4-) Encontra-se em pauta no Tribunal de Justiça de Goiás julgamento que envolve a possibilidade de 

múltipla filiação registral de uma criança, cujos pais biológicos convivem cada qual com um 

companheiro, todos tendo afeto pelo menor. O pedido é de inclusão no registro de nascimento da criança 

do pai e mãe socioafetivo permanecendo o nome de ambos os pais biológicos. A multiparentalidade é 

uma forma de reconhecer no campo jurídico o que ocorre no mundo dos fatos. Afirma a existência do 

direito a convivência familiar que a criança e o adolescente exercem por meio da paternidade biológica 

em conjunto com a paternidade socioafetiva. Este julgamento, aparenta ser de grande importância para a 

sociedade, diante da evolução do conceito de família. O relator, ao apreciar o recurso, poderá, ou mesmo 

deverá, tratando-se de uma relevante questão de direito e de repercussão social: (1,0 ponto) 

a-) Submeter a matéria à turma ou à câmara a qual competir o conhecimento do processo quando as 

partes, o Ministério Público e os Terceiros Interessados arguirem, em controle difuso, a 

inconstitucionalidade da lei.  

b-)Negar provimento ao recurso por ser o mesmo contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal. 

c-) Determinar a instauração do incidente de assunção de competência, a fim de que a decisão do 

Tribunal sirva como precedente para outras situações idênticas. 

d-) Dar provimento ao recurso sem submeter a questão à apreciação dos demais componentes da câmara, 

vedando a alteração de registro de nascimento, decisão esta que vinculará todos os juízes e órgãos 

fracionários daquele tribunal.  

 

5-) Tício, inconformado com a sentença que julgou improcedente sua pretensão, procura seu advogado a 

fim de interpor recurso visando a reforma da decisão. O advogado, ao estudar o caso, percebe que na 

sentença proferida, houve ofensa direta à Constituição Federal, cuja decisão foi totalmente contrária à 

direitos garantistas, sobrepondo lei local em face da Lei Maior. Assim, o advogado interpõe Recurso 

Extraordinário no STF visando o reconhecimento da ofensa ao texto constitucional. Ressalte que o 

processo tramitou perante a Justiça Comum Estadual. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) O advogado só poderá interpor o Recurso Especial, vez que se trata de ofensa reflexa à Constituição 

Federal, e não ofensa direta. 

b-) O advogado deverá interpor o Recurso Extraordinário, porém, verificada ofensa indireta ou reflexa ao 

texto constitucional, de modo a exigir o exame de norma infraconstitucional, o STF deve inadmitir o 

recurso extraordinário, já que não se admite a fungibilidade entre o Recurso Especial e o Recurso 

Extraordinário. 

c-) O advogado poderá interpor o Recurso Extraordinário após o esgotamento de todos os recursos, 

e, verificada ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional, de modo a exigir o exame de norma 

infraconstitucional, o STF poderá enviar o Recurso ao STJ, face ao princípio da fungibilidade, 

cabível entre os dois recursos. 

d-) Por precaução, o advogado deverá interpor os dois recursos, pois caso os Tribunais Superiores 

entendam não ser das suas respectivas competências a matéria discutida nos recursos, não poderão 

remeter ao outro, ocasião em que nenhum dos recurso será apreciado.  

 

6-) O juízo de primeira instância indefere inversão do ônus da prova requerida pelo autor. Desta decisão 

se interpõe agravo de instrumento, que vem a ser provido, determinando o tribunal uma nova distribuição 

dos ônus probatórios. O juízo de primeiro grau, então, emite pronunciamento em que comunica às partes 



 

que julgará a causa sem a inversão do ônus da prova, por entender não ser o caso de invertê-lo, 

desrespeitando a autoridade da decisão do tribunal. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) A parte poderá interpor um pedido de reconsideração para que o juiz acate a decisão do tribunal. 

b-) Poderá a parte se valer dos Embargos de Declaração. 

c-) A parte deverá interpor Recurso Ordinário. 

d-) A parte poderá impugnar o ato através da Reclamação.  

 

7-) O MM. Juiz de uma Comarca do interior de Goiás, proferiu sentença desfavorável à Ana em Ação de 

Indenização por Danos Morais em virtude de Dano Estético por esta sofrido em cirurgia plástica. Na 

época, Ana utilizou de todos os recursos possíveis visando reverter a decisão, porém, não obteve êxito, A 

ação transitou em julgado em maio de 2016. O fato é que Ana nunca se conformou com a derrota e, 

sempre que encontra algum advogado, lamenta o ocorrido. Um belo dia, na fila do banco, você se senta 

por acaso ao lado de Ana e esta, ao perceber que é advogado, lhe conta todo o caso. E no meio das 

lamentações, Ana alega que a advogada do médico cirurgião é esposa do juiz que proferiu a decisão, 

pessoa muito conhecida na cidade. Você então se interessa pelo caso, marca um horário para atende-la em 

seu escritório e lhe informa que ainda há uma “luz no fim do túnel”. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) Poderá ser proposta Ação Declaratória de Nulidade (querella nullitatis). 

b-) Poderá ser proposta Ação Rescisória, visando desconstituir a sentença proferida por juiz 

impedido.  

c-) Poderá ser interposto Recurso de Apelação para reforma da decisão. 

d-) Poderá ser proposta Reclamação, eis que o juiz extrapolou a autoridade a ele conferida, agindo com 

abuso de poder. 

 

8-) No que tange aos incidentes constantes na Lei Processual Civil, analise as proposições abaixo e 

assinale a alternativa que contenha todos os itens corretos: (1,0 ponto) 

I-) O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não exigirá custas processuais. 

II-) O Ministério Público deverá ser intimado em todos os incidentes de resolução de demandas 

repetitivas para, querendo, manifestar-se no prazo legal. 

III-) Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá 

admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. 

IV-) É admissível o Incidente de Assunção de Competência quando o julgamento de recurso, de remessa 

necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande 

repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 

Estão corretos: 

a-) I, II e III. 

b-) III e IV. 

c-) I e IV. 

d-) I, II, III e IV.  

 

Boa Prova! 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Civil III Data: 05/12/17 

Professor(a): Anna Paula Silva Mantana Turma: 6º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

Observações: 

Não serão admitidas rasuras. 

 

1-) João propôs uma Ação de Indenização Por Danos Morais em desfavor da Empresa Benner, em virtude 

de uma negativação indevida. Na petição inicial, João requereu ao juiz uma tutela provisória de urgência 

consistente na retirada imediata do seu nome do SPC/SERASA. O juiz negou a concessão da liminar por 

entender que naquele momento não estava presente a probabilidade do direito. De acordo com o diploma 

processual civil, a decisão que indeferiu a tutela provisória: (1,0 ponto) 

a-) Desafia recurso de apelação, no prazo de quinze dias, contados a partir da intimação desta decisão. 

b-) Desafia recurso de agravo de instrumento, no prazo de quinze dias, contados a partir da intimação 

desta decisão. 

c-) Pode desafiar embargos de declaração, tendo em vista a omissão do Magistrado.  

d-) É irrecorrível, mas pode ser questionada por outros meios de impugnação. 

 

2-) Maria propôs Ação de Indenização por Danos Materiais no Juizado Especial Cível da Comarca de 

Catalão/GO, em desfavor de Tião, por ter este abalroado seu veículo próximo à sua residência, o que lhe 

causou danos no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Na contestação, o Réu alegou que não era ele 

quem estava dirigindo o veículo, inclusive apresentando documentos de que no momento do acidente 

estava em outra cidade. O juiz julgou improcedente o pedido de Maria, a qual, não se conformando com a 

decisão, procura seu escritório de advocacia a fim de saber se há possibilidade jurídica de reverter a 

decisão judicial. De qual ato processual Maria poderá se valer visando a reforma da sentença? (1,0 ponto) 

a-) Recurso de Apelação em ambos os efeitos. 

b-) Recurso Inominado no prazo de 10 dias corridos. 

c-) Recurso de Apelação apenas no efeito devolutivo, por não estar presente nenhuma das hipóteses que 

autorizam a concessão do efeito suspensivo. 

d-) Embargos de Declaração no prazo de 05 dias. 

 

3-) O Relator do Plenário do STF, Luís Roberto Barroso teve repercussão geral reconhecida no recurso 

em que a União questiona decisão do TRF da 4ª Região que reconheceu o direito ao uso de hábito 

religioso em foto para a Carteira Nacional de Habilitação, afastando aplicação de dispositivo da 

Resolução 192/2006 do Contran, que proíbe a utilização de óculos, bonés, gorros, chapéus ou qualquer 

outro item de vestuário ou acessório que cubra a cabeça ou parte da face. O TRF-4 aplicou ao caso o 

disposto no art. 5º, inc. VI da CF/88, segundo o qual: “é inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 

aos locais de culto e suas liturgias”. Segundo o TRF-4, a norma do Contran tem a finalidade de garantir 

o perfeito reconhecimento fisionômico do candidato ou condutor e a utilização do hábito pelas religiosas 

não impede tal reconhecimento. A ação foi ajuizada a partir de representação de uma freira da 

Congregação das Irmãs de Santa Marcelina que foi impedida de utilizar o hábito religioso na foto que fez 

para renovar sua CNH. O Ministério Público da União qualificou como não razoável a vedação imposta 

pelo Detran do Paraná, tendo em vista que a utilização do hábito é parte integrante da identidade das 

irmãs de Santa Marcelina, não se tratando de acessório estético. Também argumentou que impor a uma 



 

freira a retirada do véu equivaleria a exigir que um indivíduo retire a barba ou o bigode, afrontando a 

capacidade de autodeterminação das pessoas. No recurso ao STF, a União pede a reforma da decisão do 

TRF-4 e defende o abrandamento do dispositivo constitucional para impedir a utilização de vestuário 

religioso na foto para cadastro ou renovação da CNH. Para a União, a liberdade religiosa não pode se 

sobrepor a uma obrigação comum a todos os cidadãos. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) Estamos diante de um Recurso Especial, cuja decisão proferida terá efeito vinculante, tanto no que se 

refere aos processos em curso, quanto em relação aos casos futuros que versem sobre a mesma questão de 

direito. 

b-) Estamos diante de um Recurso Extraordinário, havendo uma questão de Repercussão Geral, cuja 

decisão proferida terá efeito vinculante, tanto no que se refere aos processos em curso, quanto em relação 

aos casos futuros que versem sobre a mesma questão de direito. 

c-) O caso se refere a um Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, eis que 

a Constituição Federal declara explicitamente a liberdade religiosa, direito este que não pode ser mitigado 

em face de qualquer outro, por maior que seja.  

d-) Ocorrerá no presente caso uma usurpação da competência do STF, passível de Reclamação. 

 

4-) Encontra-se em pauta no Tribunal de Justiça de Goiás julgamento que envolve a possibilidade ou não 

de fixação de honorários dativos aos procuradores, que na qualidade de professores de Núcleo de Prática 

Jurídica, prestarem assistência judiciária às pessoas necessitadas. Este julgamento, aparenta ser de grande 

importância para a sociedade, diante da grandiosidade e reconhecimento do trabalho destes profissionais. 

O relator, ao apreciar o recurso, poderá, ou mesmo deverá, tratando-se de uma relevante questão de 

direito e de repercussão social: (1,0 ponto) 

a-) Dar provimento ao recurso sem submeter a questão à apreciação dos demais componentes da câmara, 

negando a fixação de honorários dativos, tendo em vista que tais profissionais já recebem da faculdade 

conveniada, decisão esta que vinculará todos os juízes e órgãos fracionários daquele tribunal.  

b-) Submeter a matéria à turma ou à câmara a qual competir o conhecimento do processo quando as 

partes, o Ministério Público e os Terceiros Interessados arguirem, em controle difuso, a 

inconstitucionalidade da lei.  

c-)Negar provimento ao recurso por ser o mesmo contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal. 

d-) Determinar a instauração do incidente de assunção de competência, a fim de que a decisão do 

Tribunal sirva como precedente para outras situações idênticas. 

 

5-) Tício, inconformado com a sentença que julgou improcedente sua pretensão, procura seu advogado a 

fim de interpor recurso visando a reforma da decisão. O advogado, ao estudar o caso, percebe que a 

sentença proferida contrariou lei federal, lhe dando interpretação totalmente equivocada. Ressalte que o 

processo tramitou perante a Justiça Comum Estadual. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) O advogado poderá interpor Recurso Especial, vez que a ofensa se refere à lei federal. Porém, caso o 

STJ entenda que se trata de ofensa à Constituição Federal, poderá remeter os autos ao STF após conceder 

prazo à parte para fazer as devidas alterações. 

b-) O advogado poderá interpor o Recurso Extraordinário, porém, verificada a necessidade do exame de 

norma infraconstitucional, o STF deve inadmitir o recurso extraordinário, já que não se admite a 

fungibilidade entre o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário. 

c-) Por precaução, o advogado deverá interpor os dois recursos, já que não cabe a fungibilidade entre os 

mesmos e, caso os Tribunais Superiores entendam não ser das suas respectivas competências a matéria 

neles discutida, não poderão remeter ao outro, ocasião em que nenhum dos recursos será apreciado.  

d-) O advogado poderá interpor um Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade.  

 

6-) Um tribunal de segunda instância deixa de conhecer de um recurso por reputá-lo inadmissível, decisão 

esta que vem a ser reformada pelo STJ que, em sede de recurso especial, determina ao tribunal de 

segunda instância que julgue o mérito daquele recurso. Este, por sua vez, em desrespeito à autoridade do 

STJ, não acata a decisão. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) A parte poderá interpor um pedido de reconsideração para que o juiz acate a decisão do tribunal. 

b-) Poderá a parte se valer dos Embargos de Divergência. 



 

c-) A parte deverá interpor Recurso Ordinário. 

d-) A parte poderá impugnar o ato através da Reclamação.  

 

7-) Ana propôs Ação de Cobrança na Justiça Comum Estadual, em desfavor de Joaquim por uma dívida 

não paga por este no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Joaquim, em sede de contestação, alegou a 

inexistência do débito, tendo em vista já ter sido pago há 04 (quatro) meses atrás, porém, na ocasião não 

possuía o recibo comprobatório do pagamento. O MM. Juiz então, julgou procedente a ação condenando 

Joaquim ao pagamento da quantia devida, acrescida de juros, correção monetária e honorários de 

sucumbência. Na época, o Réu utilizou de todos os recursos cabíveis visando reverter a decisão, porém, 

não obteve êxito. A ação transitou em julgado em fevereiro de 2016. O fato é que Joaquim nunca se 

conformou com a derrota e, sempre que encontra algum advogado, lamenta o ocorrido. Um belo dia, na 

fila do banco, você se senta por acaso ao lado de Joaquim e este, ao perceber que é advogado, lhe conta 

todo o ocorrido. E no meio das lamentações, Joaquim afirma que há aproximadamente 10 (dez) dias, 

vasculhando seu armário, encontrou o recibo de pagamento da dívida, devidamente assinado por Ana, 

com firma reconhecida da assinatura, documento este que sequer lembrava que existia. Você então se 

interessa pelo caso, marca um horário para atendê-lo em seu escritório e lhe informa que ainda há uma 

“luz no fim do túnel”. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) Poderá ser proposta Ação Declaratória de Inexistência (querella nullitatis). 

b-) Poderá ser proposta Ação Rescisória, visando desconstituir a sentença proferida tendo em vista a 

prova nova cuja existência Joaquim na época ignorava.  

c-) Poderá ser interposto Recurso de Apelação para reforma da decisão. 

d-) Poderá ser interposto Agravo de Instrumento.  

 

8-) No que tange aos incidentes constantes na Lei Processual Civil, analise as proposições abaixo e 

assinale a alternativa que contenha todos os itens corretos: (1,0 ponto) 

I-)  O Ministério Público assumirá a titularidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em 

caso de desistência ou abandono da parte que o requereu.  

II-)  O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não exigirá custas processuais. 

III-) Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá 

admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. 

IV-) É admissível o Incidente de Assunção de Competência quando o julgamento de recurso, de remessa 

necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande 

repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 

Estão corretos: 

a-) I, II e III. 

b-) III e IV. 

c-) I e IV. 

d-) I, II, III e IV.  

 

Boa Prova! 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Civil III Data: 05/12/17 

Professor(a): Anna Paula Silva Mantana Turma: 6º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

Observações: 

Não serão admitidas rasuras. 

 

1-) João propôs uma Ação de Indenização Por Danos Morais em desfavor da Empresa Benner, em virtude 

de uma negativação indevida. Na petição inicial, João requereu ao juiz uma tutela provisória de urgência 

consistente na retirada imediata do seu nome do SPC/SERASA. O juiz negou a concessão da liminar por 

entender que naquele momento não estava presente a probabilidade do direito. De acordo com o diploma 

processual civil, a decisão que indeferiu a tutela provisória: (1,0 ponto) 

a-) Desafia recurso de apelação, no prazo de quinze dias, contados a partir da intimação desta decisão. 

b-) Desafia recurso de agravo de instrumento, no prazo de quinze dias, contados a partir da 

intimação desta decisão. 

c-) Pode desafiar embargos de declaração, tendo em vista a omissão do Magistrado.  

d-) É irrecorrível, mas pode ser questionada por outros meios de impugnação. 

 

2-) Maria propôs Ação de Indenização por Danos Materiais no Juizado Especial Cível da Comarca de 

Catalão/GO, em desfavor de Tião, por ter este abalroado seu veículo próximo à sua residência, o que lhe 

causou danos no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Na contestação, o Réu alegou que não era ele 

quem estava dirigindo o veículo, inclusive apresentando documentos de que no momento do acidente 

estava em outra cidade. O juiz julgou improcedente o pedido de Maria, a qual, não se conformando com a 

decisão, procura seu escritório de advocacia a fim de saber se há possibilidade jurídica de reverter a 

decisão judicial. De qual ato processual Maria poderá se valer visando a reforma da sentença? (1,0 ponto) 

a-) Recurso de Apelação em ambos os efeitos. 

b-) Recurso Inominado no prazo de 10 dias corridos. 

c-) Recurso de Apelação apenas no efeito devolutivo, por não estar presente nenhuma das hipóteses que 

autorizam a concessão do efeito suspensivo. 

d-) Embargos de Declaração no prazo de 05 dias. 

 

3-) O Relator do Plenário do STF, Luís Roberto Barroso teve repercussão geral reconhecida no recurso 

em que a União questiona decisão do TRF da 4ª Região que reconheceu o direito ao uso de hábito 

religioso em foto para a Carteira Nacional de Habilitação, afastando aplicação de dispositivo da 

Resolução 192/2006 do Contran, que proíbe a utilização de óculos, bonés, gorros, chapéus ou qualquer 

outro item de vestuário ou acessório que cubra a cabeça ou parte da face. O TRF-4 aplicou ao caso o 

disposto no art. 5º, inc. VI da CF/88, segundo o qual: “é inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 

aos locais de culto e suas liturgias”. Segundo o TRF-4, a norma do Contran tem a finalidade de garantir 

o perfeito reconhecimento fisionômico do candidato ou condutor e a utilização do hábito pelas religiosas 

não impede tal reconhecimento. A ação foi ajuizada a partir de representação de uma freira da 

Congregação das Irmãs de Santa Marcelina que foi impedida de utilizar o hábito religioso na foto que fez 

para renovar sua CNH. O Ministério Público da União qualificou como não razoável a vedação imposta 

pelo Detran do Paraná, tendo em vista que a utilização do hábito é parte integrante da identidade das 

irmãs de Santa Marcelina, não se tratando de acessório estético. Também argumentou que impor a uma 



 

freira a retirada do véu equivaleria a exigir que um indivíduo retire a barba ou o bigode, afrontando a 

capacidade de autodeterminação das pessoas. No recurso ao STF, a União pede a reforma da decisão do 

TRF-4 e defende o abrandamento do dispositivo constitucional para impedir a utilização de vestuário 

religioso na foto para cadastro ou renovação da CNH. Para a União, a liberdade religiosa não pode se 

sobrepor a uma obrigação comum a todos os cidadãos. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) Estamos diante de um Recurso Especial, cuja decisão proferida terá efeito vinculante, tanto no que se 

refere aos processos em curso, quanto em relação aos casos futuros que versem sobre a mesma questão de 

direito. 

b-) Estamos diante de um Recurso Extraordinário, havendo uma questão de Repercussão Geral, 

cuja decisão proferida terá efeito vinculante, tanto no que se refere aos processos em curso, quanto 

em relação aos casos futuros que versem sobre a mesma questão de direito. 

c-) O caso se refere a um Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, eis que 

a Constituição Federal declara explicitamente a liberdade religiosa, direito este que não pode ser mitigado 

em face de qualquer outro, por maior que seja.  

d-) Ocorrerá no presente caso uma usurpação da competência do STF, passível de Reclamação. 

 

4-) Encontra-se em pauta no Tribunal de Justiça de Goiás julgamento que envolve a possibilidade ou não 

de fixação de honorários dativos aos procuradores, que na qualidade de professores de Núcleo de Prática 

Jurídica, prestarem assistência judiciária às pessoas necessitadas. Este julgamento, aparenta ser de grande 

importância para a sociedade, diante da grandiosidade e reconhecimento do trabalho destes profissionais. 

O relator, ao apreciar o recurso, poderá, ou mesmo deverá, tratando-se de uma relevante questão de 

direito e de repercussão social: (1,0 ponto) 

a-) Dar provimento ao recurso sem submeter a questão à apreciação dos demais componentes da câmara, 

negando a fixação de honorários dativos, tendo em vista que tais profissionais já recebem da faculdade 

conveniada, decisão esta que vinculará todos os juízes e órgãos fracionários daquele tribunal.  

b-) Submeter a matéria à turma ou à câmara a qual competir o conhecimento do processo quando as 

partes, o Ministério Público e os Terceiros Interessados arguirem, em controle difuso, a 

inconstitucionalidade da lei.  

c-)Negar provimento ao recurso por ser o mesmo contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal. 

d-) Determinar a instauração do incidente de assunção de competência, a fim de que a decisão do 

Tribunal sirva como precedente para outras situações idênticas. 

 

5-) Tício, inconformado com a sentença que julgou improcedente sua pretensão, procura seu advogado a 

fim de interpor recurso visando a reforma da decisão. O advogado, ao estudar o caso, percebe que a 

sentença proferida contrariou lei federal, lhe dando interpretação totalmente equivocada. Ressalte que o 

processo tramitou perante a Justiça Comum Estadual. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) O advogado poderá interpor Recurso Especial, vez que a ofensa se refere à lei federal. Porém, 

caso o STJ entenda que se trata de ofensa à Constituição Federal, poderá remeter os autos ao STF 

após conceder prazo à parte para fazer as devidas alterações. 

b-) O advogado poderá interpor o Recurso Extraordinário, porém, verificada a necessidade do exame de 

norma infraconstitucional, o STF deve inadmitir o recurso extraordinário, já que não se admite a 

fungibilidade entre o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário. 

c-) Por precaução, o advogado deverá interpor os dois recursos, já que não cabe a fungibilidade entre os 

mesmos e, caso os Tribunais Superiores entendam não ser das suas respectivas competências a matéria 

neles discutida, não poderão remeter ao outro, ocasião em que nenhum dos recursos será apreciado.  

d-) O advogado poderá interpor um Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade.  

 

6-) Um tribunal de segunda instância deixa de conhecer de um recurso por reputá-lo inadmissível, decisão 

esta que vem a ser reformada pelo STJ que, em sede de recurso especial, determina ao tribunal de 

segunda instância que julgue o mérito daquele recurso. Este, por sua vez, em desrespeito à autoridade do 

STJ, não acata a decisão. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) A parte poderá interpor um pedido de reconsideração para que o juiz acate a decisão do tribunal. 

b-) Poderá a parte se valer dos Embargos de Divergência. 



 

c-) A parte deverá interpor Recurso Ordinário. 

d-) A parte poderá impugnar o ato através da Reclamação.  

 

7-) Ana propôs Ação de Cobrança na Justiça Comum Estadual, em desfavor de Joaquim por uma dívida 

não paga por este no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Joaquim, em sede de contestação, alegou a 

inexistência do débito, tendo em vista já ter sido pago há 04 (quatro) meses atrás, porém, na ocasião não 

possuía o recibo comprobatório do pagamento. O MM. Juiz então, julgou procedente a ação condenando 

Joaquim ao pagamento da quantia devida, acrescida de juros, correção monetária e honorários de 

sucumbência. Na época, o Réu utilizou de todos os recursos cabíveis visando reverter a decisão, porém, 

não obteve êxito. A ação transitou em julgado em fevereiro de 2016. O fato é que Joaquim nunca se 

conformou com a derrota e, sempre que encontra algum advogado, lamenta o ocorrido. Um belo dia, na 

fila do banco, você se senta por acaso ao lado de Joaquim e este, ao perceber que é advogado, lhe conta 

todo o ocorrido. E no meio das lamentações, Joaquim afirma que há aproximadamente 10 (dez) dias, 

vasculhando seu armário, encontrou o recibo de pagamento da dívida, devidamente assinado por Ana, 

com firma reconhecida da assinatura, documento este que sequer lembrava que existia. Você então se 

interessa pelo caso, marca um horário para atendê-lo em seu escritório e lhe informa que ainda há uma 

“luz no fim do túnel”. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) Poderá ser proposta Ação Declaratória de Inexistência (querella nullitatis). 

b-) Poderá ser proposta Ação Rescisória, visando desconstituir a sentença proferida tendo em vista 

a prova nova cuja existência Joaquim na época ignorava.  

c-) Poderá ser interposto Recurso de Apelação para reforma da decisão. 

d-) Poderá ser interposto Agravo de Instrumento.  

 

8-) No que tange aos incidentes constantes na Lei Processual Civil, analise as proposições abaixo e 

assinale a alternativa que contenha todos os itens corretos: (1,0 ponto) 

I-)  O Ministério Público assumirá a titularidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em 

caso de desistência ou abandono da parte que o requereu.  

II-)  O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não exigirá custas processuais. 

III-) Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá 

admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. 

IV-) É admissível o Incidente de Assunção de Competência quando o julgamento de recurso, de remessa 

necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande 

repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 

Estão corretos: 

a-) I, II e III. 

b-) III e IV. 

c-) I e IV. 

d-) I, II, III e IV.  

 

Boa Prova! 
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Leia atentamente todas as questões e responda assinalando apenas uma alternativa em cada questão. A 
prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões respondidas a lápis 
não serão avaliadas. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer tentativa 
de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”. Não é permitida qualquer espécie de 
consulta, sendo que nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. 

 
 
Conteúdo avaliado: 
 

 Procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida. 
 
 

Cada questão correta será pontuada em 1,0. 
 
 
 
Questão 01: 
Antônio, com intenção homicida, desfechou dois tiros de pistola em Bruno, na cidade de 
Altamira-PA. Gravemente ferido, Bruno foi levado para Belém-PA, onde foi internado em 
unidade hospitalar com melhor estrutura que aquela do município onde ocorreram os 
disparos. Apesar do esforço dos integrantes da equipe médica, Bruno veio a falecer seis 
meses após o fato, em consequência dos ferimentos provocados pela arma de Antônio.  
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. 
 

a) A competência para processar e julgar o delito é do juiz singular de Belém-PA, pois 
o CPP, em relação ao lugar do crime, adotou a teoria do resultado; 

b) Na instrução preliminar do júri, o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, deverá 
ordenar a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 
dez dias; 

c) No procedimento do júri, a acusação deverá arrolar testemunhas na denúncia, até 
o máximo de cinco; 

d) Nessa situação, a competência para processar e julgar o delito será determinada 
pela prevenção, ou seja, a autoridade judicial que primeiro tomar conhecimento do 
fato delituoso será competente para dar início à persecução penal. 

 
 
Questão 02: 
“O desaforamento é instituto que implica apenas e tão somente no deslocamento do 
julgamento da causa para comarca distinta daquela perante a qual tramitou a primeira 
fase do procedimento, de preferência comarca mais próxima, onde não subsistam mais os 
motivos determinantes” (ALVES, 2015, p. 274). Conforme se vê, o desaforamento é uma 
exceção, vez que altera o foro do julgamento quando preenchidos os pressupostos 
específicos, sendo admissível o desaforamento em razão de comprovado excesso de 
serviço se o julgamento não puder ser realizado no prazo de: 
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a) Seis meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, não se 
computando o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da 
defesa; 

b) Um ano, contado do recebimento do libelo, desde que para a demora não haja 
concorrido o réu ou a defesa; 

c) Um ano, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, não se 
computando o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da 
defesa; 

d) Seis meses, contado do recebimento do libelo, desde que para a demora não haja 
concorrido o réu ou a defesa; 

e) Seis meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, computando-
se o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. 

 
 
Questão 03: 
Sabe-se que o procedimento do tribunal do júri é dividido em duas fases, motivo pelo qual 
é denominado de procedimento escalonado ou bifásico, em que na primeira fase 
preocupa-se em formar o juízo da culpa, averiguando indícios de autoria e prova de 
materialidade, enquanto que na segunda fase, composta pelo juiz de direito e pelos juízes 
de fato, analisar-se-á o mérito, até a proclamação de sentença condenatória, absolutória 
ou de decisão de desclassificação do delito. A respeito dos atos procedimentais do 
tribunal do júri, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. O juiz poderá determinar o desaforamento no caso de dúvida sobre a 
imparcialidade do júri, ou para preservar a segurança do acusado. O 
desaforamento será para a comarca mais próxima da mesma região onde não 
existam os motivos que o determinaram; 

II. O Ministério Público e o assistente de acusação não poderão, nos debates, fazer 
referências ao silêncio do acusado em seu interrogatório para extrair dessa 
circunstância sua condição de culpado; 

III. O juiz poderá formular quesito sobre a ocorrência de qualificadora sustentada pelo 
Ministério Público nos debates orais, mesmo se tal qualificadora não constar da 
decisão de pronúncia; 

IV. Se os jurados, absolverem o réu do crime doloso contra a vida, cessa sua 
competência para o crime conexo que não seja doloso contra a vida. Nesse 
caso, caberá ao juiz presidente do júri proferir a sentença. 

 
Assinale: 
 
a) Se somente a afirmativa II estiver correta; 
b) Se somente as afirmativas I e III estiveram corretas; 
c) Se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas; 
d) Se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas; 
e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 
 
Questão 04: 
De acordo com a Constituição Federal, a organização do tribunal do júri depende das 
previsões especificadas em lei, no caso, o Código de Processo Penal, que prevê em seus 
artigos 406 a 497 o rito dos processos de competência do tribunal do júri, os quais são 
norteados pelas garantias constitucionais da plenitude de defesa; do sigilo das votações; 
da soberania dos veredictos; e da competência para o julgamento dos crimes dolosos 
contra a vida. A soberania dos veredictos decorre da incisiva participação dos jurados na 
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segunda fase do referido procedimento. No tocante à participação dos jurados na sessão 
em plenário do processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) Diante das respostas aos quesitos, os jurados condenaram o acusado por homicídio 

doloso qualificado. Ao proferir a sentença condenatória e fixar a pena, o magistrado 
não poderá reconhecer as agravantes que não foram objeto dos quesitos; 

b) Poderá haver recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou 
política; 

c) Os jurados poderão perguntar diretamente ao ofendido e às testemunhas, sem a 
intermediação do juiz-presidente do júri; 

d) Em um processo onde o réu foi pronunciado por homicídio consumado, e tráfico de 
entorpecentes, após terem os jurados afastado o dolo direto e o dolo eventual, na 
votação dos quesitos acerca do homicídio consumado, serão questionados sobre o 
delito conexo de tráfico de entorpecentes; 

e) Durante os debates, no plenário do tribunal do júri, aos jurados é vedado, mesmo por 
intermédio do juiz presidente, pedir ao promotor que indique a folha do processo onde 
se encontra o depoimento da testemunha a que está fazendo referência em seu pedido 
de condenação. 
 
 

Questão 05: 
Alan praticou grave homicídio qualificado contra sua esposa, morta por tiros a queima 
roupa na porta de sua residência. O crime chocou os moradores da pequena e pacata 
cidade onde mora Alan, gerando clamor público. Assim é correto afirmar que: 
 

a) Nessa situação, consoante o entendimento da legislação vigente, apenas o clamor 
público autorizaria o desaforamento do julgamento de Alan; 

b) O exercício efetivo da função de jurado constitui serviço público relevante, por isto 
estabelece idoneidade moral e estabelece alguns privilégios especiais a estes, tais 
como: prisão especial, preferência em concurso, cargo ou função pública, bem como 
nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária, apresar de não ser 
considerado obrigatório; 

c) A resposta negativa, de mais de três jurados, quanto aos quesitos que se referem à 
autoria ou participação do acusado, encerra desde logo a votação e implica em 
absolvição automática do acusado; 

d) O juiz presidente do tribunal do júri não poderá decidir de ofício, necessitando de 
requerimento do Ministério Público ou da defesa, pela arguição de extinção de 
punibilidade. 

 
 
Questão 06: 
Um dos princípios que norteiam os processos de competência do tribunal do júri é o da 
plenitude de defesa, por meio da qual o acusado também pode realizar sua autodefesa 
em plenário. Assim, suponha que o acusado, regularmente intimado, não compareça, sem 
motivo legítimo, para o julgamento em plenário do júri, como deve proceder o juiz: 
 
a) Não deve realizar o julgamento, seja o crime afiançável ou inafiançável; 
b) Deve realizar o julgamento, se o crime for inafiançável; 
c) Deve realizar o julgamento, se o crime for afiançável; 
d) Deve realizar o julgamento, seja o crime afiançável ou inafiançável; 
e) Deve realizar o julgamento, seja o crime afiançável ou inafiançável, se houver 

concordância das partes. 
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Questão 07: 
Embora haja semelhança do rito ordinário com o rito do júri, as regras deste são 
próprias e expressamente previstas, motivo pelo qual não podem se confundir. Além 
do mais, a fase do julgamento da culpa apresenta características que diverge da fase 
de julgamento do mérito. Quanto às características dessas fases do procedimento 
relativo aos processos de competência do tribunal do júri, é correto afirmar que: 
 
a) O procedimento do júri, por abranger crimes dolosos contra a vida, será 

necessariamente iniciado através de denúncia oferecida pelo órgão ministerial, 
respeitado o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública; 

b) O juiz, ao receber a denúncia, ordenará a citação do acusado para responder a 
acusação, por escrito, no prazo de quinze dias; 

c) A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e 
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz 
especificar as circunstâncias qualificadas, as agravantes e as causas de aumento 
de peno; 

d) Na primeira fase do procedimento do júri, provado que o acusado não é o autor ou 
partícipe do fato delituoso, o juiz, fundamentadamente, impronunciará desde logo o 
acusado, sendo que contra a sentença de impronúncia caberá o recurso de 
apelação; 

e) Na primeira fase do júri, a acusação deverá arrolar testemunhas, até o máximo de 
8 (oito), na denúncia ou na queixa, enquanto que na segunda fase poderão 
apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário até o máximo de 5 
(cinco). 
 

 
Questão 08: 
Num júri de alta complexidade por envolver 5 réus com advogados diferentes, a 
sessão foi suspensa para que os jurados pudessem jantar. Numa das mesas, 
sentaram 3 jurados e 2 oficiais de justiça. Durante a janta, um dos juízes de fato 
perguntou o nome de uma testemunha ouvida em plenário para outro jurado, que 
respondeu prontamente, antes que o serventuário pudesse intervir. A conversa não foi 
além. O ocorrido foi levado ao conhecimento do juiz e do promotor. Nesse caso, deve 
haver: 
 
a) A continuação do júri por não ter havido nulidade; 
b) A anulação do júri por quebra da incomunicabilidade entre os jurados; 
c) A exclusão dos dois jurados com a convocação de substitutos e a renovação dos 

atos até então praticados; 
d) A reabertura do julgamento para que os demais jurados decidam a controvérsia; 
e) A exclusão dos dois jurados e a continuação do julgamento. 
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Leia atentamente todas as questões e responda assinalando apenas uma alternativa em cada questão. A 
prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões respondidas a lápis 
não serão avaliadas. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer tentativa 
de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”. Não é permitida qualquer espécie de 
consulta, sendo que nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. 

 
Questão 01: 
(Delegado de Polícia – PA/2009 – Movens – adaptada) Antônio, com intenção homicida, 
desfechou dois tiros de pistola em Bruno, na cidade de Altamira-PA. Gravemente ferido, 
Bruno foi levado para Belém-PA, onde foi internado em unidade hospitalar com melhor 
estrutura que aquela do município onde ocorreram os disparos. Apesar do esforço dos 
integrantes da equipe médica, Bruno veio a falecer seis meses após o fato, em 
consequência dos ferimentos provocados pela arma de Antônio.  
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

a) A competência para processar e julgar o delito é do juiz singular de Belém-PA, pois 
o CPP, em relação ao lugar do crime, adotou a teoria do resultado; 

b) Na instrução preliminar do júri, o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, deverá 
ordenar a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 
dez dias; 

c) No procedimento do júri, a acusação deverá arrolar testemunhas na denúncia, até 
o máximo de cinco; 

d) Nessa situação, a competência para processar e julgar o delito será determinada 
pela prevenção, ou seja, a autoridade judicial que primeiro tomar conhecimento do 
fato delituoso será competente para dar início à persecução penal. 

 
Gabarito: B. 
Comentários: alternativa do gabarito se amolda ao art. 406 do CPP. Sobre a alternativa da 
letra A, convém elucidar que, no caso de homicídio, a competência é do local onde 
ocorreu a conduta, não o resultado, isso porque “o local onde o delito repercutiu, primeira 
e primordialmente, de modo mais intenso de ser considerado para fins de fixação da 
competência” (STJ, HC 196.458), todavia, o equívoco está na expressão juiz singular, 
pois a competência é do tribunal do júri. 
 
Questão 02: 
(FCC – Juiz Substituto – MS – 2010) “O desaforamento é instituto que implica apenas e 
tão somente no deslocamento do julgamento da causa para comarca distinta daquela 
perante a qual tramitou a primeira fase do procedimento, de preferência comarca mais 
próxima, onde não subsistam mais os motivos determinantes” (ALVES, 2015, p. 274). 
Conforme se vê, o desaforamento é uma exceção, vez que altera o foro do julgamento 
quando preenchidos os pressupostos específicos, sendo admissível o desaforamento em 
razão de comprovado excesso de serviço se o julgamento não puder ser realizado no 
prazo de: 

a) Seis meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, não se 
computando o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da 
defesa; 
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b) Um ano, contado do recebimento do libelo, desde que para a demora não haja 
concorrido o réu ou a defesa; 

c) Um ano, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, não se 
computando o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da 
defesa; 

d) Seis meses, contado do recebimento do libelo, desde que para a demora não haja 
concorrido o réu ou a defesa; 

e) Seis meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, computando-
se o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. 

 
Gabarito: A. 
Comentários: é possível o desaforamento em razão do excesso de serviço e este ocorre 
se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em 
julgado da pronúncia, e para a contagem do prazo referido, não se computa o tempo de 
adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa (art. 418, § 1º, CPP). 
 
Questão 03: 
(FGV – Juiz de Direito Substituto – PA/2009 - adaptada) Sabe-se que o procedimento do 
tribunal do júri é dividido em duas fases, motivo pelo qual é denominado de procedimento 
escalonado ou bifásico, em que na primeira fase preocupa-se em formar o juízo da culpa, 
averiguando indícios de autoria e prova de materialidade, enquanto que na segunda fase, 
composta pelo juiz de direito e pelos juízes de fato, analisar-se-á o mérito, até a 
proclamação de sentença condenatória, absolutória ou de decisão de desclassificação do 
delito. A respeito dos atos procedimentais do tribunal do júri, analise as afirmativas a 
seguir: 

I. O juiz poderá determinar o desaforamento no caso de dúvida sobre a 
imparcialidade do júri, ou para preservar a segurança do acusado. O 
desaforamento será para a comarca mais próxima da mesma região onde não 
existam os motivos que o determinaram; 

II. O Ministério Público e o assistente de acusação não poderão, nos debates, fazer 
referências ao silêncio do acusado em seu interrogatório para extrair dessa 
circunstância sua condição de culpado; 

III. O juiz poderá formular quesito sobre a ocorrência de qualificadora sustentada pelo 
Ministério Público nos debates orais, mesmo se tal qualificadora não constar da 
decisão de pronúncia; 

IV. Se os jurados, absolverem o réu do crime doloso contra a vida, cessa sua 
competência para o crime conexo que não seja doloso contra a vida. Nesse 
caso, caberá ao juiz presidente do júri proferir a sentença. 

 
Assinale: 
 
a) Se somente a afirmativa II estiver correta; 
b) Se somente as afirmativas I e III estiveram corretas; 
c) Se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas; 
d) Se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas; 
e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 
Gabarito: A. 
Comentários: durante o debate as partes não poderão fazer referência ao silêncio do 
acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo. 
 
Questão 04: 
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(TJ-RS – Juiz Substituto – 2009 - adaptada) De acordo com a Constituição Federal, a 
organização do tribunal do júri depende das previsões especificadas em lei, no caso, o 
Código de Processo Penal, que prevê em seus artigos 406 a 497 o rito dos processos de 
competência do tribunal do júri, os quais são norteados pelas garantias constitucionais da 
plenitude de defesa; do sigilo das votações; da soberania dos veredictos; e da 
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A soberania dos 
veredictos decorre da incisiva participação dos jurados na segunda fase do referido 
procedimento. No tocante à participação dos jurados na sessão em plenário do processo 
e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assinale a alternativa correta: 

a) Diante das respostas aos quesitos, os jurados condenaram o acusado por 
homicídio doloso qualificado. Ao proferir a sentença condenatória e fixar a pena, o 
magistrado não poderá reconhecer as agravantes que não foram objeto dos 
quesitos; 

b) Poderá haver recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica 
ou política; 

c) Os jurados poderão perguntar diretamente ao ofendido e às testemunhas, sem a 
intermediação do juiz-presidente do júri; 

d) Em um processo onde o réu foi pronunciado por homicídio consumado, e tráfico de 
entorpecentes, após terem os jurados afastado o dolo direto e o dolo eventual, na 
votação dos quesitos acerca do homicídio consumado, serão questionados sobre o 
delito conexo de tráfico de entorpecentes; 

e) Durante os debates, no plenário do tribunal do júri, aos jurados é vedado, mesmo 
por intermédio do juiz presidente, pedir ao promotor que indique a folha do 
processo onde se encontra o depoimento da testemunha a que está fazendo 
referência em seu pedido de condenação. 

 
Gabarito: B. 
Comentários: o art. 438 do CPP estabelece que a recusa ao serviço do júri fundada 
em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço 
alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o 
serviço imposto. 
 
Questão 05: 
(TJDFT – Juiz Substituto – 2008) Alan praticou grave homicídio qualificado contra sua 
esposa, morta por tiros a queima roupa na porta de sua residência. O crime chocou os 
moradores da pequena e pacata cidade onde mora Alan, gerando clamor público. 
Assim é correto afirmar que: 
a) Nessa situação, consoante o entendimento da legislação vigente, apenas o clamor 

público autorizaria o desaforamento do julgamento de Alan; 
b) O exercício efetivo da função de jurado constitui serviço público relevante, por isto 

estabelece idoneidade moral e estabelece alguns privilégios especiais a estes, tais 
como: prisão especial, preferência em concurso, cargo ou função pública, bem 
como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária, apresar de não ser 
considerado obrigatório; 

c) A resposta negativa, de mais de três jurados, quanto aos quesitos que se referem à 
autoria ou participação do acusado, encerra desde logo a votação e implica em 
absolvição automática do acusado; 

d) O juiz presidente do tribunal do júri não poderá decidir de ofício, necessitando de 
requerimento do Ministério Público ou da defesa, pela arguição de extinção de 
punibilidade. 

 
Gabarito: C. 
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Comentários: o resultado da votação de cada quesito se dá por maioria, se a maioria 
dos jurados entender que o acusado não foi o autor a votação será imediatamente 
encerrada e deverá o juiz presidente proferir decisão absolutória (art. 483, § 1º, CPP). 
 
Questão 06: 
(FCC – Juiz substituto – RR/2008 - adaptada) Um dos princípios que norteiam os 
processos de competência do tribunal do júri é o da plenitude de defesa, por meio da 
qual o acusado também pode realizar sua autodefesa em plenário. Assim, suponha 
que o acusado, regularmente intimado, não compareça, sem motivo legítimo, para o 
julgamento em plenário do júri, como deve proceder o juiz: 
a) Não deve realizar o julgamento, seja o crime afiançável ou inafiançável; 
b) Deve realizar o julgamento, se o crime for inafiançável; 
c) Deve realizar o julgamento, se o crime for afiançável; 
d) Deve realizar o julgamento, seja o crime afiançável ou inafiançável; 
e) Deve realizar o julgamento, seja o crime afiançável ou inafiançável, se houver 

concordância das partes. 
 
Gabarito: C. 
Comentários: o juiz pode, de acordo com o art. 457, CPP, realizar o julgamento sem a 
presença do acusado, seja qual for o crime doloso contra a vida, eis que ele foi 
intimado e não justificou sua ausência. Somente haverá adiamento se o réu estiver 
preso e não tenha sido levado para ser julgado e não tenha expressão seu desejo de 
não comparecer. 
 
Questão 07: 
(CEFET – Promotor de Justiça – BA/2015 – adaptada) Embora haja semelhança do 
rito ordinário com o rito do júri, as regras deste são próprias e expressamente 
previstas, motivo pelo qual não podem se confundir. Além do mais, a fase do 
julgamento da culpa apresenta características que diverge da fase de julgamento do 
mérito. Quanto às características dessas fases do procedimento relativo aos 
processos de competência do tribunal do júri, é correto afirmar que: 
a) O procedimento do júri, por abranger crimes dolosos contra a vida, será 

necessariamente iniciado através de denúncia oferecida pelo órgão ministerial, 
respeitado o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública; 

b) O juiz, ao receber a denúncia, ordenará a citação do acusado para responder a 
acusação, por escrito, no prazo de quinze dias; 

c) A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e 
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz 
especificar as circunstâncias qualificadas, as agravantes e as causas de aumento 
de peno; 

d) Na primeira fase do procedimento do júri, provado que o acusado não é o autor ou 
partícipe do fato delituoso, o juiz, fundamentadamente, impronunciará desde logo o 
acusado, sendo que contra a sentença de impronúncia caberá o recurso de 
apelação; 

e) Na primeira fase do júri, a acusação deverá arrolar testemunhas, até o máximo de 
8 (oito), na denúncia ou na queixa, enquanto que na segunda fase poderão 
apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário até o máximo de 5 
(cinco); 

 
Gabarito: E. 
Comentários: CPP. Art. 406.  O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a 
citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias. § 2º A acusação deverá arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), na 
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denúncia ou na queixa. Art. 422.  Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri 
determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de 
queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de 
testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em 
que poderão juntar documentos e requerer diligência. 
 
Questão 08: 
(MPE-MS – Promotor de Justiça – 2014) Num júri de alta complexidade por envolver 5 
réus com advogados diferentes, a sessão foi suspensa para que os jurados pudessem 
jantar. Numa das mesas, sentaram 3 jurados e 2 oficiais de justiça. Durante a janta, 
um dos juízes de fato perguntou o nome de uma testemunha ouvida em plenário para 
outro jurado, que respondeu prontamente, antes que o serventuário pudesse intervir. A 
conversa não foi além. O ocorrido foi levado ao conhecimento do juiz e do promotor. 
Nesse caso, deve haver: 
a) A continuação do júri por não ter havido nulidade; 
b) A anulação do júri por quebra da incomunicabilidade entre os jurados; 
c) A exclusão dos dois jurados com a convocação de substitutos e a renovação dos 

atos até então praticados; 
d) A reabertura do julgamento para que os demais jurados decidam a controvérsia; 
e) A exclusão dos dois jurados e a continuação do julgamento. 

 
 
Gabarito: A. 
Comentários: o § 1º do art. 466 do CPP realmente prevê que os jurados não poderá se 
comunicar entre si, tampouco manifestar sua opinião sobre o processo, porém, entende-
se que tal comunicação diz respeito, evidentemente, a temas do processo, não havendo 
qualquer problema se a conversa for sobre outro assunto. Ou seja, não se trata de 
incomunicabilidade absoluta. Aliás, a incomunicabilidade visa evitar que um jurado tente 
influenciar a decisão de outro. 
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Leia atentamente todas as questões e responda assinalando apenas uma alternativa em cada questão. A 
prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões respondidas a lápis 
não serão avaliadas. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer tentativa 
de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”. Não é permitida qualquer espécie de 
consulta, sendo que nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. 

 
 
Conteúdo avaliado: 
 

 Procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida. 
 
 

Cada questão correta será pontuada em 1,0. 
 
 
 
Questão 01: 
Sabe-se que o procedimento do tribunal do júri é dividido em duas fases, motivo pelo qual 
é denominado de procedimento escalonado ou bifásico, em que na primeira fase 
preocupa-se em formar o juízo da culpa, averiguando indícios de autoria e prova de 
materialidade. A respeito das decisões que podem ser tomadas pelo juiz de direito após o 
encerramento dessa primeira fase, assinale a opção correta à luz da interpretação dos 
tribunais superiores e dos dispositivos da legislação processual: 
 

a) A decisão de pronúncia que afirme que a autoria e a materialidade do fato são 
absolutamente inquestionáveis é nula; 

b) O recurso de protesto por novo júri é cabível em qualquer sentença condenatória 
proferida pelo tribunal do júri; 

c) O juiz impronunciará o acusando quando ficar provada a incidência de causa que 
exclua o crime; 

d) A decisão que impronuncia o réu caracteriza-se como interlocutória mista e deve 
ser atacada por meio de recurso em sentido estrito; 

e) O juiz deverá absolver sumariamente o acusado se não houver provas suficientes 
da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de 
participação no crime. 

 
 
Questão 02: 
De acordo com a Constituição Federal, a organização do tribunal do júri depende das 
previsões especificadas em lei, no caso, o Código de Processo Penal, que prevê em seus 
artigos 406 a 497 o rito dos processos de competência do tribunal do júri, os quais são 
norteados pelas garantias constitucionais da plenitude de defesa; do sigilo das votações; 
da soberania dos veredictos; e da competência para o julgamento dos crimes dolosos 
contra a vida. Em relação aos atos procedimentais relativos ao Tribunal do Júri, seja da 
primeira ou da segunda fase do rito, é correto afirmar que: 
 



2 

a) Estão isentos do serviço do júri os cidadãos maiores de 65 anos; 
b) A intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao 

defensor nomeado ou constituído e ao Ministério Público; 
c) Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios 

suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, absolverá 
sumariamente o acusado; 

d) Não poderá servir o jurado que, no caso de concurso de pessoas, houver integrado 
o Conselho de Sentença que julgou o outro acusado ou tiver funcionado em 
julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa 
determinante do julgamento posterior; 

e) Contra a sentença de impronúncia caberá recurso em sentido estrito; 
 
 
Questão 03: 
Ainda sobre as decisões que põe fim à primeira fase do rito do júri, analise as seguintes 
assertivas: 
 

I. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e 
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o 
juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar 
todas as circunstâncias do crime: qualificadoras, agravantes e atenuantes e 
causas de aumento e diminuição de pena; 

II. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios 
suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, 
impronunciará o acusado. Havendo prova nova, a acusação poderá requerer o 
desarquivamento dos autos para a respectiva juntada, após a qual o juiz 
receberá o autos conclusos para nova decisão sobre a pronúncia; 

III. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, 
embora o acusado fique sujeito a pena mais grave; 

IV. A intimação da decisão de pronúncia ao acusado será somente pessoal. 
 
É correto o que se afirma apenas em: 
 

a) II, III e IV; 
b) I e III; 
c) III; 
d) I, III e IV; 
e) I, II e III. 

 
 
Questão 04: 
Suponha que após regular tramitação do processo, o acusado foi impronunciado pelo juiz 
de direito em relação ao crime doloso contra a vida descrito na peça acusatória. Após 
respectivo trânsito em julgado dessa decisão judicial no rito do tribunal do júri, acarretar-
se-á, diretamente, em favor do acusado, a: 
 

a) Absolvição; 
b) Exclusão de ilicitude; 
c) Extinção de punibilidade; 
d) Impossibilidade de o réu ser novamente processado pelo mesmo fato, a menos que 

surja prova nova; 
e) Exclusão de culpabilidade. 
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Questão 05: 
Os atos procedimentais podem ser válidos ou contaminados de vícios, quando 
descumprem as normas previstas, eis que o processo visa alcançar uma finalidade maior, 
representada pelo poder estatal de exercer o poder jurisdicional. Assim, analise as 
alternativas abaixo e assinale aquela que descreve ato processual válido no tocante ao 
procedimento do júri, sendo correto afirmar que: 
 

a) Não será permitida a leitura de documento durante o julgamento, e não tiver sido 
juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, não se 
compreendendo na proibição a leitura de matéria jornalística; 

b) Na fundamentação da pronúncia o juiz deverá indicar os elementos que 
comprovam a autoria e a materialidade do fato; 

c) A absolvição sumária não impede a formulação de uma nova denúncia ou queixa 
se houver prova nova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade; 

d) É cabível apelação e recurso em sentido estrito contra as denúncias da pronúncia e 
impronúncia, respectivamente; 

e) É possível a absolvição sumária do acusado inimputável, se a excludente de 
culpabilidade for a única tese defensiva. 

 
 
Questão 06: 
A instrução em plenário do júri é dividida em inquirições, oitivas e interrogatórios, 
prosseguindo-se aos debates orais. A respeito desse momento processual e seus 
desdobramento no procedimento relativo aos processos da competência do tribunal do 
júri, assinale a alternativa correta: 
 

a) No tribunal do júri, a falta de consenso entre os defensores dos réus quanto aos 
jurados sorteados é motivo que por si só provoca a cisão da ação penal e do 
julgamento em plenário; 

b) Concluída a instrução processual na fase do sumário da culpa, o juiz, após decretar 
a absolvição sumária do acusado quanto ao crime doloso contra a vida, seguirá no 
julgamento para decidir sobre o crime conexo; 

c) O juiz presidente é obrigado a submeter à votação dos jurados todos os quesitos 
que constam na série e que foram formulados de acordo com as teses 
apresentadas pela acusação e pela defesa, não podendo declarar qualquer deles 
como prejudicado; 

d) Durante o julgamento não é permitida a leitura de obras jurídicas se a parte 
contrária não tiver conhecimento sobre seu conteúdo com antecedência mínima de 
3 dias úteis; 

e) Na sessão de julgamento do tribunal do júri é possível, após os debates, a 
reinquirição de testemunhas já ouvidas em plenário. 

 
 
Questão 07: 
 
Um procedimento é formado pela união concatenada de atos procedimentais que, quando 
analisados de forma sequencial e lógica, atendem a uma finalidade que se busca com o 
processo. A respeito dos atos procedimentais que são praticados no procedimento do júri, 
é correto afirmar que: 
 



4 

a) Em caso de impronúncia, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver 
prova nova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade; 

b) Não será intimado por edital, da decisão de pronúncia, o acusado solto que não for 
encontrado; 

c) Estão isentos do serviço do júri os cidadãos maiores de 65 anos que requeiram sua 
dispensa; 

d) Os jurados excluídos por impedimento não serão considerados para a constituição 
do número legal exigível para a realização da sessão; 

e) Comparecendo pelo menos 21 jurados, o juiz presidente declarará instalados os 
trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. 

 
 
Questão 08: 
O Código de Processo Penal prevê expressamente as hipóteses do procedimento 
comum, sendo eles ordinário, sumário e sumaríssimo, bem como de alguns 
procedimentos especiais, como é o caso do rito do júri. Do mesmo modo, algumas 
legislações penais especiais preveem ritos especiais. Com base no que dispõe o CPP 
sobre os procedimentos criminais, assinale a opção correta: 
 

a) No processo comum, o acusado pode ser absolvido sumariamente caso haja 
manifesta causa excludente da culpabilidade, como por exemplo, a 
inimputabilidade; 

b) A denúncia deve ser rejeitada em caso de manifesta causa excludente de ilicitude 
do fato, como por exemplo, legítima defesa própria; 

c) O procedimento de instrução preliminar ou de formação da culpa do tribunal do júri 
deve, estando o réu preso, ser concluído em até cento e vinte dias; 

d) Durante os debates, no procedimento do tribunal do júri, as partes podem fazer 
referência aos fundamentos da decisão de pronúncia, cabendo ao juiz presidente 
esclarecer aos jurados que eles não estão a ela vinculados; 

e) É permitido ao MP, ao assistente, ao querelante e ao defensor, nessa ordem, 
formular perguntas diretamente ao acusado; os jurados, por sua vez, devem 
formular perguntas por intermédio do juiz. 
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Leia atentamente todas as questões e responda assinalando apenas uma alternativa em cada questão. A 
prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta, sendo que as questões respondidas a lápis 
não serão avaliadas. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer tentativa 
de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”. Não é permitida qualquer espécie de 
consulta, sendo que nenhum questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova. 

 
 
Questão 01: 
(Cespe – Juiz de Direito – PB/2015 - adaptada) Sabe-se que o procedimento do tribunal 
do júri é dividido em duas fases, motivo pelo qual é denominado de procedimento 
escalonado ou bifásico, em que na primeira fase preocupa-se em formar o juízo da culpa, 
averiguando indícios de autoria e prova de materialidade. A respeito das decisões que 
podem ser tomadas pelo juiz de direito após o encerramento dessa primeira fase, assinale 
a opção correta à luz da interpretação dos tribunais superiores e dos dispositivos da 
legislação processual: 

a) A decisão de pronúncia que afirme que a autoria e a materialidade do fato são 
absolutamente inquestionáveis é nula; 

b) O recurso de protesto por novo júri é cabível em qualquer sentença condenatória 
proferida pelo tribunal do júri; 

c) O juiz impronunciará o acusando quando ficar provada a incidência de causa que 
exclua o crime; 

d) A decisão que impronuncia o réu caracteriza-se como interlocutória mista e deve 
ser atacada por meio de recurso em sentido estrito; 

e) O juiz deverá absolver sumariamente o acusado se não houver provas suficientes 
da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de 
participação no crime. 

 
Gabarito: A. 
Comentários: A decisão, no caso, é nula por excesso de linguagem. Na pronúncia, não 
deve o juiz exceder-se na análise do fato, não pode ingressar no mérito, mas apenas 
verificar a presença de dois requisitos: indícios de autoria e prova da materialidade. 
 
Questão 02: 
(FCC – Juiz de Direito – PE/2015 - adaptada) De acordo com a Constituição Federal, a 
organização do tribunal do júri depende das previsões especificadas em lei, no caso, o 
Código de Processo Penal, que prevê em seus artigos 406 a 497 o rito dos processos de 
competência do tribunal do júri, os quais são norteados pelas garantias constitucionais da 
plenitude de defesa; do sigilo das votações; da soberania dos veredictos; e da 
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Em relação aos atos 
procedimentais relativos ao Tribunal do Júri, seja da primeira ou da segunda fase do rito, 
é correto afirmar que: 

a) Estão isentos do serviço do júri os cidadãos maiores de 65 anos; 
b) A intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao 

defensor nomeado ou constituído e ao Ministério Público; 
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c) Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios 
suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, absolverá 
sumariamente o acusado; 

d) Não poderá servir o jurado que, no caso de concurso de pessoas, houver integrado 
o Conselho de Sentença que julgou o outro acusado ou tiver funcionado em 
julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa 
determinante do julgamento posterior; 

e) Contra a sentença de impronúncia caberá recurso em sentido estrito; 
 
Gabarito: D. 
Comentários: são duas das causas de impedimento previstas no art. 449 do CPP. 
 
Questão 03: 
(FCC – Juiz de Direito – SC/2015 – adaptada) Ainda sobre as decisões que põe fim à 
primeira fase do rito do júri, analise as seguintes assertivas: 
 

I. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e 
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o 
juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar 
todas as circunstâncias do crime: qualificadoras, agravantes e atenuantes e 
causas de aumento e diminuição de pena; 

II. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios 
suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, 
impronunciará o acusado. Havendo prova nova, a acusação poderá requerer o 
desarquivamento dos autos para a respectiva juntada, após a qual o juiz 
receberá o autos conclusos para nova decisão sobre a pronúncia; 

III. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, 
embora o acusado fique sujeito a pena mais grave; 

IV. A intimação da decisão de pronúncia ao acusado será somente pessoal. 
 
É correto o que se afirma apenas em: 
 

a) II, III e IV; 
b) I e III; 
c) III; 
d) I, III e IV; 
e) I, II e III. 

 
Gabarito: C. 
Comentários: é o que permite o art. 418 do CPP, numa espécie de emendatio libelli, 
realizada na primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida. 
 
Questão 04: 
(Vunesp – Juiz de Direito – RJ/2014 – adaptada) Suponha que após regular tramitação do 
processo, o acusado foi impronunciado pelo juiz de direito em relação ao crime doloso 
contra a vida descrito na peça acusatória. Após respectivo trânsito em julgado dessa 
decisão judicial no rito do tribunal do júri, acarretar-se-á, diretamente, em favor do 
acusado, a: 

a) Absolvição; 
b) Exclusão de ilicitude; 
c) Extinção de punibilidade; 
d) Impossibilidade de o réu ser novamente processado pelo mesmo fato, a menos que 

surja prova nova; 
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e) Exclusão de culpabilidade. 
 
Gabarito: D. 
Comentários: a impronúncia deve ser a decisão do juiz quando não se convencer da 
materialidade do crime doloso contra a vida ou da existência de indícios suficientes de 
autoria ou participação (art. 414, CPP). Nesse caso, desde que apareçam provas 
materialmente novas, poderá ser oferecida nova denúncia contra o réu (parágrafo único, 
art. 414, CPP). 
 
Questão 05: 
(FCC – Juiz de Direito – CE/2014 - adaptada) Os atos procedimentais podem ser válidos 
ou contaminados de vícios, quando descumprem as normas previstas, eis que o processo 
visa alcançar uma finalidade maior, representada pelo poder estatal de exercer o poder 
jurisdicional. Assim, analise as alternativas abaixo e assinale aquela que descreve ato 
processual válido no tocante ao procedimento do júri, sendo correto afirmar que: 

a) Não será permitida a leitura de documento durante o julgamento, e não tiver sido 
juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, não se 
compreendendo na proibição a leitura de matéria jornalística; 

b) Na fundamentação da pronúncia o juiz deverá indicar os elementos que 
comprovam a autoria e a materialidade do fato; 

c) A absolvição sumária não impede a formulação de uma nova denúncia ou queixa 
se houver prova nova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade; 

d) É cabível apelação e recurso em sentido estrito contra as denúncias da pronúncia e 
impronúncia, respectivamente; 

e) É possível a absolvição sumária do acusado inimputável, se a excludente de 
culpabilidade for a única tese defensiva. 

 
Gabarito: E. 
Comentários: se as defesas técnica e pessoal tiverem como tese única a inimputabilidade, 
pode o juiz absolver sumariamente o acusado e aplicar medida de segurança ao final da 
primeira fase dos procedimentos dos crimes dolosos contra a vida. Havendo alguma tese 
além dessa, deve o juiz pronunciar o réu, para que o tribunal do júri decida sobre ela, ou 
seja, para que primeiro afirme ter o acusado praticado fato típico e ilícito. Vide art. 415, 
parágrafo único, CPP. 
 
Questão 06: 
(TJ/SC – Juiz de Direito Substituto – 2013 - adaptada) A instrução em plenário do júri é 
dividida em inquirições, oitivas e interrogatórios, prosseguindo-se aos debates orais. A 
respeito desse momento processual e seus desdobramento no procedimento relativo aos 
processos da competência do tribunal do júri, assinale a alternativa correta: 

a) No tribunal do júri, a falta de consenso entre os defensores dos réus quanto aos 
jurados sorteados é motivo que por si só provoca a cisão da ação penal e do 
julgamento em plenário; 

b) Concluída a instrução processual na fase do sumário da culpa, o juiz, após decretar 
a absolvição sumária do acusado quanto ao crime doloso contra a vida, seguirá no 
julgamento para decidir sobre o crime conexo; 

c) O juiz presidente é obrigado a submeter à votação dos jurados todos os quesitos 
que constam na série e que foram formulados de acordo com as teses 
apresentadas pela acusação e pela defesa, não podendo declarar qualquer deles 
como prejudicado; 

d) Durante o julgamento não é permitida a leitura de obras jurídicas se a parte 
contrária não tiver conhecimento sobre seu conteúdo com antecedência mínima de 
3 dias úteis; 



4 

e) Na sessão de julgamento do tribunal do júri é possível, após os debates, a 
reinquirição de testemunhas já ouvidas em plenário. 

 
Gabarito: E. 
Comentários: é o que permite o art. 476, CPP, por isso, uma testemunha somente poderá 
ser dispensada depois de sua oitiva com a concordância das partes. 
 
Questão 07: 
(FCC – Juiz de Direito – GO/2012 - adaptada) Um procedimento é formado pela união 
concatenada de atos procedimentais que, quando analisados de forma sequencial e 
lógica, atendem a uma finalidade que se busca com o processo. A respeito dos atos 
procedimentais que são praticados no procedimento do júri, é correto afirmar que: 

a) Em caso de impronúncia, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver 
prova nova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade; 

b) Não será intimado por edital, da decisão de pronúncia, o acusado solto que não for 
encontrado; 

c) Estão isentos do serviço do júri os cidadãos maiores de 65 anos que requeiram sua 
dispensa; 

d) Os jurados excluídos por impedimento não serão considerados para a constituição 
do número legal exigível para a realização da sessão; 

e) Comparecendo pelo menos 21 jurados, o juiz presidente declarará instalados os 
trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. 

 
Gabarito: A. 
Comentários: a impronúncia encerra o processo, produz preclusão, mas não o trânsito em 
julgado material, de modo que o caso poderá ser “reaberto”, com oferecimento de nova 
denúncia, baseada em prova formal e substancialmente nova, desde que não tenha 
ocorrido a prescrição da pretensão punitiva. 
 
Questão 08: 
(Cespe – Juiz de Direito Substituto – AC/2012 - adaptada) O Código de Processo Penal 
prevê expressamente as hipóteses do procedimento comum, sendo eles ordinário, 
sumário e sumaríssimo, bem como de alguns procedimentos especiais, como é o caso do 
rito do júri. Do mesmo modo, algumas legislações penais especiais preveem ritos 
especiais. Com base no que dispõe o CPP sobre os procedimentos criminais, assinale a 
opção correta: 

a) No processo comum, o acusado pode ser absolvido sumariamente caso haja 
manifesta causa excludente da culpabilidade, como por exemplo, a 
inimputabilidade; 

b) A denúncia deve ser rejeitada em caso de manifesta causa excludente de ilicitude 
do fato, como por exemplo, legítima defesa própria; 

c) O procedimento de instrução preliminar ou de formação da culpa do tribunal do júri 
deve, estando o réu preso, ser concluído em até cento e vinte dias; 

d) Durante os debates, no procedimento do tribunal do júri, as partes podem fazer 
referência aos fundamentos da decisão de pronúncia, cabendo ao juiz presidente 
esclarecer aos jurados que eles não estão a ela vinculados; 

e) É permitido ao MP, ao assistente, ao querelante e ao defensor, nessa ordem, 
formular perguntas diretamente ao acusado; os jurados, por sua vez, devem 
formular perguntas por intermédio do juiz. 

 
Gabarito: E. 
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Comentários: a lei também permite aos jurados fazer perguntas, mas não podem dirigi-las 
diretamente ao acusado, mas devem fazê-la por intermédio do juiz, art. 474, §§ 1º e 2º, 
CPP. 
 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 Pts. 

Disciplina: Direito Empresarial I Data: 30/11/17 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 6º Per. A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
I – INSTRUÇÕES: 

- Não é permitida consulta à legislação e nenhuma espécie de material auxiliar. 

- Responda às questões utilizando caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis ou que gerem dúvida 

quanto à alternativa assinalada não serão consideradas nem pontuadas. 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero).  

 

1ª questão (1,0 ponto): A sociedade Silva & Silva Comércio de Alimentos Ltda. foi constituída para exploração da 

atividade de restaurante. Percebendo oportunidades negociais, a sociedade montou um restaurante self-service 

situado no centro de uma pequena cidade recém tornada turística, o qual intitulou “Estância da Barra” e explorou 

durante 10 anos, período em que cativou clientela fiel e constante. Como era de se esperar, o restaurante tornou-

se um sucesso. Apesar disso, a sociedade necessitava de recursos que não possuía e, então, o restaurante 

(estabelecimento) foi alienado à América Restaurantes S.A. No contrato, as partes incluíram uma cláusula de não 

transferência do passivo. Cerca de 10 (dez) meses depois, a sociedade Silva & Silva Comércio de Alimentos 

Ltda., recuperada de seus problemas financeiros, montou um novo e sofisticado restaurante self service de 

comida francesa, o qual intitulou “Bateau Mouche” e que passou imediatamente a funcionar. A antiga clientela do 

“Estância da Barra”, tomando conhecimento do novo empreendimento, passou a frequentá-lo, desviando-se do 

antigo restaurante, alienado à América Restaurantes S.A. Na mesma época, a América Restaurante S.A. foi 

cobrada a pagar dívidas oriundas de compra a prazo de mercadorias para o restaurante “Estância da Barra” 

efetuadas antes da celebração do contrato de trespasse. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes 

itens: 

I. América Restaurantes S.A. não pode tomar nenhuma medida para impedir o funcionamento do novo restaurante 

de Silva & Silva Comércio de Alimentos Ltda., em razão da cláusula de não transferência do passivo.  

II. América Restaurantes S.A. não pode negar-se a pagar as dívidas oriundas de compra a prazo de mercadorias 

para o restaurante “Estância da Barra” efetuadas antes da celebração do contrato de trespasse. 

III. Uma vez que tenha efetuado o pagamento pelo qual foi demandada, América Restaurantes S.A. pode cobrar o 

mesmo valor de Silva & Silva Comércio de Alimentos Ltda., em razão da cláusula de não transferência do passivo. 

IV. O vendedor de mercadorias para o restaurante “Estância da Barra” efetuadas antes da celebração do 

trespasse não pode cobrar a dívida da Silva & Silva Comércio de Alimentos Ltda., que a contraiu originalmente.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 



 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

2ª questão (1,0 ponto): A sociedade empresária JM Comércio de Roupas Ltda. possui dois estabelecimentos 

empresariais (duas lojas). Na tentativa de levantar numerário suficiente para saldar vultosas dívidas contraídas 

com credores, A sociedade empresária JM Comércio de Roupas pretende vender uma das lojas para a sociedade 

“Indústria de Trajes Finos AC Ltda.”, que pretende diversificar seu objeto social. Diante dessa situação hipotética, 

julgue os seguintes itens: 

I. Para que o contrato de alienação do estabelecimento possua eficácia, ele deverá, obrigatoriamente, ser 

celebrado por escrito e levado a registro na Junta Comercial com jurisdição no estado da sede da sociedade 

alienante. 

II. Caso o contrato de alienação do estabelecimento seja celebrado por escrito, o lançamento das firmas dos 

contratantes no instrumento contratual torna desnecessária a publicação do contrato na Imprensa Oficial do 

estado em que se localiza o estabelecimento alienado. 

III. Caso não restem no patrimônio da sociedade alienante bens suficientes para solver seu passivo, será 

necessário obter anuência dos credores dela para que o contrato possua eficácia. 

IV. Se as partes contratantes insiram no contrato cláusula de não transferência do passivo, a sociedade 

adquirente estará exonerada de qualquer responsabilidade pelo pagamento de dívidas vinculadas ao 

estabelecimento e que tenham sido contraídas pela sociedade alienante antes da celebração do contrato. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

3ª questão (1,0 ponto): Ângelo Basso é proprietário de um imóvel que foi dado em locação à sociedade 

empresária Auto Posto São José Ltda. O contrato de locação foi celebrado por escrito em 01/08/2008 e tem prazo 

final em 31/07/2018. Até a presente data, a sociedade locatária sempre exerceu a mesma empresa: comércio de 

combustíveis e derivados de petróleo. O locador já manifestou que não tem interesse de renovar a locação e que 

pretende retomar o imóvel. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Até o dia 31/01/2018 a sociedade empresária locatária poderá propor ação renovatória para tentar forçar a 

renovação compulsória do contrato de locação. 

II. Caso o contrato seja renovado, a nova relação locatícia durará mais 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em 

julgado da sentença de eventual ação renovatória. 

III. Caso o locador insista em retomar o imóvel para ali instalar e explorar economicamente um posto de 

combustíveis, poderá fazê-lo, mas terá que indenizar a sociedade empresária locatária pela perda do ponto. 

IV. Caso a sociedade empresária proponha ação renovatória dentro do prazo legal, mesmo que o locador insista 

em retomar a posse do imóvel, será obrigado a renovar o contrato de locação por mais 10 (dez) anos. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 



 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

4ª questão (1,0 ponto): A pessoa jurídica Alfa Aviamentos Ltda. celebrou contrato escrito de locação de imóvel 

não residencial com Chaves Empreendimentos Ltda., por prazo determinado de 4 anos, tendo sido o contrato 

prorrogado uma vez por igual período. O valor mensal atual da locação é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

e Alfa Aviamentos Ltda. exerce sua atividade no respectivo ramo (fabricação de aviamentos para costura) desde a 

sua constituição, há cerca de dez anos. O contrato de locação findará em 3/07/2018, e os dirigentes da sociedade 

locadora já se manifestaram contrários à renovação do referido contrato, porque receberam de terceiro uma oferta 

de valor de aluguel mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), muito superior à média de mercado para a região de 

localização do imóvel e o tipo de comércio ali exercido. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Na presente data (30/11/2017), a sociedade locatária ainda pode propor ação renovatória para forçar a 

renovação compulsória do contrato de locação. 

II. Caso insista, no âmbito de ação renovatória, em retomar a posse do imóvel ao argumento de possuir oferta de 

valor maior de aluguel formulada por terceiro, a sociedade locadora deverá, obrigatoriamente, indenizar a 

sociedade locatária pela perda do ponto. 

III. A sociedade locatária não pode propor ação renovatória para forçar a renovação compulsória do contrato de 

locação, uma vez que resta menos de 1 (um) ano para o vencimento do prazo do contrato. 

IV. Mesmo que a sociedade locatária ofereça, no âmbito de ação renovatória, um valor de aluguel inferior à oferta 

formulada por terceiro, mas maior que o valor do atual contrato, poderá permanecer na posse do imóvel por ser a 

atual locatária. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

5ª questão (1,0 ponto): No final da década de 70, o Sr. ADENOR MARTINS DE ARAÚJO, então empregado da 

TELESC, inventou, com recursos próprios, o sistema que permite a realização de chamadas telefônicas a cobrar 

de forma totalmente automatizada – “Sistema DDC”. Com ele, permitiu-se ao usuário do serviço de telefonia, a 

partir da inclusão do dígito 9 (nove) ao número de telefone chamado precedido do prefixo nacional (zero) e do 

código de área de destino (composto de dois outros dígitos), realizar chamada que, de modo automático, 

possibilitasse ao destinatário assumir o ônus de custear a ligação que recebia, o que se dava pelo simples fato de 

o destinatário permanecer "na linha", aguardando a reprodução da gravação: "Chamada a cobrar. Para aceitá-la, 

continue na linha após o sinal". O Sr. Adenor, em junho de 1980, depositou o requerimento do registro da patente, 

que foi inicialmente concedida e, anos depois, cancelada pelo INPI. O cancelamento se deu a requerimento da 

TELEBRAS, ao argumento de que antes do depósito do pedido de patente foram divulgadas na imprensa 

catarinense notícias de lançamento da invenção, o que violaria um dos requisitos básicos da patenteabilidade da 

criação. O Sr. Adenor, então, acionou o Poder Judiciário que acabou por dar-lhe razão, anulando a decisão do 

INPI que cancelou a patente, mantendo a sua vigência original. Diante desses fatos, julgue os seguintes itens: 

I. O argumento da TELEBRÁS se fundamentava no requisito de patenteabilidade chamamado novidade. 



 

II. Para obter a concessão inicial da patente do INIPI, o Sr. Adenor teve que demonstrar que sua criação, entre 

outros requisitos, possuía aplicação industrial. 

III. O Sr. Adenor pôde exercer direito de exclusividade de exploração econômica de sua criação apenas depois da 

concessão inicial da respectiva carta-patente pelo INPI. 

IV. A decisão judicial que concedeu a patente ao Sr. Adenor está incorreta, porque a divulgação de lançamento da 

invenção na imprensa catarinense inseriu a criação no estado da técnica.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

6ª questão (1,0 ponto): Determinada letra de câmbio foi emitida por Aricleio contra Beracildo, sendo indicado 

como beneficiário do título Cinomar. O título recebeu o aval de Dalvadísio. A letra foi endossada pelo beneficiário 

em favor de Elidério. Não tendo sido efetuado o pagamento do título em seu vencimento, o endossatário – Elidério 

– propôs ação executiva contra Aricleio, Beracildo, Cinomar e Dalvadísio. Diante dessa situação hipotética, julgue 

os seguintes itens: 

I. Dalvadísio, avalista da letra, somente poderá ser executado após a execução do seu avalizado. 

II. Na ausência de indicação expressa em favor de quem foi dado o aval prestado por Dalvadísio, presume-se que 

este tenha sido prestado em favor de Aricleio, sacador da letra. 

III. Cinomar, endossante, não terá responsabilidade pelo pagamento do título, salvo se, ao efetuar seu endosso, 

tiver expressamente indicado que será corresponsável pelo pagamento. 

IV. Beracildo, caso não tenha lançado seu aceite na letra, não terá qualquer responsabilidade pelo seu 

pagamento. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

7ª questão (1,0 ponto): O surgimento do crédito, que significa a confiança de uma pessoa em que outra cumprirá, 

no futuro, a obrigação pecuniária assumida no presente, constituiu grande avanço para o desenvolvimento do 

comércio. Um passo ainda maior foi dado com a criação dos títulos de crédito, cuja função precípua é incorporar 

um direito de crédito, facilitando a sua circulação. Acerca da disciplina jurídica dos títulos de crédito, julgue os 

seguintes itens: 

I. Uma letra de câmbio foi sacada por André contra Bruno para o beneficiário Carlos e foi aceita. Posteriormente, 

foi endossada sucessivamente para Diego, Eduardo, Fábio e Guilherme. Nessa situação hipotética, aposto o 

aceite na letra, Bruno torna-se o obrigado principal e se Diego promover o pagamento ao portador Guilherme, os 

endossantes Eduardo e Fábio estarão exonerados da obrigação. 

II. Uma letra de câmbio foi sacada por José contra Gimenes para o beneficiário Ivan e foi aceita. Posteriormente, 

foi endossada sucessivamente para Damião, Cosme, Botelho e Agamenon. Nessa situação hipotética, se na data 



 

do vencimento o aceitante Gimenes se recusar a pagar a letra, o portador Agamenon não precisará encaminhar o 

título ao protesto para garantir o seu direito de ação cambial ou de execução contra o coobrigado Ivan, porque 

este era o tomador original.  

III. Considerando-se que Paula tenha endossado em favor de Luana um cheque de emissão de terceiro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), é correto afirmar que Paula, por ter endossado o cheque, responde pelo 

pagamento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso o banco sacado não efetue o pagamento por motivo 

autorizado em lei. 

IV. A letra de câmbio, que não contenha expressamente a cláusula à ordem é transmissível por endosso, mas, 

nesse caso, o eventual endossante não poderá ser responsabilizado pelo pagamento da letra.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

8ª questão (1,0 ponto): Antônio é portador legítimo de uma letra de câmbio aceita, cujo saque se deu no dia 

10/01/2012, com vencimento à vista no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), nela constando o aval de Bruno no 

montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, Antônio pretende endossar a Carla a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais), apesar de a garantia pessoal de Bruno se limitar a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. O endosso pretendido por Antônio é impossível, pois ele só poderia ceder por endosso o crédito correspondente 

a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que foi garantido por aval de Bruno. 

II. O aval dado por Bruno é inválido, sendo certo que ele só poderia ter dado aval ao pagamento de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), valor total da letra de câmbio. 

III. O aval dado por Bruno é válido, sendo certo que ele só poderá eventualmente ser demandado pelo pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor por ele garantido. 

IV. O endosso pretendido por Antônio é possível, sendo certo que ele só poderia ceder por endosso o crédito de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor total da letra de câmbio. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 
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Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V Tipo VI 

Resposta Fundamentos 
legais 

Resposta Fundamentos 
legais 

Resposta Fundamentos 
legais 

Resposta Fundamentos 
legais 

Resposta Fundamentos 
legais 

Resposta Fundamentos 
legais 

01 – B Código Civil, art. 
1.146  

01 – D Código Civil, 
arts. 1.146 e 

1.147  

01 – D Código Civil, 
art. 1.146  

01 – A Código Civil, 
arts. 1.146 e 

1.147  

01 – C Código Civil, art. 
1.146  

01 – B Código Civil, 
arts. 1.146 e 

1.147  

02 – D Código Civil, 
arts. 1.144 e 

1.145 

02 – C Código Civil, 
arts. 1.144 e 

1.146 

02 – B Código Civil, 
arts. 1.144 e 

1.145 

02 – E Código Civil, 
arts. 1.144 e 

1.146 

02 – E Código Civil, 
arts. 1.144 e 

1.145 

02 – A Código Civil, 
arts. 1.144 e 

1.146 

03 – D Lei 8.245/1991, 
art. 51, § 5º e 

art. 52, II e § 3º. 

03 – C Lei 
8.245/1991, 

art. 51, caput e 
Constituição 
Federal, art. 

5º, XXII 

03 – A Lei 
8.245/1991, 

art. 51, § 5º e 
art. 52, II e § 

3º. 

03 – D Lei 8.245/1991, 
art. 51, caput e 

Constituição 
Federal, art. 5º, 

XXII 

03 – B Lei 8.245/1991, 
art. 51, § 5º e 

art. 52, II e § 3º. 

03 – A Lei 8.245/1991, 
art. 51, caput e 

Constituição 
Federal, art. 5º, 

XXII 

04 – A Lei 8.245/1991, 
art. 51, § 5º e 

arts. 72, III e 75. 

04 – E Lei 
8.245/1991, 

art. 51, incisos 
I, II e III e § 5º 

04 – C Lei 
8.245/1991, 

art. 51, § 5º e 
arts. 72, III e 

75. 

04 – B Lei 8.245/1991, 
art. 51, incisos I, 

II e III e § 5º 

04 – E Lei 8.245/1991, 
art. 51, § 5º e 

arts. 72, III e 75. 

04 – D Lei 8.245/1991, 
art. 51, incisos I, 

II e III e § 5º 

05 – A  Lei 9.279/1996, 
art. 11e art. 15. 

05 – E  Lei 
9.279/1996, 

art. 40, caput, 
e art. 11, § 1º 

05 – C  Lei 
9.279/1996, 
art. 11e art. 

15. 

05 – B  Lei 9.279/1996, 
art. 40, caput, e 

art. 11, § 1º 

05 – D  Lei 9.279/1996, 
art. 11e art. 15. 

05 – D  Lei 9.279/1996, 
art. 40, caput, e 

art. 11, § 1º 

06 – C Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo 
I, art. 31 e art. 

28 

06 – D Lei Uniforme 
de Genebra, 

Anexo I, art. 32 
e art. 15 

06 – E Lei Uniforme 
de Genebra, 

Anexo I, art. 31 
e art. 28 

06 – A Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo 
I, art. 32 e art. 

15 

06 –A Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo 
I, art. 31 e art. 

28 

06 – C Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo 
I, art. 32 e art. 

15 

07 – D  Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo 
I, art. 31 e art. 

50 

07 – C  Lei Uniforme 
de Genebra, 
Anexo I, arts. 
43 e 44 e art. 

11 

07 – A  Lei Uniforme 
de Genebra, 

Anexo I, art. 31 
e art. 50 

07 – E  Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo 
I, arts. 43 e 44 e 

art. 11 

07 – C  Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo 
I, art. 31 e art. 

50 

07 – A  Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo 
I, arts. 43 e 44 e 

art. 11 

08 – E  Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo 
I, art. 30 e art. 

12 

08 – A  Lei Uniforme 
de Genebra, 

Anexo I, art. 12 
e art. 30 

08 – A  Lei Uniforme 
de Genebra, 

Anexo I, art. 30 
e art. 12 

08 – C  Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo 
I, art. 12 e art. 

30 

08 – C  Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo 
I, art. 30 e art. 

12 

08 – E  Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo 
I, art. 12 e art. 

30 

 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 Pts. 

Disciplina: Direito Empresarial I Data: 1º/12/17 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 6º Per. B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
I – INSTRUÇÕES: 

- Não é permitida consulta à legislação e nenhuma espécie de material auxiliar. 

- Responda às questões utilizando caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis ou que gerem dúvida 

quanto à alternativa assinalada não serão consideradas nem pontuadas. 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero).  

 

1ª questão (1,0 ponto): Em 31/10/2016, Avelino Sansevero Amaral Júnior adquiriu, de Josué Tobias Dos Santos, 

um estabelecimento comercial do tipo loja de materiais de construção, intitulado “Construcat”, localizado na cidade 

de Catalão (GO). Josué, por sua vez, em novembro de 2017, porquanto não tivesse dado baixa de seu registro de 

empresário, montou uma nova loja de materiais de construção na mesma cidade, em bairro vizinho, o que 

resultou, por ser Josué comerciante conhecido na cidade, em desvio da clientela da loja que havia vendido para 

Avelino para sua nova loja. Por tal motivo, Avelino propôs ação judicial para impedir que Josué exercesse tal 

empresa. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A ação judicial proposta por Avelino para impedir o funcionamento da nova loja de Josué não pode prosperar, 

uma vez que este último não havia dado baixa de seu registro de empresário.  

II. Avelino não pode negar-se a pagar as dívidas oriundas de compra a prazo de mercadorias para a loja 

“Construcat” efetuadas por Josué antes da celebração do contrato de trespasse, desde que naquela ocasião 

estivessem regularmente contabilizadas. 

III. Para que o contrato de alienação do estabelecimento possua eficácia, ele deverá, obrigatoriamente, ser 

celebrado por escrito e levado a registro na Junta Comercial com jurisdição no estado da sede da sociedade 

alienante. 

IV. No presente caso, Josué (vendedor) seria parte ilegítima para figurar no polo passivo de execução fiscal que 

buscasse o recebimento de tributos que tiveram origem quando ainda era proprietário do estabelecimento vendido  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 



 

2ª questão (1,0 ponto): A Associação Educativa do Brasil – SOEBRAS – firmou contrato de trespasse com a 

sociedade empresária Promove Participações Ltda., pelo qual aquela adquiriu estabelecimento empresarial desta, 

contrato que foi publicado na imprensa oficial em 24 de setembro de 2017. Posteriormente, a SOEBRAS sofreu 

ação de cobrança promovida por Ronaldo Antônio de Angelis, a qual tinha como objeto um contrato de mútuo que 

o autor da ação de cobrança celebrou com a Promove Participações Ltda. em 30 de julho de 2014 e cuja 

obrigação de pagamento venceu dois anos depois. A dívida estava regularmente contabilizada pela alienante e o 

valor do mútuo foi aplicado em uma reforma realizada no estabelecimento. Diante dessa situação hipotética, 

julgue os seguintes itens: 

I. A SOEBRAS pode ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança. 

II. Caso o contrato de alienação do estabelecimento seja celebrado por escrito, o lançamento das firmas dos 

contratantes no instrumento contratual torna desnecessária a publicação do contrato na Imprensa Oficial do 

estado em que se localiza o estabelecimento alienado. 

III. Na data de hoje (1º/12/2017), o credor Ronaldo poderia propor ação de cobrança também em desfavor da 

sociedade alienante Promove Participações Ltda.. 

IV. Se as partes contratantes inseriram no contrato cláusula de não transferência do passivo, a sociedade 

adquirente estará exonerada de qualquer responsabilidade pelo pagamento de dívidas vinculadas ao 

estabelecimento e que tenham sido contraídas pela sociedade alienante antes da celebração do contrato. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

3ª questão (1,0 ponto): Manga Rosa Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda. é uma sociedade empresária cuja 

atividade social é desenvolvida em imóvel alugado, sendo locatária a sociedade e locador Amaro Leite. O primeiro 

contrato de locação assinado pelas partes foi celebrado pelo prazo determinado de cinco anos. Dez meses antes 

do término do contrato em curso, Mara Rosa, representante legal da sociedade, procura o locador para tratar da 

renovação do contrato de aluguel, mas ele a informa que não tem interesse em renovar a locação. A atividade 

desenvolvida no imóvel pela locatária sempre foi comércio de hortifrutigranjeiros. Considerando-se as disposições 

legais pertinentes à locação não residencial e as informações do enunciado, julgue os seguintes itens: 

I. A sociedade locatária tem direito à renovação do contrato de locação, pois este cumpre os requisitos 

necessários para renovação compulsória. 

II. A sociedade locatária não tem mais prazo hábil para propositura de ação renovatória, pois falta menos de 1 

(um) ano para o vencimento do contrato que pretende renovar. 

III. Caso o locador insista em retomar o imóvel para ali instalar e explorar economicamente um comércio de 

hortifrutigranjeiros, poderá fazê-lo, mas terá que indenizar a sociedade empresária locatária pela perda do ponto. 

IV. Caso a sociedade empresária proponha ação renovatória dentro do prazo legal, mesmo que o locador insista 

em retomar a posse do imóvel, será obrigado a renovar o contrato de locação por mais 5 (cinco) anos. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 



 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

4ª questão (1,0 ponto): O Banco Itaú Unibanco S.A. firmou, na condição de locatário, contrato escrito de locação 

não residencial com Raimundo Wenceslau de Miranda, proprietário do imóvel, em 06/09/2010, com prazo certo de 

8 (oito) anos. Na época, o valor do aluguel foi convencionado em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) 

reajustado anualmente com a variação do IGPM/FGV. Na presente data (1º/12/2017), o Banco Itaú, locatário, já 

entrou em contato com o locador para tratar da renovação do contrato de locação, mas embora tenha oferecido a 

importância de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) de aluguel, o locador afirmou que não pretende renovar o 

contrato. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Até 06/03/2018, a sociedade locatária ainda pode propor ação renovatória para forçar a renovação compulsória 

do contrato de locação. 

II. Caso insista, no âmbito de ação renovatória, em retomar a posse do imóvel ao argumento de possuir oferta de 

valor maior de aluguel formulada por terceiro, a sociedade locadora deverá, obrigatoriamente, indenizar a 

sociedade locatária pela perda do ponto. 

III. A sociedade locatária não pode propor ação renovatória para forçar a renovação compulsória do contrato de 

locação, uma vez que resta menos de 1 (um) ano para o vencimento do prazo do contrato. 

IV. Mesmo que a sociedade locatária ofereça, no âmbito de ação renovatória, um valor de aluguel inferior à oferta 

formulada por terceiro, mas maior que o valor do atual contrato, poderá permanecer na posse do imóvel por ser a 

atual locatária. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

5ª questão (1,0 ponto): No final da década de 70, o Sr. ADENOR MARTINS DE ARAÚJO, então empregado da 

TELESC, inventou, com recursos próprios, o sistema que permite a realização de chamadas telefônicas a cobrar 

de forma totalmente automatizada – “Sistema DDC”. Com ele, permitiu-se ao usuário do serviço de telefonia, a 

partir da inclusão do dígito 9 (nove) ao número de telefone chamado precedido do prefixo nacional (zero) e do 

código de área de destino (composto de dois outros dígitos), realizar chamada que, de modo automático, 

possibilitasse ao destinatário assumir o ônus de custear a ligação que recebia, o que se dava pelo simples fato de 

o destinatário permanecer "na linha", aguardando a reprodução da gravação: "Chamada a cobrar. Para aceitá-la, 

continue na linha após o sinal". O Sr. Adenor, em junho de 1980, depositou o requerimento do registro da patente, 

que foi inicialmente concedida e, anos depois, cancelada pelo INPI. O cancelamento se deu a requerimento da 

TELEBRAS, ao argumento de que antes do depósito do pedido de patente foram divulgadas na imprensa 

catarinense notícias de lançamento da invenção, o que violaria um dos requisitos básicos da patenteabilidade da 

criação. O Sr. Adenor, então, acionou o Poder Judiciário que acabou por dar-lhe razão, anulando a decisão do 

INPI que cancelou a patente, mantendo a sua vigência original. Diante desses fatos, julgue os seguintes itens: 

I. O argumento da TELEBRÁS se fundamentava no requisito de patenteabilidade chamamado novidade. 

II. Para obter a concessão inicial da patente do INIPI, o Sr. Adenor teve que demonstrar que sua criação, entre 

outros requisitos, possuía aplicação industrial. 



 

III. O Sr. Adenor pôde exercer direito de exclusividade de exploração econômica de sua criação apenas depois da 

concessão inicial da respectiva carta-patente pelo INPI. 

IV. A decisão judicial que concedeu a patente ao Sr. Adenor está incorreta, porque a divulgação de lançamento da 

invenção na imprensa catarinense inseriu a criação no estado da técnica.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

6ª questão (1,0 ponto): Uma pessoa apresenta a você um cheque nominal à ordem com as assinaturas do 

emitente no anverso e do endossante no verso. No anverso da cártula também consta uma terceira assinatura, 

identificada apenas como aval pelo signatário. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. O aval dado no título foi irregular, pois, para a sua validade, deveria ter sido lançado no verso. 

II. O aval dado no título foi na modalidade em branco, sendo avalizado o emitente. 

III. O aval somente é cabível no cheque não à ordem, sendo considerado não escrito se a emissão for à ordem. 

IV. O portador do cheque pode promover a cobrança do respectivo valor em desfavor de qualquer dos signatários 

(emitente, avalista ou endossante) 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

7ª questão (1,0 ponto): O surgimento do crédito, que significa a confiança de uma pessoa em que outra cumprirá, 

no futuro, a obrigação pecuniária assumida no presente, constituiu grande avanço para o desenvolvimento do 

comércio. Um passo ainda maior foi dado com a criação dos títulos de crédito, cuja função precípua é incorporar 

um direito de crédito, facilitando a sua circulação. Acerca da disciplina jurídica dos títulos de crédito, julgue os 

seguintes itens: 

I. Uma letra de câmbio foi sacada por André contra Bruno para o beneficiário Carlos e foi aceita. Posteriormente, 

foi endossada sucessivamente para Diego, Eduardo, Fábio e Guilherme. Nessa situação hipotética, aposto o 

aceite na letra, Bruno torna-se o obrigado principal e se Diego promover o pagamento ao portador Guilherme, os 

endossantes Eduardo e Fábio estarão exonerados da obrigação. 

II. Uma letra de câmbio foi sacada por José contra Gimenes para o beneficiário Ivan e foi aceita. Posteriormente, 

foi endossada sucessivamente para Damião, Cosme, Botelho e Agamenon. Nessa situação hipotética, se na data 

do vencimento o aceitante Gimenes se recusar a pagar a letra, o portador Agamenon não precisará encaminhar o 

título ao protesto para garantir o seu direito de ação cambial ou de execução contra o coobrigado Ivan, porque 

este era o tomador original.  

III. Considerando-se que Paula tenha endossado em favor de Luana um cheque de emissão de terceiro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), é correto afirmar que Paula, por ter endossado o cheque, responde pelo 



 

pagamento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso o banco sacado não efetue o pagamento por motivo 

autorizado em lei. 

IV. A letra de câmbio, que não contenha expressamente a cláusula à ordem é transmissível por endosso, mas, 

nesse caso, o eventual endossante não poderá ser responsabilizado pelo pagamento da letra.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

8ª questão (1,0 ponto): Em 31/10/2012, Peçanha adquiriu eletrodomésticos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), do Lojão Chalé Ltda., EPP, tendo sido emitida, na mesma data, uma nota promissória no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), com vencimento para o dia 25/01/2013, sexta-feira, dia útil no lugar do pagamento. Em 

16/11/2012, a beneficiária endossou em preto a nota promissória em favor do Sr. Fabriciano Murta. Em 

1º/12/2017, o Sr. Fabriciano Murta procura você munido da nota promissória em questão. O cliente pretende a 

cobrança judicial do valor atualizado e com consectários legais, por não ter sido adimplida a obrigação no 

vencimento pelo devedor e restadas infrutíferas as tentativas de cobrança amigável. Diante dessa situação 

hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Tornou-se impossível a cobrança da soma em dinheiro com base na nota promissória acima descrita, uma vez 

que ela perdeu sua eficácia executiva em razão da prescrição,  

II. O Sr. Fabriciano Murta poderá promover ação de execução da nota promissória em desfavor do subscritor 

Peçanha e da endossante Lojão Chalé Ltda. EPP. 

III. Houve a prescrição da pretensão à execução da nota promissória, a partir da análise das datas de vencimento 

e da consulta com intenção de proceder a cobrança judicial. 

IV. A nota promissória não tem aceitante e sim subscritor e, portanto, nessa espécie de título de crédito, equipara-

se o subscritor da nota promissória ao aceitante. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 



Gabarito 2ª Prova Direito Empresarial I – 2017.2 – Turma 6º Período B: 

 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 

Resposta Fundamentos legais Resposta Fundamentos legais Resposta Fundamentos legais Resposta Fundamentos legais 

01 – B Código Civil, arts. 1.146 e 
1.144 

01 – D Código Civil, arts. 1.146 
e 1.144 

01 – D Código Civil, arts. 1.146 
e 1.144 

01 – A Código Civil, arts. 1.146 e 
1.144 

02 – D Código Civil, art. 1.146 02 – C Código Civil, art. 1.146 02 – B Código Civil, art. 1.146 02 – E Código Civil, art. 1.146 

03 – D Lei 8.245/1991, art. 51, 
caput e § 5º e art. 52, II 

03 – C Lei 8.245/1991, art. 51, 
caput e § 5º e art. 52, II 

03 – A Lei 8.245/1991, art. 51, 
caput e § 5º e art. 52, II 

03 – D Lei 8.245/1991, art. 51, 
caput e § 5º e art. 52, II 

04 – A Lei 8.245/1991, art. 51, § 
5º e art. 72, III e § 2º. 

04 – E Lei 8.245/1991, art. 51, 
§ 5º e art. 72, III e § 2º. 

04 – C Lei 8.245/1991, art. 51, 
§ 5º e art. 72, III e § 2º. 

04 – B Lei 8.245/1991, art. 51, § 
5º e art. 72, III e § 2º. 

05 – A  Lei 9.279/1996, art. 11 e 
art. 15. 

05 – E  Lei 9.279/1996, art. 11 e 
art. 15. 

05 – C  Lei 9.279/1996, art. 11e 
art. 15. 

05 – B  Lei 9.279/1996, art. 11 e 
art. 15. 

06 – C Lei 7.357, art. 30, par. 
único e arts. 21 e 31. 

06 – D Lei 7.357, art. 30, par. 
único e arts. 21 e 31. 

06 – E Lei 7.357, art. 30, par. 
único e arts. 21 e 31. 

06 – A Lei 7.357, art. 30, par. 
único e arts. 21 e 31. 

07 – D  Lei Uniforme de Genebra, 
Anexo I, art. 31 e art. 50 

07 – C  Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo I, art. 

31 e art. 50 

07 – A  Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo I, art. 

31 e art. 50 

07 – E  Lei Uniforme de Genebra, 
Anexo I, art. 31 e art. 50 

08 – E  Lei Uniforme de Genebra, 
Anexo I, art. 77 c/c art. 70 

e art. 75 

08 – A  Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo I, art. 
77 c/c art. 70 e art. 75 

08 – A  Lei Uniforme de 
Genebra, Anexo I, art. 
77 c/c art. 70 e art. 75 

08 – C  Lei Uniforme de Genebra, 
Anexo I, art. 77 c/c art. 70 

e art. 75 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL VI Data: 05/12/17 

Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 7º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

 

 

1. No romance Dom Casmurro, Machado de Assis teceu a estória de Bento e Capitu, que após várias tentativas 

frustradas de terem um filho, são agraciados com o nascimento de Ezequiel, o que traz muita alegria ao casal. 

Nesse ínterim, o grande amigo do casal, Escobar, morre. Durante seu enterro, Bento julga ter percebido um 

comportamento estranho de Capitu ao olhar o falecido. Esse momento foi crucial para que suas crises de ciúmes 

ficassem mais sérias, levando-o a conclusões, que fundadas ou infundadas, apontam para o adultério de Capitu 

com Escobar. E, como fruto dessa relação, o nascimento de Ezequiel, pois para Bento, o menino, a cada dia que 

passava, se tornava mais semelhante ao falecido. Com base nesse relato do romance de Machado de Assis, 

se a esta estória se aplicasse o Código Civil vigente, a alternativa correta seria: (1,0) 

a) Caso realmente se provasse que Ezequiel não foi gerado na relação de casamento, ele teria menos direitos 

que os futuros filhos que adviessem desta relação, pois a lei resguarda, em especial, a filiação do matrimônio. 

b) Devido às suas suspeitas acerca do adultério, Bento fez exames e descobriu que sempre foi impotente para 

gerar. Ainda que prove essa impotência, a presunção de que é pai de Ezequiel permanece até que este seja 

reconhecido por outro pai. 

c) Se Capitu confessar o adultério, esse fato ilide a presunção legal da paternidade, uma vez que não há certeza 

de que Ezequiel é filho do seu marido Bento. 

d) Bento tem o direito de contestar a paternidade de Ezequiel, mesmo que Ezequiel já conte com 18 anos. 

 

 

 

2. A questão da guarda dos filhos é de extrema importância. Os filhos têm o direito de conviver com ambos os 

pais, e o fato de viverem estes separados não pode retirar da criança esse direito, como fazem alguns, causando-

lhe traumas, sofrimentos e angústia pela espera e pela incerteza da companhia daquele que é o responsável por 

sua existência em um certo fim de semana - que pode não acontecer, eventualmente, em razão de um 

compromisso profissional urgente e inesperado, de um médico, dentista ou advogado que necessitou atender a 

um cliente no horário da “visita”. Tendo em vista essa realidade, a lei regulamentou esse assunto de forma 

que é possível afirmar que: (1,0) 

a) O Código Civil traz expressamente três modalidades de guarda: a unilateral, a alternada e a compartilhada, 

dando preferência a esta última, por assegurar o maior convívio de ambos os genitores com os filhos. 

b) Mesmo na situação em que o juiz determina a guarda compartilhada entre os genitores, a guarda física dos 

filhos fica apenas com um deles. Ao guardião que não a detém fica garantido o direito de visitação. 

c) Pode acontecer de o juiz chegar à conclusão de que o filho não deve permanecer sob a guarda de nenhum dos 

seus genitores, deferindo-a a pessoa que revelar compatibilidade com a natureza dessa medida. 

d) Quando o juiz confere a guarda unilateral a um dos genitores, aquele que não a detenha não tem legitimidade 

para solicitar prestação de contas sobre assuntos relativos aos seus filhos, pois a guarda foi conferida 

judicialmente, demonstrando liberdade conferida ao genitor guardião.  

 

 

 



 

3. Odete é irmã de João, que vive em união estável com Maria. Ocorre que, Maria e Odete não possuem 

um bom relacionamento e isto tem atrapalhado a convivência de todos. Conversando com uma amiga, 

Maria ficou confusa se a união estável constituiria parentesco de acordo com a lei. Assim, procurando 

saber acerca da previsão legal sobre parentesco Maria foi pesquisar o Código Civil e descobriu que: (1,0) 

a) Tanto João quanto Odete são seus parentes por afinidade. 

b) Nem João nem Odete são seus parentes por afinidade. 

c) Apenas Odete é sua parente por afinidade. 

d) Apenas João é seu parente por afinidade. 

 

 

4. Amores chegam ao fim, casais se separam, filhos tem que aprender a viver com o desfazimento dos laços que 

mantinham os pais unidos. Um fator complicador que pode aparecer é o que se chama alienação parental, um 

fator desestabilizante, que prejudica o desenvolvimento dos filhos envolvidos, bem como também o alienado e 

o alienador, impedindo que prossigam com suas vidas e elaborem o luto pela separação. Existe uma lei que 

trata desta matéria, a Lei 12318/2010, segundo a qual é correto dizer que a alienação parental: (1,0) 

a) Pode ser promovida não apenas pelos genitores, mas é possível que o alienador seja um dos avós ou até 

mesmo um professor da criança. 

b) Não é caracterizada quando um dos genitores apenas dificulta o contato da criança com o genitor guardião, 

coisa usual nas separações, sendo necessário que haja um real impedimento desse contato. 

c) Pode ocorrer com a mudança do domicílio para local distante, ainda que com justificativa, pois impedirá o 

convívio entre a criança e o genitor não guardião. 

d) Uma vez caracterizada, possibilita ao juiz declarar a perda da autoridade parental, especialmente em 

situações mais graves, nas quais o alienador induz a criança a acreditar que foi abusada sexualmente pelo outro 

genitor.  

 

 

5. A adoção é tida pela sociedade como um ato de amor incondicional. Para o direito brasileiro, a adoção é um 

ato jurídico que cria relações de paternidade e filiação entre duas pessoas; um ato que faz com que uma pessoa 

passe a gozar do estado de filho de outra pessoa. Sabendo que o ato de adotar é sério, Ana, pretendendo 

adotar uma criança, lhe procura como estudante de Direito de Família para esclarecimentos. Segundo 

prevê o ECA, você lhe diria que: (1,0) 

a) A adoção é medida irrevogável e excepcional, o que significa que só será concedida se for provado benefício 

para a criança. 

b) Com a adoção serão desligados todos e quaisquer vínculos com os pais e parentes biológicos. 

c) Decidindo adotar conjuntamente, isso só será possível se os adotantes forem casados civilmente. 

d) É possível que Ana adote mesmo sendo solteira, mas deve sempre ser observada a diferença de idade com a 

criança de, pelo menos, dezesseis anos. 

 

 

6. Os juristas Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2010, p. 668) escreveram que “(...) toda vez que 

os laços de família não forem suficientes para assegurar a cada pessoa as condições necessárias para uma vida 

digna, o sistema jurídico obriga os componentes deste grupo familiar a prestar meios imperiosos à sua 

sobrevivência digna, por meio do instituto dos alimentos, materializando a solidariedade constitucional.”. 

Sobre a realidade alimentar, essa solidariedade alimentar não deve configurar abuso por parte do 

alimentando, de forma que a obrigação alimentar está sujeita a condição resolutiva. Assim, pode-se dizer 

que a obrigação alimentar cessará: (1,0) 

a) Após o atingimento da maioridade no caso do credor ser menor. 

b) Caso o credor tenha procedimento indigno em relação ao devedor. 
c) Quando ocorrer novo casamento do cônjuge devedor, que extinguirá a obrigação constante da sentença de 

divórcio. 

d) Com o casamento, a união estável ou até mesmo o concubinato do devedor de alimentos. 
 



 

7. Observe-se a seguinte ementa acerca da questão dos alimentos: “FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. 

ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. 1. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades dos 

filhos, dentro das possibilidades do genitor, o que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1º, 

do CC. 2. É cabível a redução da pensão alimentícia, quando o valor fixado sobrecarrega em demasia o 

alimentante. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70067810879, 7ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 24/02/2016)”. De acordo com a ementa 

trazida e os ensinamentos ministrados em sala de aula sobre esse tema, é correto dizer que: (1,0) 

a) Apesar de na ementa acima colacionada, que é de 2016, apenas se fazer menção ao “binômio alimentar”, 

atualmente se fala em trinômio alimentar, composto de: necessidade/possibilidade/proporcionalidade. 

b) Na ementa exposta acima foi dito que é cabível a redução da pensão alimentícia, mas é sabido que não é 

possível o aumento da mesma, pois sua fixação já tem em conta a necessidade dos filhos que foi provada, 

evitando o abuso por parte de muitas genitoras. 

c) A ementa do julgado aborda a questão da fixação de alimentos, que, segundo a lei civil, só os parentes 

podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem. 

d) Nesta ementa citada, um filho moveu a ação de alimentos perante o genitor, mas se sabe que também poderia 

ter movido diretamente perante seu avô. 

 

 

8. Em um artigo escrito em 2016 pelo Jornal migalhas, a advogada, doutora e mestre em Direito pela 

PUC/SP, Lauane Braz A. V. Camargo faz a seguinte colocação: “A união estável é um instituto que se 

baseia em um fato jurídico fundamentado num relacionamento entre duas pessoas que vivem como se casados 

fossem, de forma contínua, duradoura e notória. Veja. A união estável é bastante complexa, no caso prático, 

quando há divergências entre as partes; quando um afirma que vive união estável e o outro afirma que não vive 

união estável. Isso é impossível de acontecer no casamento, porque nós temos uma certidão de casamento que 

comprova que eles se casaram. Na união estável, as vezes, uma das partes acredita que está apenas namorando e 

outra acredita que está vivendo em união estável. Nós temos casos que ainda que as duas partes não pensam que 

estão vivendo união estável e depois quando uma delas falece vem a outra e passa a sustentar isso em juízo. 

Então vejam que a união estável ela não está solidificada numa manifestação expressa e inequívoca da vontade 

das partes.”. Realmente, a união estável é um instituto complexo, mas que encontra na lei boa 

regulamentação. Marque a alternativa verdadeira acerca da união estável: (1,0) 

a) Se ocorrer qualquer dos impedimentos previstos para o casamento, não se constituirá a união estável. 

b) Não há que se falar em parentesco por afinidade advindo da união estável, pois esse parentesco alia apenas o 

cônjuge aos parentes do outro, sendo aplicável apenas ao casamento. 

c) Apesar de não exigir formalidades na sua origem, resultando da vontade livre das partes, sua desconstituição 

deve ser formalizada perante o Judiciário. 

d) Não há previsão expressa em lei sobre alimentos para os companheiros, mas deve ser aplicado por analogia 

os alimentos previstos para os cônjuges. 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL VI Data: 05/12/17 

Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 7º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
1. No romance Dom Casmurro, Machado de Assis teceu a estória de Bento e Capitu, que após várias tentativas 

frustradas de terem um filho, são agraciados com o nascimento de Ezequiel, o que traz muita alegria ao casal. 

Nesse ínterim, o grande amigo do casal, Escobar, morre. Durante seu enterro, Bento julga ter percebido um 

comportamento estranho de Capitu ao olhar o falecido. Esse momento foi crucial para que suas crises de ciúmes 

ficassem mais sérias, levando-o a conclusões, que fundadas ou infundadas, apontam para o adultério de Capitu 

com Escobar. E, como fruto dessa relação, o nascimento de Ezequiel, pois para Bento, o menino, a cada dia que 

passava, se tornava mais semelhante ao falecido. Com base nesse relato do romance de Machado de Assis, 

se a esta estória se aplicasse o Código Civil vigente, a alternativa correta seria: (1,0) 

a) Caso realmente se provasse que Ezequiel não foi gerado na relação de casamento, ele teria menos direitos 

que os futuros filhos que adviessem desta relação, pois a lei resguarda, em especial, a filiação do matrimônio. 

b) Devido às suas suspeitas acerca do adultério, Bento fez exames e descobriu que sempre foi impotente para 

gerar. Ainda que prove essa impotência, a presunção de que é pai de Ezequiel permanece até que este seja 

reconhecido por outro pai. 

c) Se Capitu confessar o adultério, esse fato ilide a presunção legal da paternidade, uma vez que não há certeza 

de que Ezequiel é filho do seu marido Bento. 

d) Bento tem o direito de contestar a paternidade de Ezequiel, mesmo que Ezequiel já conte com 18 anos. 

 

2. A questão da guarda dos filhos é de extrema importância. Os filhos têm o direito de conviver com ambos os 

pais, e o fato de viverem estes separados não pode retirar da criança esse direito, como fazem alguns, causando-

lhe traumas, sofrimentos e angústia pela espera e pela incerteza da companhia daquele que é o responsável por 

sua existência em um certo fim de semana - que pode não acontecer, eventualmente, em razão de um 

compromisso profissional urgente e inesperado, de um médico, dentista ou advogado que necessitou atender a 

um cliente no horário da “visita”. Tendo em vista essa realidade, a lei regulamentou esse assunto de forma 

que é possível afirmar que: (1,0) 

a) O Código Civil traz expressamente três modalidades de guarda: a unilateral, a alternada e a compartilhada, 

dando preferência a esta última, por assegurar o maior convívio de ambos os genitores com os filhos. 

b) Mesmo na situação em que o juiz determina a guarda compartilhada entre os genitores, a guarda física dos 

filhos fica apenas com um deles. Ao guardião que não a detém fica garantido o direito de visitação. 

c) Pode acontecer de o juiz chegar à conclusão de que o filho não deve permanecer sob a guarda de nenhum dos 

seus genitores, deferindo-a a pessoa que revelar compatibilidade com a natureza dessa medida. 

d) Quando o juiz confere a guarda unilateral a um dos genitores, aquele que não a detenha não tem legitimidade 

para solicitar prestação de contas sobre assuntos relativos aos seus filhos, pois a guarda foi conferida 

judicialmente, demonstrando liberdade conferida ao genitor guardião.  

 

3 Odete é irmã de João, que vive em união estável com Maria. Ocorre que, Maria e Odete não possuem 

um bom relacionamento e isto tem atrapalhado a convivência de todos. Conversando com uma amiga, 

Maria ficou confusa se a união estável constituiria parentesco de acordo com a lei. Assim, procurando 

saber acerca da previsão legal sobre parentesco Maria foi pesquisar o Código Civil e descobriu que: (1,0) 

a) Tanto João quanto Odete são seus parentes por afinidade. 

b) Nem João nem Odete são seus parentes por afinidade. 

c) Apenas Odete é sua parente por afinidade. 

d) Apenas João é seu parente por afinidade. 



 

4. Amores chegam ao fim, casais se separam, filhos tem que aprender a viver com o desfazimento dos laços que 

mantinham os pais unidos. Um fator complicador que pode aparecer é o que se chama alienação parental, um 

fator desestabilizante, que prejudica o desenvolvimento dos filhos envolvidos, bem como também o alienado e 

o alienador, impedindo que prossigam com suas vidas e elaborem o luto pela separação. Existe uma lei que 

trata desta matéria, a Lei 12318/2010, segundo a qual é correto dizer que a alienação parental: (1,0) 

a) Pode ser promovida não apenas pelos genitores, mas é possível que o alienador seja um dos avós ou até 

mesmo um professor da criança. 

b) Não é caracterizada quando um dos genitores apenas dificulta o contato da criança com o genitor guardião, 

coisa usual nas separações, sendo necessário que haja um real impedimento desse contato. 

c) Pode ocorrer com a mudança do domicílio para local distante, ainda que com justificativa, pois impedirá o 

convívio entre a criança e o genitor não guardião. 

d) Uma vez caracterizada, possibilita ao juiz declarar a perda da autoridade parental, especialmente em 

situações mais graves, nas quais o alienador induz a criança a acreditar que foi abusada sexualmente pelo outro 

genitor.  

 

5. A adoção é tida pela sociedade como um ato de amor incondicional. Para o direito brasileiro, a adoção é um 

ato jurídico que cria relações de paternidade e filiação entre duas pessoas; um ato que faz com que uma pessoa 

passe a gozar do estado de filho de outra pessoa. Sabendo que o ato de adotar é sério, Ana, pretendendo 

adotar uma criança, lhe procura como estudante de Direito de Família para esclarecimentos. Segundo 

prevê o ECA, você lhe diria que: (1,0) 

a) A adoção é medida irrevogável e excepcional, o que significa que só será concedida se for provado benefício 

para a criança. 

b) Com a adoção serão desligados todos e quaisquer vínculos com os pais e parentes biológicos. 

c) Decidindo adotar conjuntamente, isso só será possível se os adotantes forem casados civilmente. 

d) É possível que Ana adote mesmo sendo solteira, mas deve sempre ser observada a diferença de idade com a 

criança de, pelo menos, dezesseis anos. 

 

6. Os juristas Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2010, p. 668) escreveram que “(...) toda vez que 

os laços de família não forem suficientes para assegurar a cada pessoa as condições necessárias para uma vida 

digna, o sistema jurídico obriga os componentes deste grupo familiar a prestar meios imperiosos à sua 

sobrevivência digna, por meio do instituto dos alimentos, materializando a solidariedade constitucional.”. 

Sobre a realidade alimentar, essa solidariedade alimentar não deve configurar abuso por parte do 

alimentando, de forma que a obrigação alimentar está sujeita a condição resolutiva. Assim, pode-se dizer 

que a obrigação alimentar cessará: (1,0) 

a) Após o atingimento da maioridade no caso do credor ser menor. 

b) Caso o credor tenha procedimento indigno em relação ao devedor. 
c) Quando ocorrer novo casamento do cônjuge devedor, que extinguirá a obrigação constante da sentença de 

divórcio. 

d) Com o casamento, a união estável ou até mesmo o concubinato do devedor de alimentos. 
 

7. Observe-se a seguinte ementa acerca da questão dos alimentos: “FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. 

ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. 1. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades dos 

filhos, dentro das possibilidades do genitor, o que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1º, 

do CC. 2. É cabível a redução da pensão alimentícia, quando o valor fixado sobrecarrega em demasia o 

alimentante. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70067810879, 7ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 24/02/2016)”. De acordo com a ementa 

trazida e os ensinamentos ministrados em sala de aula sobre esse tema, é correto dizer que: (1,0) 

a) Apesar de na ementa acima colacionada, que é de 2016, apenas se fazer menção ao “binômio alimentar”, 

atualmente se fala em trinômio alimentar, composto de: necessidade/possibilidade/proporcionalidade. 

b) Na ementa exposta acima foi dito que é cabível a redução da pensão alimentícia, mas é sabido que não é 

possível o aumento da mesma, pois sua fixação já tem em conta a necessidade dos filhos que foi provada, 

evitando o abuso por parte de muitas genitoras. 



 

c) A ementa do julgado aborda a questão da fixação de alimentos, que, segundo a lei civil, só os parentes 

podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem. 

d) Nesta ementa citada, um filho moveu a ação de alimentos perante o genitor, mas se sabe que também poderia 

ter movido diretamente perante seu avô. 

 

8. Em um artigo escrito em 2016 pelo Jornal migalhas, a advogada, doutora e mestre em Direito pela 

PUC/SP, Lauane Braz A. V. Camargo faz a seguinte colocação: “A união estável é um instituto que se 

baseia em um fato jurídico fundamentado num relacionamento entre duas pessoas que vivem como se casados 

fossem, de forma contínua, duradoura e notória. Veja. A união estável é bastante complexa, no caso prático, 

quando há divergências entre as partes; quando um afirma que vive união estável e o outro afirma que não vive 

união estável. Isso é impossível de acontecer no casamento, porque nós temos uma certidão de casamento que 

comprova que eles se casaram. Na união estável, as vezes, uma das partes acredita que está apenas namorando e 

outra acredita que está vivendo em união estável. Nós temos casos que ainda que as duas partes não pensam que 

estão vivendo união estável e depois quando uma delas falece vem a outra e passa a sustentar isso em juízo. 

Então vejam que a união estável ela não está solidificada numa manifestação expressa e inequívoca da vontade 

das partes.”. Realmente, a união estável é um instituto complexo, mas que encontra na lei boa 

regulamentação. Marque a alternativa verdadeira acerca da união estável: (1,0) 

a) Se ocorrer qualquer dos impedimentos previstos para o casamento, não se constituirá a união estável. 

b) Não há que se falar em parentesco por afinidade advindo da união estável, pois esse parentesco alia apenas o 

cônjuge aos parentes do outro, sendo aplicável apenas ao casamento. 

c) Apesar de não exigir formalidades na sua origem, resultando da vontade livre das partes, sua desconstituição 

deve ser formalizada perante o Judiciário. 

d) Não há previsão expressa em lei sobre alimentos para os companheiros, mas deve ser aplicado por analogia 

os alimentos previstos para os cônjuges. 

 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 Pts. 

Disciplina: Direito Empresarial II Data: 4/12/17 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 7º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
I – INSTRUÇÕES: 

- Não é permitida consulta à legislação e nenhuma espécie de material auxiliar. 

- Responda às questões utilizando caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis ou que gerem dúvida 

quanto à alternativa assinalada não serão consideradas nem pontuadas. 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero).  

 

1ª questão (1,0 ponto): Ana Vidraçaria Ltda. é uma sociedade limitada que atua na região do Município de 

Catalão/GO, capital de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e sede no mesmo município. O contrato social não prevê 

a possibilidade de eventual exclusão de sócio por justa causa. A sociedade é composta pela sócia Ana, detentora 

de 40% do capital social, e pelos sócios Braga, Telêmaco e Guaraci, detentores, cada um, de 20% do capital 

social. A administração da sociedade é exercida, cumulativamente, pelos sócios Braga e Guaraci. Decorridos nove 

anos da constituição da sociedade, Ana vem tentando dissolvê-la por distrato, sem sucesso, por não concordar 

com certas decisões administrativas de Braga e Guaraci, apoiadas pelo sócio Telêmaco. Ana, em vez de exercer 

seu direito de retirada, passou a atuar de modo velado colaborando com sociedades concorrentes nas cidades de 

Ipameri e Pires do Rio, dentro da área de atuação da sociedade limitada. Além disso, ela passou a atrasar, 

deliberadamente, a entrega de serviços aos clientes de Ipameri e Pires do Rio, bem como a disseminar 

mensagens de correio eletrônico com notícias inverídicas sobre a vida particular dos sócios e sobre os 

administradores estarem dilapidando o patrimônio social, bem como se apropriando de bens da sociedade para 

uso próprio. Os demais sócios conseguiram algumas dessas mensagens de correio eletrônico e confrontaram 

Ana, que confirmou a autoria e disse que não mudaria sua atitude. Além da insustentabilidade da harmonia entre 

os sócios, o faturamento da pessoa jurídica foi sensivelmente reduzido, porque os principais clientes já estavam 

cancelando contratos ou devolvendo propostas de serviços confirmadas, como provam as notificações recebidas 

pelos sócios e correspondências. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Os demais sócios não poderão excluir a sócia Ana por meio de medida judicial, pois não possuem o percentual 

de capital social necessário para propositura de tal medida.  

II. A sócia Ana poderá ser excluída por meio de medida judicial proposta por iniciativa dos sócios Braga e Guaraci. 

III. As condutas da sócia Ana constituem falta grave que autoriza sua exclusão da sociedade, uma vez que põem 

em risco a continuidade da empresa, mas tal exclusão só poderá ser feita judicialmente. 

IV. A sócia Ana poderá ser excluída da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que tal ato se dê 

por inciativa de todos os demais sócios e a exclusão seja realizada em reunião convocada especialmente para 

esse fim e seja oportunizado à sócia Ana o direito de defesa.  



 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

2ª questão (1,0 ponto): Paula, sócia administradora de Nova Trento Serviços Automotivos Ltda., cujo capital 

encontra-se parcialmente integralizado, comunica aos demais sócios que pretende se afastar da administração e 

indicar sua mãe Maria para a administração. O sócio Dionísio tem dúvidas sobre a legalidade da indicação e 

eventual eleição, porque Maria não integra o quadro social. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes 

itens: 

I. A indicação de Maria como administradora da sociedade é legal, desde que seja aprovada pela unanimidade 

dos sócios diante da não integralização do capital social. 

II. A indicação de Maria como administradora da sociedade é ilegal, porque ela não integra o quadro social e, em 

sociedades limitadas, a administração deverá ser atribuída, obrigatoriamente, a um ou mais sócios. 

III. Eventual eleição de Maria como administradora da sociedade poderá ser feita em reunião de sócios ou 

simplesmente decidida por escrito pelos sócios. 

IV. Eventual designação de Maria como administradora da sociedade não precisa da aprovação dos sócios, uma 

vez que Paula, por ser sócia administradora, pode indicar sozinha outros administradores, se for conveniente. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

3ª questão (1,0 ponto): Os sócios da sociedade limitada Salão de Beleza e Cosmética Granja Ltda. pretendem 

reduzir o capital social, integralizado em 100% na presente data, dos atuais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A sociedade não tem dívidas em mora e paga pontualmente aos seus 

credores. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Mesmo que a sociedade não possua dívidas em mora e pague pontualmente aos credores, a redução somente 

se tornará eficaz se, no prazo de noventa dias, contados da data da publicação da ata da assembleia ou da 

reunião que aprovar a redução, não for impugnada por credor quirografário. 

II. Como a sociedade não possua dívidas em mora e pague pontualmente aos credores, a redução se tornará 

eficaz assim que aprovada pelos sócios em assembleia ou em reunião e for feito o registro da alteração contratual 

pertinente. 

III. No presente caso, a justificativa prevista na legislação para a redução do capital é, exclusivamente, o excesso 

deste em relação ao objeto social, e deverá ser realizada a modificação do contrato social por meio de deliberação 

dos sócios em reunião ou assembleia. 

IV. No presente caso, a justificativa prevista na legislação para a redução do capital é, exclusivamente, a 

compensação de perdas irreparáveis, a qual não poderá ser aprovada porque não há informações que a 

sociedade tenha sofrido perdas, uma vez que não tem dívidas em mora e paga pontualmente seus credores. 



 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

4ª questão (1,0 ponto): Fábio, sócio da sociedade Divina Pastora Confecções Ltda., que possui 12 sócios, toma 

conhecimento da intenção dos demais sócios de realizar um aumento de capital. Fábio concorda com a referida 

pretensão, mas não deseja exercer o seu direito de preferência, caso a proposta seja aprovada. No contrato 

social, não há qualquer cláusula sobre a cessão de quotas ou a cessão do direito de preferência. Diante dessa 

situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. As decisões de responsabilidade dos sócios na sociedade em questão deverão ser tomadas exclusivamente em 

assembleia de sócios. 

II. Considerando-se a omissão do contrato sobre a cessão de quotas, Fábio poderá ceder o seu direito de 

preferência a um terceiro não sócio, desde que não haja oposição de titulares de mais de 1/4 (um quarto) do 

capital social. 

III. As decisões de responsabilidade dos sócios na sociedade em questão poderão ser tomadas em reunião ou 

assembleia de sócios. 

IV. Considerando-se a omissão do contrato sobre a cessão de quotas, Fábio não poderá ceder o seu direito de 

preferência a um terceiro não sócio sem a anuência dos demais sócios. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

5ª questão (1,0 ponto): João e Alberto são sócios da ABC Comercial Ltda., sociedade que mantém o 

estabelecimento denominado "Calçados João & Alberto", destinado ao comércio varejista de calçados. Quando da 

constituição da sociedade, ficou estabelecido no contrato social, entre outras coisas, que a administração da 

sociedade seria exercida exclusivamente pelo sócio Alberto e que o capital social era de R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais), o qual foi subscrito em partes iguais por ambos os sócios, tendo João integralizado totalmente sua 

quota no ato de constituição e tendo Alberto assumido o compromisso de integralizar sua quota apenas após 2 

(dois) anos de funcionamento da sociedade. Em razão de problemas econômicos enfrentados pela população da 

cidade em que o estabelecimento “Calçados João & Alberto” se localiza, a empresa explorada pela sociedade 

entre em crise e sua falência é decretada apenas 1 (um) ano depois do início de suas atividades. Diante dessa 

situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A massa falida (representante do interesse dos credores da ABC Comercial Ltda.) poderá exigir indistintamente 

de João ou Alberto o montante que falta para integralização do capital social. 

II. Não é possível afirmar que qualquer dos sócios da sociedade limitada em questão exerce poder de controle das 

decisões de responsabilidade exclusiva dos sócios. 



 

III. A massa falida (representante do interesse dos credores da ABC Comercial Ltda.) poderá exigir 

exclusivamente de Alberto o montante que falta para integralização do capital social, pois na data da decretação 

da falência só ele ainda não havia integralizado sua quota. 

IV. Alberto não poderia ser nomeado administrador da sociedade limitada em questão porque, na data da 

constituição da sociedade, ele ainda não havia integralizado sua quota.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

6ª questão (1,0 ponto): A companhia CM Têxtil S/A é de capital autorizado. O Conselho de Administração, com 

base em permissivo contido no estatuto social, aprovou o aumento do capital social e a emissão de bônus de 

subscrição, ambos no limite do capital autorizado. O acionista minoritário Lobato tem dúvidas quanto à 

legitimidade do Conselho de Administração para aprovar medida que resultará em alteração do estatuto social. 

Diante desses fatos, julgue os seguintes itens: 

I. Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistente 

na participação nos lucros anuais.  

II. Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de 

subscrever ações do capital social, que será exercido mediante apresentação do título à companhia e pagamento 

do preço de emissão das ações. 

III. Por ser o capital social uma cláusula obrigatória do estatuto, e a competência para aprovar as reformas 

estatutárias ser privativa da assembleia geral, nas sociedades anônimas de capital autorizado o capital social não 

pode ser aumentado por deliberação do Conselho de Administração. 

IV. Embora o capital social seja uma cláusula obrigatória do estatuto, e a competência para aprovar as reformas 

estatutárias seja privativa da assembleia geral, nas sociedades anônimas de capital autorizado o capital social 

pode ser aumentado por deliberação do Conselho de Administração, se assim dispuser o estatuto. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

7ª questão (1,0 ponto): Em 1984, foi constituída a sociedade “S” S/A COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS, de capital 

fechado e formada por acionistas, filhos do fundador. No decorrer desse tempo, as principais marcas de 

autopeças foram sendo agregadas à distribuição, permitindo a consolidação da empresa como o maior 

Distribuidor de Autopeças com sede no Sul do Brasil, com atuação nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio 

Grande do Sul. Recentemente, foram admitidos alguns novos acionistas que foram alçados à condição de 

Diretores da companhia, passando os antigos diretores à presidência e vice-presidência, do Conselho de 

Administração. Com essa alteração administrativa, novos objetivos foram traçados, sendo o principal a abertura e 

a disseminação de novas filiais na região sul do Brasil Visando consolidar o mercado do estado do Rio Grande do 



 

Sul, os acionistas decidiram abrir o capital da companhia, após o que pretendem ampliar o Conselho de 

Administração, com eleição de novos membros. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A operação de abertura de capital dependerá, obrigatoriamente, de prévio registro na Comissão de Valores 

Mobiliários e de intermediação de uma instituição financeira, a qual será responsável por obter a subscrição de 

todas as ações oferecidas ao público. 

II. Os acionistas não poderão eleger para o Conselho de Administração membros que não sejam acionistas da 

companhia. 

III. Depois de subscritas as ações oferecidas no aumento de capital, se um dos acionistas que as subscrever ficar 

inadimplente quanto à integralização, a companhia poderá vender suas ações na bolsa, por conta e risco do 

acionista em questão.  

IV. Os acionistas recém-admitidos não poderiam ser alçados à condição de Diretores da companhia, pois é 

necessário que antes cumpram um período probatório de 3 (três) anos.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

8ª questão (1,0 ponto): Em 27/02/2017, Xaropes Alimentos S.A., companhia aberta, ajuizou ação para 

responsabilizar seu ex-diretor de planejamento, Manoel Cerqueira, por prejuízos causados à companhia 

decorrentes de venda, realizada em 27/09/2015, de produto da companhia a preço inferior ao de mercado, em 

troca de vantagem pessoal. Em sua defesa, Manoel alegou que não houve a realização previa de assembleia da 

companhia que houvesse deliberado o ajuizamento da demanda. Em sentença, o juiz reconheceu o fato de que 

não houve a prévia assembleia para aprovar ajuizamento da ação. Diante dessa situação hipotética, julgue os 

seguintes itens: 

I. Caso algum ato praticado por Manoel com excesso de poder durante sua gestão tivesse causado prejuízo a 

terceiros, a sociedade poderia eximir-se da responsabilidade se a limitação de poderes constasse no estatuto 

social registrado. 

II. A propositura de ação de responsabilidade em face de Manoel poderia ter sido decidida pelo Conselho de 

Administração, se assim autorizasse o estatuto social. 

III. Caso algum ato praticado por Manoel com excesso de poder durante sua gestão tivesse causado prejuízo a 

terceiros, a sociedade não poderia eximir-se da responsabilidade, mesmo que a limitação de poderes constasse 

no estatuto social registrado. 

IV. Ainda que seja possível a responsabilização de Manoel, o exercício de direito de ação pela companhia em 

desfavor dele tem que ser obrigatoriamente aprovado em assembleia geral. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 
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Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V Tipo VI 

Resposta Fundamentos 
legais 

Resposta Fundamentos 
legais 

Resposta Fundamentos 
legais 

Resposta Fundamentos 
legais 

Resposta Fundamentos 
legais 

Resposta Fundamentos 
legais 

01 – B Código Civil, art. 
1.085 c/c 1.030 e 

1.085 

01 – D Código Civil, art. 
1.085 c/c 
1.030 e 
1.085 

01 – D Código Civil, art. 
1.085 c/c 

1.030 e 
1.085 

01 – A Código Civil, art. 
1.085 c/c 1.030 

e 1.085 

01 – C Código Civil, art. 
1.085 c/c 1.030 e 

1.085 

01 – B Código Civil, art. 
1.085 c/c 1.030 

e 1.085 

02 – D Código Civil, 
arts. 1.061 e 
1.072, §§ 1º 

e 3º. 

02 – C Código Civil, 
arts. 1.061 
e 1.072, §§ 

1º e 3º. 

02 – B Código Civil, 
arts. 1.061 e 

1.072, §§ 1º e 
3º. 

02 – E Código Civil, 
arts. 1.061 e 
1.072, §§ 1º 

e 3º. 

02 – E Código Civil, 
arts. 1.061 e 
1.072, §§ 1º 

e 3º. 

02 – A Código Civil, 
arts. 1.061 e 
1.072, §§ 1º 

e 3º. 

03 – D Código Civil, art. 
1.082, II c/c 
1.084, § 1º e 
1.072. 

03 – C Código Civil, 
art. 1.082, II c/c 
1.084, § 1º e 
1.072. 

03 – A Código Civil, 
art. 1.082, II c/c 
1.084, § 1º e 
1.072. 

03 – D Código Civil, art. 
1.082, II c/c 
1.084, § 1º e 
1.072. 

03 – B Código Civil, art. 
1.082, II c/c 
1.084, § 1º e 
1.072. 

03 – A Código Civil, art. 
1.082, II c/c 
1.084, § 1º e 
1.072. 

04 – A Código Civil, art. 
1.072, § 1º e 
1.081, § 2º c/c 
1.057. 

04 – E Código Civil, 
art. 1.072, § 1º e 
1.081, § 2º c/c 
1.057. 

04 – C Código Civil, 
art. 1.072, § 1º e 
1.081, § 2º c/c 
1.057. 

04 – B Código Civil, art. 
1.072, § 1º e 
1.081, § 2º c/c 
1.057. 

04 – E Código Civil, art. 
1.072, § 1º e 
1.081, § 2º c/c 
1.057. 

04 – D Código Civil, art. 
1.072, § 1º e 
1.081, § 2º c/c 
1.057. 

05 – A Código Civil, art. 
1.052 e 1.076, I. 

05 – E Código Civil, art. 
1.052 e 1.076, I. 

05 – C Código Civil, art. 
1.052 e 1.076, I. 

05 – B Código Civil, art. 
1.052 e 1.076, I. 

05 – D Código Civil, art. 
1.052 e 1.076, I. 

05 – D Código Civil, art. 
1.052 e 1.076, I. 

06 – C Lei 6.404/1976, 
art. 75, par. 
único e art. 166, 
II. 

06 – D Lei 6.404/1976, 
art. 75, par. 
único e art. 166, 
II. 

06 – E Lei 6.404/1976, 
art. 75, par. 
único e art. 166, 
II. 

06 – A Lei 6.404/1976, 
art. 75, par. 
único e art. 166, 
II. 

06 –A Lei 6.404/1976, 
art. 75, par. 
único e art. 166, 
II. 

06 – C Lei 6.404/1976, 
art. 75, par. 
único e art. 166, 
II. 

07 – D Lei 6.404/1976, 
art. 82 e art. 107, 
II. 

07 – C Lei 6.404/1976, 
art. 82 e art. 
107, II. 

07 – A Lei 6.404/1976, 
art. 82 e art. 
107, II. 

07 – E Lei 6.404/1976, 
art. 82 e art. 107, 
II. 

07 – C Lei 6.404/1976, 
art. 82 e art. 107, 
II. 

07 – A Lei 6.404/1976, 
art. 82 e art. 107, 
II. 

08 – E Lei 6.404/1976, 
art. 158 e art. 
159. 

08 – A Lei 6.404/1976, 
art. 158 e art. 
159. 

08 – A Lei 6.404/1976, 
art. 158 e art. 
159. 

08 – C Lei 6.404/1976, 
art. 158 e art. 
159. 

08 – C Lei 6.404/1976, 
art. 158 e art. 
159. 

08 – E Lei 6.404/1976, 
art. 158 e art. 
159. 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Civil IV Data: 30/11/17 

Professor(a): Anna Paula Silva Mantana Turma: 7º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Observações: 
Não serão admitidas rasuras. 

 

1-) Acerca do entendimento doutrinário a seguir, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que contenha todos os itens corretos, conforme debatido em sala de aula: (1,0 ponto) 
 

“É preciso lembrar também que, embora o mérito não se julgue no processo executivo, deixar absolutamente de 
julgar o juiz da execução não deixa. Nem só de mérito existem sentenças; nem só sentenças profere o juiz. Pois 
seria inconcebível um juiz ‘robot’, sem participação inteligente e sem poder decisório algum. O juiz é 
seguidamente chamado a proferir juízos de valor no processo de execução, seja acerca dos pressupostos 
processuais, condições da ação ou dos pressupostos específicos dos diversos atos levados ou a levar efeito”. 
(Cândido Rangel Dinamarco, Execução civil, p. 170). 

 
I-) Não há que se falar em contraditório no processo executivo, já que a obrigação é líquida, certa e 

exigível, já discutida em processo judicial, ou reconhecida através dos títulos a que a lei atribui eficácia 

executiva. 

II-) No processo executivo há contraditório, porém, menos amplo que no processo de conhecimento, pois 

o executado será ouvido sobre todos os incidentes que ocorrerem. E embora não profira sentença de 

mérito, o juiz tem de proferir decisões e, para fazê-lo, precisa ouvir o réu. 

III-) Embora não haja propriamente a oportunidade de apresentar Contestação, o Executado tem a seu 

dispor outros meios de defesa, tais como os Embargos do Executado, a Objeção de pré-executividade e as 

impugnações, sendo os mesmos uma forma de se garantir o contraditório. 

IV-) No processo de execução, a atividade judicial será desenvolvida não mais visando declarar quem tem 

razão, mas determinar as providências práticas para que seja cumprido o ora determinado na sentença, 

Estão corretos os itens: 

a-) I e II; 

b-) II, III e IV ; 

c-) III e IV; 

d-) I e IV. 

 

2-) Alcides foi condenado ao pagamento de alimentos ao filho João, no valor de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo mensal. Ocorre que, há 07 (sete) meses os alimentos devidos não vêm sendo 

pagos, causando prejuízos irreparáveis ao menor, o qual se encontra em idade escolar. Assim, cansada de 

esperar o acerto espontâneo, a genitora de João procura orientação sobre qual ação judicial deverá propor 

a fim de receber os valores devidos. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) Deverá será proposta uma Ação de Execução de Alimentos em relação a todo o débito alimentar, os 

quais, se não forem pagos, resultará na prisão do Executado. 

b-) Deverá ser proposta uma Ação de Execução de Alimentos pelo procedimento padrão do cumprimento 

de sentença, já que tais prestações perderam o caráter alimentar, em razão do decurso do tempo, 

requerendo a prisão civil do Executado caso não haja bens passíveis de penhora para garantir o 

recebimento de todas as prestações pretéritas. 

c-) Deverá cobrar o débito alimentar recente (três últimos meses) pelo rito da prisão, e os débitos 

anteriores pelo rito da expropriação de bens. 

 d-) Irá propor uma Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial.  



 

 

3-) Manoel abalroou o carro de Maria, a qual pleiteou indenização pelos danos materiais sofridos, tendo o 

MM. Juiz julgado procedente a ação, condenando o Réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais 

à Requerente. Referida ação tramitou no Juizado Especial Cível da Comarca de Catalão/GO. Transitado 

em julgado a sentença, Manoel não efetuou o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, ocasião em que 

Maria requereu o cumprimento de sentença, tendo o Magistrado determinado a penhora do único imóvel 

onde Manoel reside com a família. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) O imóvel não poderá ser penhorado, tendo em vista se tratar de bem de família, impenhorável nos 

termos da Lei nº 8.009/90. 

b-) O bem poderá ser penhorado pelo fato de ser a dívida oriunda de sentença condenatória, o que 

constitui exceção à regra da impenhorabilidade.  

c-) O imóvel poderá ser penhorado pelo fato de ser a dívida oriunda de indenização, a qual, neste caso, 

tem caráter alimentar.  

d-) O bem só poderá ser penhorado após o arquivamento dos autos, para evitar a prescrição intercorrente.  

 

4-) Na falta de outros bens passíveis de penhora, o juiz determinou a constrição de bens da residência de 

Maria, sendo que lá foram encontrados: 01 cama, 01 sofá, 01 fogão, 01 refrigerador, 01 televisão de 29 

polegadas, 01 ar condicionado e 01 aparelho de som. Dos bens encontrados, assinale a alternativa que 

contenha todos aqueles que podem ser penhorados conforme a lei e entendimentos jurisprudenciais: (1,0 

ponto) 

a-) cama, sofá, fogão, televisão. 

b-) ar condicionado, aparelho de som. 

c-) cama, sofá, refrigerador. 

d-) Nenhum dos bens por guarnecerem a residência do executado por se tratarem de bens essenciais às 

condições dignas de moradia. 

 

5-) Rafael propôs execução para entrega de coisa certa contra Joaquim, que, citado para satisfazer a 

obrigação, permaneceu inerte. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta: (1,0 ponto) 

a-) A primeira providência do juiz será a conversão da obrigação objeto da execução em perdas e danos. 

b-) O juiz determinará a expedição de mandado de imissão de posse ou de busca e apreensão, conforme se 

trate de bem imóvel ou móvel. 

c-) O juiz poderá, imediatamente e de ofício, determinar a indisponibilidade de ativos existentes em nome 

do executado. 

d-) O juiz poderá, desde logo, determinar a penhora de bens na residência do executado. 

 

6-) José é intimado acerca da execução proposta por Jaime face ao descumprimento do determinado no 

título executivo judicial. Porém, não se conformando com os termos requeridos, José procura um 

advogado a fim de saber se há algo que possa fazer para ilidir a execução. O advogado deverá orientá-lo: 

(1,0 ponto) 

a-) A efetuar o pagamento do débito, já que o processo executivo não admite o contraditório, não havendo 

nada a alegar em sua defesa.  

b-) A opor Embargos do Executado, desde que faça a prévia garantia do juízo, podendo alegar qualquer 

matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 

c-) A opor Embargos do Executado, independentemente de prévia garantia do juízo, podendo alegar 

qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 

d-) Poderá opor Embargos independentemente de prévia garantia do juízo, porém, só poderá alegar 

matéria de ordem pública. 

 

7-) Joana demandou em desfavor das Lojas Alamedas em virtude desta ter negativado seu nome por um 

débito inexistente. Referido processo tramitou no Juizado Especial da Comarca de Catalão/GO. O MM. 

Juiz proferiu sentença condenando a Ré ao pagamento de uma indenização por danos morais à Autora no 

importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). No prazo para pagamento voluntário, a Ré depositou 30% (trinta) 

por cento do valor da condenação, requerendo que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 



 

parcelas mensais, acrescidas de correções monetárias e de juros de um por cento ao mês. Nesse caso: (1,0 

ponto) 

a-) O parcelamento visa facilitar o pagamento por parte do devedor, quando este não possuir condições 

financeiras de arcar com o valor do débito em sua integralidade, e ao mesmo tempo, satisfazer o credor 

em tempo razoável, razão pela qual não se aplica à empresa de tão grande porte como a Requerida, com 

vastas condições financeiras. 

b-) A jurisprudência e a doutrina são unânimes no sentido de que só cabe o presente instituto se se tratar 

de execução por título executivo extrajudicial. 

c-) O parcelamento deverá ser concedido à empresa, já que vigora em nosso ordenamento jurídico o 

princípio da menor onerosidade do devedor. 

d-) Caso seja deferido o parcelamento, o credor deverá aguardar o pagamento das 06 (seis) parcelas para, 

somente após, requerer o levantamento de toda a quantia depositada. 

 
8-)Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. NECESSIDADE DE 

REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda em que a DD. 
Magistrada a quo determinou "a penhora de dinheiro ou aplicação financeira do executado" de ofício, sem 
requerimento específico do exequente. Impossibilidade. Inteligência do art. 655-A do Código de Processo Civil 
de 1973 (correspondência no art. 854 do Código de Processo Civil de 2015). Precedentes do E. Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22546401320158260000 SP 
2254640-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP). Data de publicação: 28/03/2016). 

 
Acerca do tema em evidência, analise as proposições abaixo e em seguida marque a alternativa que 
contenha todos os itens corretos: (1,0 ponto) 
 
I-) O juiz, a requerimento do exequente e sem dar ciência prévia ao executado, determinará às financeiras, 
por meio de sistema eletrônico gerido pelo Banco Central (BACEN-JUD), que se tornem indisponíveis 
ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor do crédito 
exequendo.  
II-) Antes de se proceder ao bloqueio, o MM. Juiz deverá comunicar ao Executado que nas próximas 48 
horas, os valores depositados em conta corrente ficarão indisponíveis. 
III-) Após o bloqueio eletrônico do dinheiro, o executado será intimado para em 5 dias, demonstrar que as 
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que remanesce indisponibilidade excessiva de 
ativos financeiros. 
IV-) A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da 
indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como 
na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 horas, quando o juiz determinar. 
Estão corretas: 
a-) I, III e IV. 
b-) II e III. 
c-) I e II. 
d-) I, II e III. 

Boa Prova! 

https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/322937869/agravo-de-instrumento-ai-22546401320158260000-sp-2254640-1320158260000
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/322937869/agravo-de-instrumento-ai-22546401320158260000-sp-2254640-1320158260000


 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Civil IV Data: 30/11/17 

Professor(a): Anna Paula Silva Mantana Turma: 7º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Observações: 
Não serão admitidas rasuras. 

 

1-) Acerca do entendimento doutrinário a seguir, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que contenha todos os itens corretos, conforme debatido em sala de aula: (1,0 ponto) 
 

“É preciso lembrar também que, embora o mérito não se julgue no processo executivo, deixar absolutamente de 
julgar o juiz da execução não deixa. Nem só de mérito existem sentenças; nem só sentenças profere o juiz. Pois 
seria inconcebível um juiz ‘robot’, sem participação inteligente e sem poder decisório algum. O juiz é 
seguidamente chamado a proferir juízos de valor no processo de execução, seja acerca dos pressupostos 
processuais, condições da ação ou dos pressupostos específicos dos diversos atos levados ou a levar efeito”. 
(Cândido Rangel Dinamarco, Execução civil, p. 170). 

 
I-) Não há que se falar em contraditório no processo executivo, já que a obrigação é líquida, certa e 

exigível, já discutida em processo judicial, ou reconhecida através dos títulos a que a lei atribui eficácia 

executiva. 

II-) No processo executivo há contraditório, porém, menos amplo que no processo de conhecimento, pois 

o executado será ouvido sobre todos os incidentes que ocorrerem. E embora não profira sentença de 

mérito, o juiz tem de proferir decisões e, para fazê-lo, precisa ouvir o réu. 

III-) Embora não haja propriamente a oportunidade de apresentar Contestação, o Executado tem a seu 

dispor outros meios de defesa, tais como os Embargos do Executado, a Objeção de pré-executividade e as 

impugnações, sendo os mesmos uma forma de se garantir o contraditório. 

IV-) No processo de execução, a atividade judicial será desenvolvida não mais visando declarar quem tem 

razão, mas determinar as providências práticas para que seja cumprido o ora determinado na sentença, 

Estão corretos os itens: 

a-) I e II; 

b-) II, III e IV; 

c-) III e IV; 

d-) I e IV. 

 

2-) Alcides foi condenado ao pagamento de alimentos ao filho João, no valor de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo mensal. Ocorre que, há 07 (sete) meses os alimentos devidos não vêm sendo 

pagos, causando prejuízos irreparáveis ao menor, o qual se encontra em idade escolar. Assim, cansada de 

esperar o acerto espontâneo, a genitora de João procura orientação sobre qual ação judicial deverá propor 

a fim de receber os valores devidos. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) Deverá será proposta uma Ação de Execução de Alimentos em relação a todo o débito alimentar, os 

quais, se não forem pagos, resultará na prisão do Executado. 

b-) Deverá ser proposta uma Ação de Execução de Alimentos pelo procedimento padrão do cumprimento 

de sentença, já que tais prestações perderam o caráter alimentar, em razão do decurso do tempo, 

requerendo a prisão civil do Executado caso não haja bens passíveis de penhora para garantir o 

recebimento de todas as prestações pretéritas. 

c-) Poderá cobrar todo o débito alimentar pelo rito da expropriação de bens, ocasião em que não 

caberá prisão do executado, ou cobrar o débito alimentar recente (três últimos meses) pelo rito da 

prisão, e os débitos anteriores pelo rito da expropriação de bens. 



 

 d-) Irá propor uma Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial.  

 

3-) Manoel abalroou o carro de Maria, a qual pleiteou indenização pelos danos materiais sofridos, tendo o 

MM. Juiz julgado procedente a ação, condenando o Réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais 

à Requerente. Referida ação tramitou no Juizado Especial Cível da Comarca de Catalão/GO. Transitado 

em julgado a sentença, Manoel não efetuou o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, ocasião em que 

Maria requereu o cumprimento de sentença, tendo o Magistrado determinado a penhora do único imóvel 

onde Manoel reside com a família. Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) O imóvel não poderá ser penhorado, tendo em vista se tratar de bem de família, impenhorável 

nos termos da Lei nº 8.009/90. 

b-) O bem poderá ser penhorado pelo fato de ser a dívida oriunda de sentença condenatória, o que 

constitui exceção à regra da impenhorabilidade.  

c-) O imóvel poderá ser penhorado pelo fato de ser a dívida oriunda de indenização, a qual, neste caso, 

tem caráter alimentar.  

d-) O bem só poderá ser penhorado após o arquivamento dos autos, para evitar a prescrição intercorrente.  

 

4-) Na falta de outros bens passíveis de penhora, o juiz determinou a constrição de bens da residência de 

Maria, sendo que lá foram encontrados: 01 cama, 01 sofá, 01 fogão, 01 refrigerador, 01 televisão de 29 

polegadas, 01 ar condicionado e 01 aparelho de som. Dos bens encontrados, assinale a alternativa que 

contenha todos aqueles que podem ser penhorados conforme a lei e entendimentos jurisprudenciais: (1,0 

ponto) 

a-) cama, sofá, fogão, televisão. 

b-) ar condicionado, aparelho de som. 

c-) cama, sofá, refrigerador. 

d-) Nenhum dos bens por guarnecerem a residência do executado por se tratarem de bens essenciais às 

condições dignas de moradia. 

 

5-) Rafael propôs execução para entrega de coisa certa contra Joaquim, que, citado para satisfazer a 

obrigação, permaneceu inerte. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta: (1,0 ponto) 

a-) A primeira providência do juiz será a conversão da obrigação objeto da execução em perdas e danos. 

b-) O juiz determinará a expedição de mandado de imissão de posse ou de busca e apreensão, 

conforme se trate de bem imóvel ou móvel. 

c-) O juiz poderá, imediatamente e de ofício, determinar a indisponibilidade de ativos existentes em nome 

do executado. 

d-) O juiz poderá, desde logo, determinar a penhora de bens na residência do executado. 

 

6-) José é intimado acerca da execução proposta por Jaime face ao descumprimento do determinado no 

título executivo judicial. Porém, não se conformando com os termos requeridos, José procura um 

advogado a fim de saber se há algo que possa fazer para ilidir a execução. O advogado deverá orientá-lo: 

(1,0 ponto) 

a-) A efetuar o pagamento do débito, já que o processo executivo não admite o contraditório, não havendo 

nada a alegar em sua defesa.  

b-) A opor Embargos do Executado, desde que faça a prévia garantia do juízo, podendo alegar qualquer 

matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 

c-) A opor Embargos do Executado, independentemente de prévia garantia do juízo, podendo 

alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 

d-) Poderá opor Embargos independentemente de prévia garantia do juízo, porém, só poderá alegar 

matéria de ordem pública. 

 

7-) Joana demandou em desfavor das Lojas Alamedas em virtude desta ter negativado seu nome por um 

débito inexistente. Referido processo tramitou no Juizado Especial da Comarca de Catalão/GO. O MM. 

Juiz proferiu sentença condenando a Ré ao pagamento de uma indenização por danos morais à Autora no 

importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). No prazo para pagamento voluntário, a Ré depositou 30% (trinta) 



 

por cento do valor da condenação, requerendo que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correções monetárias e de juros de um por cento ao mês. Nesse caso: (1,0 

ponto) 

a-) O parcelamento visa facilitar o pagamento por parte do devedor, quando este não possuir 

condições financeiras de arcar com o valor do débito em sua integralidade, e ao mesmo tempo, 

satisfazer o credor em tempo razoável, razão pela qual não se aplica à empresa de tão grande porte 

como a Requerida, com vastas condições financeiras. 

b-) A jurisprudência e a doutrina são unânimes no sentido de que só cabe o presente instituto se se tratar 

de execução por título executivo extrajudicial. 

c-) O parcelamento deverá ser concedido à empresa, já que vigora em nosso ordenamento jurídico o 

princípio da menor onerosidade do devedor. 

d-) Caso seja deferido o parcelamento, o credor deverá aguardar o pagamento das 06 (seis) parcelas para, 

somente após, requerer o levantamento de toda a quantia depositada. 

 
8-)Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. NECESSIDADE DE 

REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda em que a DD. 
Magistrada a quo determinou "a penhora de dinheiro ou aplicação financeira do executado" de ofício, sem 
requerimento específico do exequente. Impossibilidade. Inteligência do art. 655-A do Código de Processo Civil 
de 1973 (correspondência no art. 854 do Código de Processo Civil de 2015). Precedentes do E. Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22546401320158260000 SP 
2254640-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP). Data de publicação: 28/03/2016). 

 
Acerca do tema em evidência, analise as proposições abaixo e em seguida marque a alternativa que 
contenha todos os itens corretos: (1,0 ponto) 
 
I-) O juiz, a requerimento do exequente e sem dar ciência prévia ao executado, determinará às financeiras, 
por meio de sistema eletrônico gerido pelo Banco Central (BACEN-JUD), que se tornem indisponíveis 
ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor do crédito 
exequendo.  
II-) Antes de se proceder ao bloqueio, o MM. Juiz deverá comunicar ao Executado que nas próximas 48 
horas, os valores depositados em conta corrente ficarão indisponíveis. 
III-) Após o bloqueio eletrônico do dinheiro, o executado será intimado para em 5 dias, demonstrar que as 
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que remanesce indisponibilidade excessiva de 
ativos financeiros. 
IV-) A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da 
indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como 
na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 horas, quando o juiz determinar. 
Estão corretas: 
a-) I, III e IV. 
b-) II e III. 
c-) I e II. 
d-) I, II e III. 

Boa Prova! 

https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/322937869/agravo-de-instrumento-ai-22546401320158260000-sp-2254640-1320158260000
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/322937869/agravo-de-instrumento-ai-22546401320158260000-sp-2254640-1320158260000


 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL IV Data: 01/12/17 

Professor(a): Marco Túlio Ferreira dos Santos Turma: 7º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Orientações Gerais do professor. 

 

1- A prova deve ser feita a caneta azul. Questões a lápis ou caneta de qualquer outra cor 

NÃO serão corrigidas, sendo-lhes atribuída a nota ZERO. 

2- É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de luzes, vibração será 

considerado comunicação, e, portanto cola, sendo atribuído ao examinando a nota ZERO. 

3- A consulta a qualquer material está proibida, sob pena de ser atribuído ao 

examinando nota ZERO em toda a prova (exceto vade mecum). 

4- Não é permitido o contato entre examinandos. 

5- O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 (quarenta minutos). 

6- Não é permitida a utilização de celulares (eletrônicos em geral) mesmo após o fim da 

prova. 

7- Não será permitido rasura em questões fechadas. 

8- Caso o examinando cometa algum erro em questões abertas, deve valer-se da técnica 

correta “(errrso) erro” para correção do eventual equívoco, sob pena de ser atribuído ao 

examinando a nota ZERO na questão.  

9-  O examinando não deve ultrapassar as linhas designadas como “espaço” para 

respostas. Quaisquer que sejam as informações lançadas fora do espaço designado serão 

desconsideradas. 

 

1) Tício é um jovem que já a muitos anos cria enormes problemas na comunidade em que vive. 

Juízes, promotores, advogados conhecem a reputação e periculosidade do mesmo. Após inúmeras 

oportunidades de liberdade provisória concedidas ao longo dos vários processos em que foi/é réu, 

resta clara a incoerência jurídica e o risco inaceitável a população como um todo que a liberdade do 

mesmo representa. Refletindo nesse sentido, o MP requereu prisão preventiva que foi decidida nos 

seguintes temos: “Ante todo o exposto pelo MP em fls. retro, decreto a prisão preventiva; por outro 

lado, observando as manifestações da defesa do mesmo, vislumbro que a prisão esta com 

superlotação carcerária. Assim sendo, cumpra-se toda essa decisão. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.” 

 

1) Sem entender o que exatamente deveria ser feito, qual recurso ou meio de correção da decisão 

deve ser feito pela defesa visando elucidar tal decisão? (0,25 pontos) 2) A acusação por sua vez, 

deve fazer o que?  (0,25 pontos) 

 



 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3) Qual a fundamentação legal das medidas a serem adotadas com exceção das ações impugnativas 

autônomas. (1,0 ponto) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

 Em um segundo momento, sanadas as dúvidas anteriores, ainda assim o magistrado 

indeferiu o requerimento de prisão preventiva feito pelo MP. 

  

4) Na qualidade de Promotor de Justiça, qual medida deve ser tomada a fim de que se recorra dessa 

decisão? (0,5 pontos) 5) Qual a fundamentação legal? (0,5 pontos) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

6) Pedro e Maria praticaram, em concurso, o crime de lesão corporal seguida de morte. Pedro foi 

preso em flagrante delito e Maria, por ser a mandante e não estar na cena do crime, e também por 

estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, respondeu o processo em liberdade. Ambos 

foram condenados na instância a quo: Pedro, a dez anos de reclusão; Maria, a onze anos e seis 

meses de reclusão em regime inicial fechado. Apenas Maria recorreu. (valor 1,0 ponto) 

Nessa situação hipotética, a decisão do recurso interposto por Maria 

a) não aproveitará a Pedro, mesmo que seja benéfica, porque a pena deste foi menor que a aplicada a 

Maria.  

b) não será estendida a Pedro em razão do trânsito em julgado da sentença em relação a este. 

c) aproveitará a Pedro, desde que, no caso, os motivos fundantes do concurso de agentes não sejam de 

caráter exclusivamente pessoal. 

d) aproveitará a Pedro, desde que, de qualquer forma, seja benéfica à recorrente. 

 

7) Qual (is) do(s) efeito(s) recursal(is) justificam a questão anterior (6)? (valor 1,0 ponto) 

 

a)Efeitos suspensivo e devolutivo, sendo estes em verdade os principais efeitos recursais. 

b) Efeito iterativo porque o juízo ad quem pode, em bonam partem modificar as decisões para privilegiar 

o réu, neste caso, Pedro. 

c) Efeito subjetivo, que pode ser aplicado a todos os recursos, ao Habeas Corpus e a Revisão Criminal. 

d)Efeito traslativo previsto, inclusive, na súmula 160 do STF. 

 

8) Qual a fundamentação legal da resposta escolhida na pergunta anterior (7)? (valor 0,5 pontos) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

9) Assinale a alternativa com a norma expressamente prevista no CPP que adotou o princípio “pas de 

nullité sans grief". (valor 1,0 ponto) 

 

a) A nulidade dos atos subsequentes ao anulado não é automática, mas pode ser declarada desde que 

motivadamente. 

b) As omissões poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final. 

c) A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam 

consequência. 

d) Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 

 

 

10) Qual a fundamentação legal da resposta escolhida na pergunta anterior (9)? (valor 0,5 pontos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



 

11) Dentre os recursos a seguir, aquele em que não é possível a desistência é: (valor 1,0 ponto) 

 

a) apelação 

 

b) recurso feito nos juizados especiais onde o princípio da celeridade impede que o processo tenha essas 

idas e vindas que atentam contra o princípio constitucional da razoável duração do processo. 

 

c) recurso em sentido estrito que é exceção a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Assim 

sendo, por fiel observância ao princípio (também constitucional) da legalidade, não havendo previsão 

expressa que autoriza a desistência, vedada a mesma. 

 

d) em todo e qualquer recurso interposto pelo Ministério Público.  

 

 

12) Qual a fundamentação legal da resposta escolhida na pergunta anterior (11)? (valor 0,5 pontos) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: PROCESSO PENAL IV  Data: 01/12/17 

Professor(a): Marco Túlio Ferreira dos Santos Turma: 7º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
Orientações Gerais do professor. 

 

1- A prova deve ser feita a caneta azul. Questões a lápis ou caneta de qualquer outra cor 

NÃO serão corrigidas, sendo-lhes atribuída a nota ZERO. 

2- É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de luzes, vibração será 

considerado comunicação, e, portanto cola, sendo atribuído ao examinando a nota ZERO. 

3- A consulta a qualquer material está proibida, sob pena de ser atribuído ao 

examinando nota ZERO em toda a prova (exceto vade mecum). 

4- Não é permitido o contato entre examinandos. 

5- O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 (quarenta minutos). 

6- Não é permitida a utilização de celulares (eletrônicos em geral) mesmo após o fim da 

prova. 

7- Não será permitido rasura em questões fechadas. 

8- Caso o examinando cometa algum erro em questões abertas, deve valer-se da técnica 

correta “(errrso) erro” para correção do eventual equívoco, sob pena de ser atribuído ao 

examinando a nota ZERO na questão.  

9-  O examinando não deve ultrapassar as linhas designadas como “espaço” para 

respostas. Quaisquer que sejam as informações lançadas fora do espaço designado serão 

desconsideradas. 

 

Observações gerais sobre os padrões de resposta. 

 As provas da OAB e concursos públicos avaliam nos examinandos uma serie de habilidades, 

sendo as principais as seguintes: compreensão do problema, diagnosticar a solução adequada, 

elaborar a peça adequada e, por fim, fundamentar legalmente tal peça. Considerando que existe uma 

disciplina isolada com a finalidade de elaboração de peças, as questões abaixo não exigiu dos 

alunos essa habilidade. Os itens avaliados exigiam que o aluno indicasse qual o recurso cabível, 

tendo como pressuposto e antecedente lógico a compreensão do problema, sem o que impossível tal 

diagnóstico. Em um segundo momento, mandamental a perfeita fundamentação legal, nos exatos 

moldes em que frequentemente são os alunos avaliados em quaisquer que sejam as áreas de atuação 

depois de formados e insertos no mercado de trabalho. Ante todo o exposto, segue abaixo o padrão 

de respostas. 

 

1) Tício é um jovem que já a muitos anos cria enormes problemas na comunidade em que vive. 

Juízes, promotores, advogados conhecem a reputação e periculosidade do mesmo. Após inúmeras 

oportunidades de liberdade provisória concedidas ao longo dos vários processos em que foi/é réu, 

resta clara a incoerência jurídica e o risco inaceitável a população como um todo que a liberdade do 

mesmo representa. Refletindo nesse sentido, o MP requereu prisão preventiva que foi decidida nos 



 

seguintes temos: “Ante todo o exposto pelo MP em fls. retro, decreto a prisão preventiva; por outro 

lado, observando as manifestações da defesa do mesmo, vislumbro que a prisão esta com 

superlotação carcerária. Assim sendo, cumpra-se toda essa decisão. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.” 

 1) Sem entender o que exatamente deveria ser feito, qual recurso ou meio de correção da 

decisão deve ser feito pela defesa visando elucidar tal decisão? (0,25 pontos) 2) A acusação por sua 

vez, deve fazer o que?  (0,25 pontos) 

Padrão de resposta: Considerando que a decisão não é assertiva e deixa dúvidas cabível Embargos 

de Declaração tanto para a defesa quanto para a acusação. 

 

 3) Qual a fundamentação legal das medidas a serem adotadas com exceção das ações 

impugnativas autônomas. (1,0 ponto) 

 

Padrão de resposta: a fundamentação legal é o artigo 382 do CPP. Não é cabível outro que tenha o 

mesmo intuito mas aplicado somente em fase recursal por violar o princípio/ideia da legalidade e da 

especificidade.   

 Em um segundo momento, sanadas as dúvidas anteriores, ainda assim o magistrado 

indeferiu o requerimento de prisão preventiva feito pelo MP. 

 4) Na qualidade de Promotor de Justiça, qual medida deve ser tomada a fim de que se 

recorra dessa decisão? (0,5 pontos) 5) Qual a fundamentação legal? (0,5 pontos) 

 

Padrão de resposta: da decisão que indefere pedido de prisão preventiva, cabível Recurso em 

Sentido Estrito, nos exatos termos do art. 581, V do CPP  sendo este dispositivo a fundamentação 

legal. 

 

6) Pedro e Maria praticaram, em concurso, o crime de lesão corporal seguida de morte. Pedro foi 

preso em flagrante delito e Maria, por ser a mandante e não estar na cena do crime, e também por 

estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, respondeu o processo em liberdade. Ambos 

foram condenados na instância a quo: Pedro, a dez anos de reclusão; Maria, a onze anos e seis 

meses de reclusão em regime inicial fechado. Apenas Maria recorreu. (valor 1,0 ponto) 

RESPOSTA: LETRA “C” 

Nessa situação hipotética, a decisão do recurso interposto por Maria 

a) não aproveitará a Pedro, mesmo que seja benéfica, porque a pena deste foi menor que a aplicada a 

Maria.  

b) não será estendida a Pedro em razão do trânsito em julgado da sentença em relação a este. 

c) aproveitará a Pedro, desde que, no caso, os motivos fundantes do concurso de agentes não sejam de 

caráter exclusivamente pessoal. 

d) aproveitará a Pedro, desde que, de qualquer forma, seja benéfica à recorrente. 

 

7) Qual (is) do(s) efeito(s) recursal(is) justificam a questão anterior (6)? (valor 1,0 ponto) 

RESPOSTA: LETRA “C” 

 

 

a)Efeitos suspensivo e devolutivo, sendo estes em verdade os principais efeitos recursais. 

b) Efeito iterativo porque o juízo ad quem pode, em bonam partem modificar as decisões para privilegiar 

o réu, neste caso, Pedro. 

c) Efeito subjetivo, que pode ser aplicado a todos os recursos, ao Habeas Corpus e a Revisão Criminal. 



 

d)Efeito traslativo previsto, inclusive, na súmula 160 do STF. 

 

8) Qual a fundamentação legal da resposta escolhida na pergunta anterior (7)? (valor 0,5 pontos) 

 

RESPOSTA:  A individualização é algo que esta sempre pairando pelo ordenamento jurídico, 

sobretudo na esfera criminal. Assim sendo, aquilo que não pauta-se exclusivamente em 

características subjetivas, ou seja, exclusivas de um sujeito em específico, é, naturalmente de 

natureza objetiva. Dizer isso é o mesmo que dizer que é do fenômeno em apreço e não de um ou 

outro sujeito. Isto posto, o dispositivo legal que contempla tal raciocínio é o art. 580 do CPP. 

 

9) Assinale a alternativa com a norma expressamente prevista no CPP que adotou o princípio “pas de 

nullité sans grief". (valor 1,0 ponto) RESPOSTA: LETRA “D” 

 

a) A nulidade dos atos subsequentes ao anulado não é automática, mas pode ser declarada desde que 

motivadamente. 

b) As omissões poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final. 

c) A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam 

consequência. 

d) Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 

 

10) Qual a fundamentação legal da resposta escolhida na pergunta anterior (9)? (valor 0,5 pontos) 

Fundamentação legal: texto de lei, artigo 563 do CPP. 

 

11) Dentre os recursos a seguir, aquele em que não é possível a desistência é: (valor 1,0 ponto) 

RESPOSTA: LETRA “D” 

 

a) apelação 

 

b) recurso feito nos juizados especiais onde o princípio da celeridade impede que o processo tenha essas 

idas e vindas que atentam contra o princípio constitucional da razoável duração do processo. 

 

c) recurso em sentido estrito que é exceção a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Assim 

sendo, por fiel observância ao princípio (também constitucional) da legalidade, não havendo previsão 

expressa que autoriza a desistência, vedada a mesma. 

 

d) em todo e qualquer recurso interposto pelo Ministério Público.  

 

12) Qual a fundamentação legal da resposta escolhida na pergunta anterior (11)? (valor 0,5 pontos)  

Padrão de resposta: Ao ministério público não é dado o direito de desistir de eventual recurso feito. Tal 

vedação é espécie de exceção ao princípio da disponibilidade recursal. Raciocínio fundamentado 

legalmente no art. 576 do CPP. 

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,00 

Disciplina: DIREITO DO TRABALHO I Data: 06/12/17 
 Professor(a): Douglas Medeiros dos Santos Turma: 7º P 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1. (1,0) Determinada modalidade de trabalho é aquele prestado em desacordo com as normas de 

proteção trabalhista. Neste caso, os efeitos do contrato de trabalho são resguardados. Ou seja, 

autoridade cessa a prestação de serviços, no entanto, recebe todos os direitos pelo trabalho já 

prestado. Já em outra modalidade de trabalho não há reconhecimento de seus efeitos, não podendo 

alegar o desconhecimento da vedação legal. Assinale a proposição correta: 

a) É exemplo de trabalho proibido por lei aquele prestado por empregado que possui dezessete anos 

de idade em atividade perigosa. 

b) De acordo com a correta interpretação e aplicação do Direito do Trabalho, a relação de emprego 

entre o “aviãozinho do tráfico” e o traficante produzirá todos os efeitos trabalhistas pertinentes se 

aquele empregado for menor de idade. 

c) O trabalho ilícito e o trabalho proibido, para o Direito do Trabalho, são irrelevantes as suas 

naturezas, uma vez que há em ambos efetiva prestação de serviços, portanto, configuram a relação 

de emprego. 

d) É proibido o trabalho executado ante a relação de trabalho entre o apontador do jogo do bicho e 

o dono da banca. 

 

2. (1,0) Há um prazo para o empregador anotar a data da admissão, a remuneração e as condições 

especiais do registro  se elas existirem  na CTPS do empregado, a contar da data de sua admissão. 

Esse prazo é de: 

a) 24 horas. 

b) 48 horas. 

c) 72 horas. 

d) uma semana. 



 

 

 

 

3. (1,0) Andressa é empregada na empresa ATOMOBILÍSTICA BRASIL LTDA, cumprindo jornada de 

segunda feira a sábado das 5h30min às 15h30min, com pausa para descanso e alimentação de duas 

horas. Diante da situação apresentada e dos termos da CLT, é correto afirmar que:  

a) Andressa terá direito a hora extra em razão do intervalo para refeição desrespeitado; 

b) Andressa terá direito a horas extras pelo excesso de jornada, com adicional de no mínimo 50%; 

c) Há direito ao pagamento de horas extras e adicional noturno na jornada compreendida entre 

5h30min e 6h para Andressa; 

d) Não se identifica na jornada cumprida qualquer excesso, pelo que não há horas extras a pagar a 

Andressa; 

 

4. (1,0) Gilvan é empregado de uma empresa que permanece em atividade vinte e quatro horas por 

dia na área mineração e beneficiamento de metais nobres, na sua função, apenas Gilvan e outros 

dois empregados, que trabalham em turnos distintos, são os únicos empregados que dominam e 

supervisionam toda a cadeia produtiva dos metais nobres extraídos e beneficiados, em razão disso, 

o empregador de Gilvan organizou uma escala de “plantões” para eventualidade da empresa 

precisar cobrir alguma falta de um desses três empregados, durante o famigerado “plantão”, Gilvan 

não precisa ficar nas dependências físicas de seu empregador, mas é requisitado que nunca desligue 

o celular fornecido pela empresa. Diante do caso narrado, assinale a única assertiva correta:  

a) O tempo que Gilvan fica à disposição da empresa em sua casa aguardando o chamado é tempo 

de prontidão, devendo ser remunerado a base 2/3 em relação à hora normal de trabalho. 

b) O simples fato de Gilvan portar um celular da empresa quando não estiver efetivamente 

trabalhando já configura tempo de sobreaviso, pelo que deve ser remunerado. 

c) Gilvan, que não precisa necessariamente aguardar o chamado em casa, durante seu “plantão”, 

encontra se sob regime de sobreaviso, devendo ser remunerado a base 1/3 em relação à hora 

normal de trabalho. 

d) Gilvan somente terá direito a alguma remuneração se aguardar o chamado em sua residência, 

pois do contrário, restaria em pleno gozo de suas folgas, restando desconectado do emprego. 

 

 



 

 

 

5. (2,0) O que se entende, em matéria de Direito do Trabalho, por contrato a tempo parcial? Na 

espécie, admitir se á ou não o perfazimento de horas extras? Em quais circunstâncias? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. (2,0) Em se tratando de férias, o que entende por Período aquisitivo e Período Concessivo? Como 

as férias poderão ser fracionadas? Em quais hipóteses a concessão das férias não se dará à 

conveniência do empregador? Se não concedidas no prazo legal haverá alguma consequência? Qual? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,00 

Disciplina: Direito do Trabalho I Data: 06/1217 

Professor(a): Douglas Medeiros dos Santos Turma: 7º P 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1. (1,0) Determinada modalidade de trabalho é aquele prestado em desacordo com as normas de 

proteção trabalhista. Neste caso, os efeitos do contrato de trabalho são resguardados. Ou seja, 

autoridade cessa a prestação de serviços, no entanto, recebe todos os direitos pelo trabalho já 

prestado. Já em outra modalidade de trabalho não há reconhecimento de seus efeitos, não podendo 

alegar o desconhecimento da vedação legal. Assinale a proposição correta: 

CORRETA = a) É exemplo de trabalho proibido por lei aquele prestado empregado que possui 

dezessete anos de idade em atividade perigosa. 

b)  De acordo com a correta interpretação e aplicação do Direito do Trabalho, a relação de emprego 

entre o “aviãozinho do tráfico” e o traficante produzirá todos os efeitos trabalhistas pertinentes se 

aquele empregado for menor de idade. 

c) O trabalho ilícito e o trabalho proibido, para o Direito do Trabalho, são irrelevantes as suas 

naturezas, uma vez que há em ambos efetiva prestação de serviços, portanto, configuram a relação 

de emprego. 

d) É proibido o trabalho executado ante a relação de trabalho entre o apontador do jogo do bicho e 

o dono da banca. 

 

2. (1,0) Há um prazo para o empregador anotar a data da admissão, a remuneração e as condições 

especiais do registro - se elas existirem - na CTPS do empregado, a contar da data de sua admissão. 

Esse prazo é de: 

a) 24 horas. 

CORRETA = b) 48 horas. 

c) 72 horas. 

d) uma semana. 



 

 

3. (1,0) Andressa é empregada na empresa ATOMOBILÍSTICA BRASIL LTDA, cumprindo jornada de 

segunda-feira a sábado das 5h30min às 15h30min, com pausa para descanso e alimentação de duas 

horas. Diante da situação apresentada e dos termos da CLT, é correto afirmar que:  

a) Andressa terá direito a hora extra em razão do intervalo para refeição desrespeitado; 

CORRETA = b) Andressa terá direito a horas extras pelo excesso de jornada, com adicional de no 

mínimo 50%; 

c) Há direito ao pagamento de horas extras e adicional noturno na jornada compreendida entre 

5h30min e 6h para Andressa; 

d) Não se identifica na jornada cumprida qualquer excesso, pelo que não há horas extras a pagar a 

Andressa; 

 

4. (1,0) Gilvan é empregado de uma empresa que permanece em atividade vinte e quatro horas por 

dia na área mineração e beneficiamento de metais nobres, na sua função, apenas Gilvan e outros 

dois empregados, que trabalham em turnos distintos, são os únicos empregados que dominam e 

supervisionam toda a cadeia produtiva dos metais nobres extraídos e beneficiados, em razão disso, 

o empregador de Gilvan organizou uma escala de “plantões” para eventualidade da empresa 

precisar cobrir alguma falta de um desses três empregados, durante o famigerado “plantão”, Gilvan 

não precisa ficar nas dependências físicas de seu empregador, mas é requisitado que nunca desligue 

o celular fornecido pela empresa. Diante do caso narrado, assinale a única assertiva correta:  

a) O tempo que Gilvan fica à disposição da empresa em sua casa aguardando o chamado é tempo 

de prontidão, devendo ser remunerado a base 2/3 em relação à hora normal de trabalho. 

b) O simples fato de Gilvan portar um celular da empresa quando não estiver efetivamente 

trabalhando já configura tempo de sobreaviso, pelo que deve ser remunerado. 

CORRETA = c) Gilvan, que não precisa necessariamente aguardar o chamado em casa, durante seu 

“plantão”, encontra-se sob regime de sobreaviso, devendo ser remunerado a base 1/3 em relação à 

hora normal de trabalho. 

d) Gilvan somente terá direito a alguma remuneração se aguardar o chamado em sua residência, 

pois do contrário, restaria em pleno gozo de suas folgas, restando desconectado do emprego. 

 

 

 



 

 

 

5. (2,0) O que se entende, em matéria de Direito do Trabalho, por contrato a tempo parcial? Na 

espécie, admitir-se-á ou não o perfazimento de horas-extras? Em quais circunstâncias? 

RESPOSTA ESPERADA Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não 

exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou, ainda, 

aquele cuja duração não exceda a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de 

até seis horas suplementares semanais (Art. 58-A da CLT). 

 

6. (2,0) . Em se tratando de férias, o que entende por Período aquisitivo e Período Concessivo? 

Como as férias poderão ser fracionadas? Em quais hipóteses a concessão das férias não se dará à 

conveniência do empregador? Se não concedidas no prazo legal haverá alguma consequência? Qual? 

RESPOSTA ESPERADA: Período aquisitivo é o lapso temporal compreendido entre os doze 

primeiros meses de trabalho do empregado, no qual, cada fração superior a quatorze dias 

considera-se como um mês, de modo que, a cada doze meses de trabalho configurasse a totalidade 

do período aquisitivo. Já o Período Concessivo é o lapso temporal compreendido nos doze meses 

subsequentes ao término do respectivo período aquisitivo. A concessão das férias não se dará à 

conveniência do empregador nas seguintes hipóteses: quando membros de uma família, que 

trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, poderão gozar das férias no mesmo período, 

se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço, e, quando, o empregado 

estudante, menor de dezoito anos, poderá fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Se não 

concedidas as férias no prazo legal, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL VII Data: 06/12/17 

Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 8º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
1. Leia o trecho do romance Quincas Borba de Machado de Assis (2011, p. 25) a seguir: “Quando o 

testamento foi aberto, Rubião quase caiu para trás. Advinhas por quê. Era nomeado herdeiro universal do 

testador. Não cinco, nem dez, nem vinte contos, mas tudo, o capital inteiro, especificados os bens, casa na 

Corte, uma em Barbacena, escravos, apólices, ações do Banco do Brasil e de outras instituições, joias, dinheiro 

amoedado, livros − tudo finalmente passava às mãos do Rubião, sem desvios, sem deixas a nenhuma pessoa, 

nem esmolas, nem dívidas. Uma só condição havia no testamento, a de guardar o herdeiro consigo o seu pobre 

cachorro Quincas Borba, nome que lhe deu por motivo da grande afeição que lhe tinha. Exigia do dito Rubião 

que o tratasse como se fosse a ele próprio testador, nada poupando em seu benefício, resguardando-o de 

moléstias, de fugas, de roubo ou de morte que lhe quisessem dar por maldade; cuidar finalmente como se cão 

não fosse, mas pessoa humana. Item, impunha-lhe a condição, quando morresse o cachorro, de lhe dar sepultura 

decente, em terreno próprio, que cobriria de flores e plantas cheirosas; e mais desenterraria os ossos do dito 

cachorro, quando fosse tempo idôneo, e os recolheria a uma urna de madeira preciosa para depositá-los no lugar 

mais honrado da casa.”. Tendo em vista esse trecho e o que o Código Civil dispõe no Direito das Sucessões, 

é correto afirmar que: (1,0) 

a) A condição aposta no testamento não é válida, devendo ser tida como não escrita.  

b) As disposições testamentárias que não tiverem caráter patrimonial são inválidas por disposição legal.  

c) Só é possível nomear herdeiro universal validamente se não tiver nenhum herdeiro necessário ou se o que 

existir tiver sido excluído da sucessão. 

d) Esse tipo de testamento é proibido, pois que é correspectivo, ou seja, exige-se algo em troca para receber a 

herança. 

 

2. Em seu romance Dom Casmurro, o escritor Machado de Assis escreveu sobre o personagem José Dias, 

um agregado da família Santiago, do qual se pode ler nesse trecho a seguir: “Teve um pequeno legado no 

testamento, uma apólice e quatro palavras de louvor. Copiou as palavras, encaixilhou-as e pendurou-as no 

quarto, por cima da cama. ‘Esta é a melhor apólice’, dizia ele muita vez. Com o tempo, adquiriu certa 

autoridade na família, certa audiência, ao menos: não abusava, e sabia opinar obedecendo”. Com base no 

trecho transcrito e na previsão do Código Civil sobre legado e testamento, pode-se afirmar que: (1,0) 

a) O legado é a deixa de pequena monta, que pode ser deixada tanto no testamento quanto no codicilo. 

b) O legado é a disposição testamentária de última vontade que tem como requisito essencial ter sido escrito por 

testador capaz, ou seja, com 18 anos ou mais. 

c) Só é possível deixar legado se valendo de testamento pela forma pública, pois é requisito que seja escrito por 

tabelião.  

d) O legado pode ser deixado tanto para uma pessoa que já seja herdeiro legítimo quanto para uma pessoa que 

não faça parte dos herdeiros do testador. 

 

3. Em 2010, Solange, que não tinha herdeiros necessários, lavrou um testamento público contemplando 

como sua herdeira universal Heloísa. Decidindo não mais beneficiar Heloísa por um desentendimento 

com a mesma, Solange revogou o testamento e lavrou um novo em 2011, no qual nomeou como sua 

herdeira universal Ângela. No ano seguinte, em 2012, Ângela falece e deixa uma única herdeira, sua filha 

Otávia. Passado um mês do falecimento de Ângela, Solange vem a óbito e só tem um tio-avô ainda vivo, 

João, que não é seu herdeiro necessário. Tendo em vista o caso narrado, assinale a alternativa que 

indique a quem caberá a herança de Solange: (1,0) 



 

a) A João, pois apesar de não ser herdeiro necessário nem testamentário, é herdeiro legítimo. 

b) A Otávia, pois como filha e única herdeira de Ângela, herdeira testamentária, ficará com o que caberia a esta.  

c) A Heloísa, pois o testamento público é irrevogável, não valendo as disposições posteriores. 

d) A Ângela, que foi nomeada herdeira testamentária validamente, já que não haviam herdeiros necessários da 

testadora.  

 

4. Janete tem a intenção de fazer um testamento e beneficiar a ONG “Crianças sem lar” com todo o seu 

patrimônio. Para tanto, Janaina busca uma advogada desejando saber sobre a liberdade para testar de 

acordo com a lei. Durante a consulta, a advogada questiona Janete se ela possui algum parente vivo, pois: 

(1,0) 

a) Se Janaina tiver algum parente vivo e ele estiver no rol dos herdeiros legítimos, terá que reservar a legítima a 

eles, só podendo testar 50% do seu patrimônio. 

b) Se Janaina tiver algum parente vivo até o 4º grau e fizer o testamento deixando todo seu patrimônio para a 

ONG, corre o risco de qualquer desses parentes conseguir a anulação do seu testamento.  

c) A liberdade para testar seus bens pode sofrer limitação dependendo da classificação de herdeiro que o 

parente possa ter. 

d) A lei, devido ao consagrado princípio da solidariedade familiar, impede uma pessoa de dispor em testamento 

quando tiver parentes vivos. 

 

5. Roberto e seu primo André sempre saiam para pescar nos finais de semana em Três Ranchos, pois não 

tinham outros parentes vivos e ainda não haviam encontrado outros amigos que os acompanhassem. 

Achando que tinha muita experiência, Roberto resolveu se arriscar sozinho e partiu de lancha para a 

aventura. Ocorre que ele se acidentou gravemente tentando arrumar o motor da lancha e estava bem 

longe de qualquer local que pudesse gritar por socorro. Passadas muitas horas e notando que poderia vir 

a óbito, escreveu em um bloco de papel que tinha na lancha sua última vontade, datando e assinando, 

explicando ainda que assim o fazia por causa da situação em que se encontrava. Roberto realmente veio a 

falecer na lancha e quando foi encontrado o seu escrito, podia-se ler que ele havia destinado seu único 

bem para a vizinha Ana. Tendo em vista a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta: (1,0) 

a) Apesar de ser a última vontade de Roberto, o testamento que ele escreveu no bloco de papel não é válido, por 

causa da ausência das formalidades legais para esse ato, notando que não houve nenhuma testemunha. 

b) Esse testamento que Roberto escreveu no bloco de papel é válido, porém suas disposições terão que ser 

reduzidas em 50%, pelo fato de André ser herdeiro dele. 

c) Esse testamento que Roberto escreveu no bloco de papel é inválido, pois a lei só admite o testamento 

nuncupativo na modalidade testamento militar.  

d) Esse testamento que Roberto escreveu no bloco de papel poderá ser confirmado, a critério do juiz, tendo em 

vista que a lei admite o testamento particular sem a presença de testemunhas quando o testador estiver em 

circunstâncias excepcionais. 

 

6. Leia a Ementa transcrita de julgamento proferido em 15/05/2015 pelo TJMG na Apelação Cível AC 

10342140038767001 MG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO - 

TRANSMISSÃO DOS BENS RECEBIDOS COMO HERANÇA - INEXISTÊNCIA DE DESCENDENTES - 

CÔNJUGE - HERDEIRO NECESSÁRIO – VALIDADE DO TESTAMENTO – (...) - VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Não possuindo a testadora descendentes, a transmissão 

de seus bens, recebidos como herança, caberá a seu cônjuge, herdeiro necessário, sendo o testamento 

devidamente válido. - Tendo o legatário falecido anteriormente ao testador, resta configurada 

_____________________, devendo ser observada a ordem de vocação hereditária, nos termos do artigo 1829 

do Código Civil . - Sentença mantida.”. Com base no disposto na ementa acima transcrita do TJMG, 

marque a alternativa que preenche o espaço com um travessão em branco: (1,0) 

a) O rompimento do testamento. 

b) A caducidade do testamento. 

c) A invalidade do testamento. 

d) A revogação tácita do testamento. 

 



 

7. Veja-se a seguinte Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. PEDIDO DE REGISTRO E 

CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. COGNIÇÃO QUE SE LIMITA À ANÁLISE DE 

REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE VALIDADE DO TESTAMENTO. LEVANTAMENTO DE 

CLÁUSULAS DE INALIENABILIDADE, IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE 

INSTITUÍDAS PELO TESTADOR. PRETENSÃO QUE DESAFIA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

PRÓPRIA. 1. Em sede de registro de testamento, a cognição se limita à análise de requisitos extrínsecos de 

validade, uma vez que, na dicção do art. 1.126 do Código de Processo Civil , não avançando à análise de seu 

conteúdo. 2. Na espécie, a apelante requer a desconstituição das cláusulas de inalienabilidade, 

impenhorabilidade e incomunicabilidade instituídas em relação aos bens que lhe tocarão pela parte 

legítima da herança, sob o argumento da inexistência de justa causa. Todavia, considerando que a 

pretensão diz respeito ao conteúdo do testamento, deverá ser arguida em ação própria, tendo em vista que a 

temática exige ampla cognição, notadamente porque o testador declinou razões para gravar os bens das 

mencionadas cláusulas, de modo que a questão não comporta discussão no bojo do presente pedido de registro 

de testamento. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056794100, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 12/12/2013)”. Sobre a parte 

negritada da Ementa acima colacionada, assinale a alternativa que condiz com a previsão do Código 

Civil vigente: (1,0) 

a) Não há fundamento legal para o pedido da apelante, pois o testador tem o direito de impô-las livremente, sem 

qualquer justificativa prévia. 

b) Há fundamento legal para o pedido da apelante, pois é realmente disposto na lei civil que o testador pode 

impô-las, conquanto declare justa causa no próprio testamento. 

c) Há fundamento legal para o pedido da apelante, pois é realmente disposto na lei civil que o testador pode 

impô-las, conquanto sejam precedidas de autorização judicial para avaliar a justa causa. 

d) Há fundamento legal para o pedido da apelante, pois é vedada a imposição de cláusulas restritivas aos bens 

da legítima, só cabíveis quanto à parte disponível do testador. 

 
8. João Carlos é casado e tem duas filhas. Recentemente descobriu que tem uma doença incurável e teme 

falecer a qualquer momento. Tendo recebido a notícia de que uma antiga namorada teve um filho seu e 

temendo confusões familiares, fez um testamento particular no qual reconhece a paternidade do menino 

e lhe deixa uma de suas duas casas (metade do seu patrimônio). Acerca desse testamento feito por João 

Carlos, baseado nos ensinamentos de sala de aula, é possível dizer que: (1,0) 

a) Ainda que seja realizado exame de DNA e dê negativo para a paternidade do menino, o reconhecimento dele 

como filho realizado em testamento por João Carlos é irrevogável. 

b) Esse testamento feito por João Carlos não tem eficácia para o ato de reconhecimento de paternidade, que 

deveria ter sido feito pela forma pública. 

c) Ainda com o reconhecimento de paternidade, na divisão da herança, a lei garante a mesma cota para cada um 

dos filhos, não tendo validade o testamento, pois ultrapassa essa parte, já que são três os filhos. 

d) Até o seu falecimento é possível que João Carlos se arrependa e revogue totalmente esse testamento 

particular. 
 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL VII Data: 06/12/17 

Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 8º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
1. Leia o trecho do romance Quincas Borba de Machado de Assis (2011, p. 25) a seguir: “Quando o 

testamento foi aberto, Rubião quase caiu para trás. Advinhas por quê. Era nomeado herdeiro universal do 

testador. Não cinco, nem dez, nem vinte contos, mas tudo, o capital inteiro, especificados os bens, casa na 

Corte, uma em Barbacena, escravos, apólices, ações do Banco do Brasil e de outras instituições, joias, dinheiro 

amoedado, livros − tudo finalmente passava às mãos do Rubião, sem desvios, sem deixas a nenhuma pessoa, 

nem esmolas, nem dívidas. Uma só condição havia no testamento, a de guardar o herdeiro consigo o seu pobre 

cachorro Quincas Borba, nome que lhe deu por motivo da grande afeição que lhe tinha. Exigia do dito Rubião 

que o tratasse como se fosse a ele próprio testador, nada poupando em seu benefício, resguardando-o de 

moléstias, de fugas, de roubo ou de morte que lhe quisessem dar por maldade; cuidar finalmente como se cão 

não fosse, mas pessoa humana. Item, impunha-lhe a condição, quando morresse o cachorro, de lhe dar sepultura 

decente, em terreno próprio, que cobriria de flores e plantas cheirosas; e mais desenterraria os ossos do dito 

cachorro, quando fosse tempo idôneo, e os recolheria a uma urna de madeira preciosa para depositá-los no lugar 

mais honrado da casa.”. Tendo em vista esse trecho e o que o Código Civil dispõe no Direito das Sucessões, 

é correto afirmar que: (1,0) 

a) A condição aposta no testamento não é válida, devendo ser tida como não escrita.  

b) As disposições testamentárias que não tiverem caráter patrimonial são inválidas por disposição legal.  

c) Só é possível nomear herdeiro universal validamente se não tiver nenhum herdeiro necessário ou se o que 

existir tiver sido excluído da sucessão. 

d) Esse tipo de testamento é proibido, pois que é correspectivo, ou seja, exige-se algo em troca para receber a 

herança. 

 

2. Em seu romance Dom Casmurro, o escritor Machado de Assis escreveu sobre o personagem José Dias, 

um agregado da família Santiago, do qual se pode ler nesse trecho a seguir: “Teve um pequeno legado no 

testamento, uma apólice e quatro palavras de louvor. Copiou as palavras, encaixilhou-as e pendurou-as no 

quarto, por cima da cama. ‘Esta é a melhor apólice’, dizia ele muita vez. Com o tempo, adquiriu certa 

autoridade na família, certa audiência, ao menos: não abusava, e sabia opinar obedecendo”. Com base no 

trecho transcrito e na previsão do Código Civil sobre legado e testamento, pode-se afirmar que: (1,0) 

a) O legado é a deixa de pequena monta, que pode ser deixada tanto no testamento quanto no codicilo. 

b) O legado é a disposição testamentária de última vontade que tem como requisito essencial ter sido escrito por 

testador capaz, ou seja, com 18 anos ou mais. 

c) Só é possível deixar legado se valendo de testamento pela forma pública, pois é requisito que seja escrito por 

tabelião.  

d) O legado pode ser deixado tanto para uma pessoa que já seja herdeiro legítimo quanto para uma pessoa que 

não faça parte dos herdeiros do testador. 

 

3. Em 2010, Solange, que não tinha herdeiros necessários, lavrou um testamento público contemplando 

como sua herdeira universal Heloísa. Decidindo não mais beneficiar Heloísa por um desentendimento 

com a mesma, Solange revogou o testamento e lavrou um novo em 2011, no qual nomeou como sua 

herdeira universal Ângela. No ano seguinte, em 2012, Ângela falece e deixa uma única herdeira, sua filha 

Otávia. Passado um mês do falecimento de Ângela, Solange vem a óbito e só tem um tio-avô ainda vivo, 

João, que não é seu herdeiro necessário. Tendo em vista o caso narrado, assinale a alternativa que 

indique a quem caberá a herança de Solange: (1,0) 



 

a) A João, pois apesar de não ser herdeiro necessário nem testamentário, é herdeiro legítimo. 

b) A Otávia, pois como filha e única herdeira de Ângela, herdeira testamentária, ficará com o que caberia a esta.  

c) A Heloísa, pois o testamento público é irrevogável, não valendo as disposições posteriores. 

d) A Ângela, que foi nomeada herdeira testamentária validamente, já que não haviam herdeiros necessários da 

testadora.  

 

4. Janete tem a intenção de fazer um testamento e beneficiar a ONG “Crianças sem lar” com todo o seu 

patrimônio. Para tanto, Janaina busca uma advogada desejando saber sobre a liberdade para testar de 

acordo com a lei. Durante a consulta, a advogada questiona Janete se ela possui algum parente vivo, pois: 

(1,0) 

a) Se Janaina tiver algum parente vivo e ele estiver no rol dos herdeiros legítimos, terá que reservar a legítima a 

eles, só podendo testar 50% do seu patrimônio. 

b) Se Janaina tiver algum parente vivo até o 4º grau e fizer o testamento deixando todo seu patrimônio para a 

ONG, corre o risco de qualquer desses parentes conseguir a anulação do seu testamento.  

c) A liberdade para testar seus bens pode sofrer limitação dependendo da classificação de herdeiro que o 

parente possa ter. 

d) A lei, devido ao consagrado princípio da solidariedade familiar, impede uma pessoa de dispor em testamento 

quando tiver parentes vivos. 

 

5. Roberto e seu primo André sempre saiam para pescar nos finais de semana em Três Ranchos, pois não 

tinham outros parentes vivos e ainda não haviam encontrado outros amigos que os acompanhassem. 

Achando que tinha muita experiência, Roberto resolveu se arriscar sozinho e partiu de lancha para a 

aventura. Ocorre que ele se acidentou gravemente tentando arrumar o motor da lancha e estava bem 

longe de qualquer local que pudesse gritar por socorro. Passadas muitas horas e notando que poderia vir 

a óbito, escreveu em um bloco de papel que tinha na lancha sua última vontade, datando e assinando, 

explicando ainda que assim o fazia por causa da situação em que se encontrava. Roberto realmente veio a 

falecer na lancha e quando foi encontrado o seu escrito, podia-se ler que ele havia destinado seu único 

bem para a vizinha Ana. Tendo em vista a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta: (1,0) 

a) Apesar de ser a última vontade de Roberto, o testamento que ele escreveu no bloco de papel não é válido, por 

causa da ausência das formalidades legais para esse ato, notando que não houve nenhuma testemunha. 

b) Esse testamento que Roberto escreveu no bloco de papel é válido, porém suas disposições terão que ser 

reduzidas em 50%, pelo fato de André ser herdeiro dele. 

c) Esse testamento que Roberto escreveu no bloco de papel é inválido, pois a lei só admite o testamento 

nuncupativo na modalidade testamento militar.  

d) Esse testamento que Roberto escreveu no bloco de papel poderá ser confirmado, a critério do juiz, tendo em 

vista que a lei admite o testamento particular sem a presença de testemunhas quando o testador estiver em 

circunstâncias excepcionais. 

 

6. Leia a Ementa transcrita de julgamento proferido em 15/05/2015 pelo TJMG na Apelação Cível AC 

10342140038767001 MG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO - 

TRANSMISSÃO DOS BENS RECEBIDOS COMO HERANÇA - INEXISTÊNCIA DE DESCENDENTES - 

CÔNJUGE - HERDEIRO NECESSÁRIO – VALIDADE DO TESTAMENTO – (...) - VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Não possuindo a testadora descendentes, a transmissão 

de seus bens, recebidos como herança, caberá a seu cônjuge, herdeiro necessário, sendo o testamento 

devidamente válido. - Tendo o legatário falecido anteriormente ao testador, resta configurada 

_____________________, devendo ser observada a ordem de vocação hereditária, nos termos do artigo 1829 

do Código Civil . - Sentença mantida.”. Com base no disposto na ementa acima transcrita do TJMG, 

marque a alternativa que preenche o espaço com um travessão em branco: (1,0) 

a) O rompimento do testamento. 

b) A caducidade do testamento. 

c) A invalidade do testamento. 

d) A revogação tácita do testamento. 

 



 

7. Veja-se a seguinte Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. PEDIDO DE REGISTRO E 

CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. COGNIÇÃO QUE SE LIMITA À ANÁLISE DE 

REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE VALIDADE DO TESTAMENTO. LEVANTAMENTO DE 

CLÁUSULAS DE INALIENABILIDADE, IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE 

INSTITUÍDAS PELO TESTADOR. PRETENSÃO QUE DESAFIA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

PRÓPRIA. 1. Em sede de registro de testamento, a cognição se limita à análise de requisitos extrínsecos de 

validade, uma vez que, na dicção do art. 1.126 do Código de Processo Civil , não avançando à análise de seu 

conteúdo. 2. Na espécie, a apelante requer a desconstituição das cláusulas de inalienabilidade, 

impenhorabilidade e incomunicabilidade instituídas em relação aos bens que lhe tocarão pela parte 

legítima da herança, sob o argumento da inexistência de justa causa. Todavia, considerando que a 

pretensão diz respeito ao conteúdo do testamento, deverá ser arguida em ação própria, tendo em vista que a 

temática exige ampla cognição, notadamente porque o testador declinou razões para gravar os bens das 

mencionadas cláusulas, de modo que a questão não comporta discussão no bojo do presente pedido de registro 

de testamento. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056794100, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 12/12/2013)”. Sobre a parte 

negritada da Ementa acima colacionada, assinale a alternativa que condiz com a previsão do Código 

Civil vigente: (1,0) 

a) Não há fundamento legal para o pedido da apelante, pois o testador tem o direito de impô-las livremente, sem 

qualquer justificativa prévia. 

b) Há fundamento legal para o pedido da apelante, pois é realmente disposto na lei civil que o testador pode 

impô-las, conquanto declare justa causa no próprio testamento. 

c) Há fundamento legal para o pedido da apelante, pois é realmente disposto na lei civil que o testador pode 

impô-las, conquanto sejam precedidas de autorização judicial para avaliar a justa causa. 

d) Há fundamento legal para o pedido da apelante, pois é vedada a imposição de cláusulas restritivas aos bens 

da legítima, só cabíveis quanto à parte disponível do testador. 

 
8. João Carlos é casado e tem duas filhas. Recentemente descobriu que tem uma doença incurável e teme 

falecer a qualquer momento. Tendo recebido a notícia de que uma antiga namorada teve um filho seu e 

temendo confusões familiares, fez um testamento particular no qual reconhece a paternidade do menino 

e lhe deixa uma de suas duas casas (metade do seu patrimônio). Acerca desse testamento feito por João 

Carlos, baseado nos ensinamentos de sala de aula, é possível dizer que: (1,0) 

a) Ainda que seja realizado exame de DNA e dê negativo para a paternidade do menino, o reconhecimento dele 

como filho realizado em testamento por João Carlos é irrevogável. 

b) Esse testamento feito por João Carlos não tem eficácia para o ato de reconhecimento de paternidade, que 

deveria ter sido feito pela forma pública. 

c) Ainda com o reconhecimento de paternidade, na divisão da herança, a lei garante a mesma cota para cada um 

dos filhos, não tendo validade o testamento, pois ultrapassa essa parte, já que são três os filhos. 

d) Até o seu falecimento é possível que João Carlos se arrependa e revogue totalmente esse testamento 

particular. 
 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 Pts. 

Disciplina: Direito Empresarial III Data: 5/12/17 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 8º Per. 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
I – INSTRUÇÕES: 

- Não é permitida consulta à legislação e nenhuma espécie de material auxiliar. 

- Responda às questões utilizando caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis ou que gerem dúvida 

quanto à alternativa assinalada não serão consideradas nem pontuadas. 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero).  

 

1ª questão (1,0 ponto): Uniserv União de Serviços Ltda. ingressou, em 13/11/2017, com pedido de falência em 

desfavor de TARFC Indústria Gráfica Ltda., com fundamento jurídico no art. 94, inciso II, da Lei 11.101/2005, e 

instruiu o pedido com certidão de execução promovida em desfavor da sociedade requerida no valor de R$ 

1.913,30, na qual, depois de citada, não efetuou o pagamento, não depositou em juízo o valor executado para 

discussão da legitimidade do crédito e não ofereceu bens à penhora. Na mesma execução, também não foram 

localizados bens penhoráveis de propriedade da executada. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes 

itens: 

I. A petição inicial do pedido acima deve ser instruída com a certidão de protesto do título executivo que 

fundamentou a decisão.  

II. A requerida poderia impedir a decretação da falência ainda que não produzisse nenhuma prova e nem 

apresentasse contestação se, no prazo da defesa (10 dias), pedisse recuperação judicial. 

III. No caso acima, caso a requerida, no prazo da contestação, não deposite o valor correspondente ao total do 

crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, o juiz deverá decretar sua falência.  

IV. A despeito do valor do crédito da requerente, no caso acima o juiz não deverá decretar a falência da sociedade 

requerida porque o valor do crédito da requerente não ultrapassa o mínimo legal de 40 salários mínimos. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

2ª questão (1,0 ponto): Hackers Serviços de Informática Ltda., dizendo-se credora de Taquara Indústria de 

Móveis Ltda. por serviços de construção de website, extraiu duplicata de serviços, com fundamento no art. 20, da 

Lei 5.474/1968. Decorrido o prazo de vencimento sem respectivo pagamento, “Hackers” levou a duplicata a 



 

protesto e de posse do competente instrumento requereu a falência de “Taquara”. Citada, “Taquara”, no prazo de 

defesa, com base no parágrafo único do art. 98 da Lei 11.101/2005, depositou a quantia correspondente ao 

crédito reclamado, acrescida de correção monetária, juros e honorários advocatícios, para discussão de sua 

legitimidade, alegando que a duplicata em questão não autoriza pedido de falência, tendo em vista que não está 

especificamente prevista entre os títulos executivos arrolados no Código de Processo Civil e pedindo autorização 

para levantar o valor depositado após a sentença. O juiz considerou prejudicado o pedido de falência, mas não 

autorizou a requerida “Taquara” a levantar a quantia depositada. Com base nessa situação hipotética, julgue os 

seguintes itens: 

I. A decisão judicial está correta no ponto em que não autorizou a requerida “Taquara” a levantar a quantia 

depositada porque, no caso, embora a falência não possa ser decretada, o pedido deve ser julgado procedente e 

o juiz deve ordenar o levantamento do valor pelo autor. 

II. A decisão do juiz está incorreta porque a duplicata de serviços é título executivo extrajudicial e, acompanhada 

da respectiva certidão de protesto, pode instruir pedido de falência. 

III. A requerida “Taquara” poderia ter impossibilitado a decretação de sua falência sem ter realizado o depósito 

descrito no enunciado se, no prazo da contestação pedisse recuperação judicial. 

IV. O juiz não poderia ter julgado prejudicado o pedido de falência acima descrito porque, além da quantia 

correspondente ao crédito reclamado, acrescida de correção monetária, juros e honorários advocatícios, a 

requerida deveria ter prestado caução real para garantir pagamento de indenização por ter agido com dolo. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

3ª questão (1,0 ponto): O empresário individual Ives Diniz, em conluio com seus dois primos, realizou 

empréstimos simulados a fim de obter crédito para si; por esse e outros motivos, foi decretada sua falência. No 

curso do processo falimentar, o administrador judicial verificou a prática de outros atos praticados pelo devedor e 

seus primos, antes da falência; entre eles, a transferência de bens do estabelecimento a terceiros lastreados em 

pagamentos de dívidas fictícias, com nítido prejuízo à massa. Diante dessa situação hipotética, julgue os 

seguintes itens: 

I. O representante do Ministério Público poderá, até 3 anos depois da decretação da falência, propor ação 

revocatória para fazer retornar à massa falida os pagamentos porventura efetuados dos empréstimos simulados. 

II. O administrador judicial para defender os direitos e interesses da massa deverá requerer, no juízo da falência, a 

instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 

III. O administrador judicial para defender os direitos e interesses da massa deverá ajuizar ação revocatória em 

nome da massa falida no juízo da falência. 

IV. Os empréstimos simulados poderão ser declarados objetivamente ineficazes pelo juiz da falência de ofício ou 

incidentalmente no curso do processo de falência.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 



 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

4ª questão (1,0 ponto): Distribuidora de Bebidas Guti-Guti Ltda. ingressou com pedido de falência formulado em 

face de Disk Bebidas Tim-Tim Ltda., no qual a petição inicial veio acompanhada de duplicata sacada pela 

requerente em face da requerida e da respectiva certidão de protesto, o qual foi lavrado em 28 de maio de 2014 e 

é o único protesto em desfavor da requerida. No prazo legal, a requerida não apresentou resposta e nem 

depositou em juízo o valor do crédito da requerente. Na sentença, prolatada em 5 de outubro de 2017, entre 

outras coisas, o juiz fixou o chamado Termo Legal da Falência. Diante dessa situação hipotética, julgue os 

seguintes itens: 

I. No presente caso, o termo legal da falência poderia ter início em 1º de maio de 2014 e fim em 5 de outubro de 

2017. 

II. O Termo Legal da Falência é Período de tempo em que os atos jurídicos praticados pelo falido serão 

examinados na falência e, se for o caso, considerados ineficazes em relação à massa. 

III. Os atos praticados pela sociedade falida durante o período do Termo Legal da Falência e que tinham a 

intenção de prejudicar credores poderão ser declarados nulos pelo juiz da falência. 

IV. O termo legal de falência não poderá exceder o limite máximo de 2 anos anteriores à sentença declaratória de 

falência, a critério do juiz. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

5ª questão (1,0 ponto): Foi decretada a falência da Beta Indústria de Calculadoras Ltda., e o Quadro Geral de 

Credores foi publicado na Imprensa Oficial. O Sr. Ermenegildo da Anunciação, empresário individual, prestou 

serviços à sociedade empresária falida (“Beta”), pelos quais extraiu duplicata de serviços no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais). Ocorre que o crédito do Sr. Ermenegildo não figura no Quadro Geral de Credores publicado. 

Entretanto, um outro crédito, titularizado por outro credor, surgiu no Quadro como contratado com garantia real, 

mas o sócio administrador da sociedade falida tem provas de que o mesmo é quirografário. Diante dessa situação 

hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. O Sr. Ermenegildo poderá habilitar seu crédito no prazo de 15 dias contados da publicação da sentença 

declaratória da falência com a primeira relação de credores, em edital. 

II. O sócio administrador da sociedade falida poderá impugnar, no prazo de 10 dias a contar da publicação do 

edital que contém o Quadro Geral de Credores formulado pelo administrador judicial, o crédito que ali foi 

relacionado como de garantia real. 

III. Se o Sr. Ermenegildo não habilitar seu crédito no prazo de 15 dias contados da publicação da sentença 

declaratória da falência com a primeira relação de credores, em edital, não poderá mais fazê-lo. 

IV. Uma vez que o crédito com garantia real foi relacionado no Quadro Geral de Credores pelo administrador 

judicial à vista de documentos arrecadados e apresentados pelos próprios credores, o sócio administrador da 

sociedade falida não poderá impugnar tal crédito. 

Deles se extrai que 



 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

6ª questão (1,0 ponto): Em 16 de novembro de 2017, a pessoa jurídica Montadora Beta S.A. celebrou contrato de 

compra e venda de veículo para a pessoa jurídica Gama Comércio de Automóveis Ltda., que se obrigou a efetuar 

o pagamento pela compra do veículo em 6 prestações iguais e mensais, vencendo a primeira em 15 de dezembro 

do mesmo ano. Em 18/11/2017, o referido veículo foi revendido por Gama Comércio de Automóveis Ltda. a um 

consumidor (terceiro de boa-fé). Em 22/11/2017, ou seja, 7 dias após a entrega do veículo no estabelecimento da 

compradora Gama Comércio de Automóveis Ltda., foi requerida sua falência, pedido deferido posteriormente. 

Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A única providência que Montadora Beta S.A. poderá tomar será habilitar seu crédito no processo de falência, 

sendo certo que as parcelas que venceriam depois da decretação da falência de Gama Comércio de Automóveis 

Ltda. vencerão antecipadamente. 

II. Montadora Beta S.A. poderá pedir a restituição em dinheiro do valor de venda do veículo, uma vez que ele já 

não existia no patrimônio da falida por ocasião do pedido de restituição. 

III. A venda do veículo será considerada ineficaz em relação à massa falida e o veículo deverá retornar ao 

patrimônio da falida, devendo o consumidor habilitar seu crédito no processo de falência. 

IV. Caso o veículo não tivesse sido vendido e a Montadora Beta S.A. pedisse sua restituição, tal bem ficaria 

indisponível para a massa falida até o trânsito em julgado da decisão de tal pedido de restituição. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

7ª questão (1,0 ponto): Distribuidora de Bebidas Guti-Guti Ltda. ingressou com pedido de falência formulado em 

face de Disk Bebidas Tim-Tim Ltda., no qual a petição inicial veio acompanhada de duplicata sacada pela 

requerente em face da requerida e da respectiva certidão de protesto, o qual foi lavrado em 28 de setembro de 

2015 e é o único protesto em desfavor da requerida. No prazo legal, a requerida não apresentou resposta e nem 

depositou em juízo o valor do crédito da requerente, razões pelas quais o juiz decretou sua falência e, na 

sentença, publicada em 07 de novembro de 2017, entre outras coisas, fixou o chamado Termo Legal da Falência 

e nomeou um administrador judicial. Ato contínuo, o administrador judicial arrecadou todos os bens de 

propriedade do falido e também sua escrituração contábil. Ao analisar tal escrituração, o administrador judicial 

constatou que, exatamente um mês antes da publicação da sentença declaratória de falência, a falida pagou uma 

duplicata no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que só venceria no dia 5 de dezembro de 2017. Na sentença 

declaratória de falência, o juiz autorizou o funcionamento provisório da empresa da sociedade falida até que se 

esgotasse o estoque. Em 1º de dezembro de 2017, Marco, empregado da sociedade falida, ao carregar uma caixa 

de bebidas sofreu um acidente que tornou um de seus braços inválidos. Com base nessa situação hipotética, 

julgue os seguintes itens: 



 

I. O administrador judicial pode pedir a declaração judicial de ineficácia do pagamento realizado pela falida, o que 

resultará em restituição do valor pago à massa falida. 

II. Eventual indenização devida ao empregado Marco será classificada como crédito de natureza trabalhista no 

concurso de credores e será pago com precedência de todos os demais créditos, até o limite de 150 salários 

mínimos. 

III. A única providência que Distribuidora de Bebidas Guti-Guti deverá tomar, no presente caso, é habilitar seu 

crédito na falência, o qual será classificado como quirografário.  

IV. O administrador judicial deverá comunicar o pagamento antecipado constatado ao Ministério Público para que 

este, caso verifique a ocorrência de conluio fraudulento, peça a exclusão do credor da duplicata de R$ 10.000,00 

do Quadro Geral de Credores.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

8ª questão (1,0 ponto): Em 27/11/2017, foi aforado pedido de falência em desfavor da Saldanha Comércio de 

Eletrodomésticos Ltda. Antes dessa data, em 16/10/2017, a sociedade requerida havia adquirido de um 

fornecedor, para pagamento a prazo, com vencimento em 16/12/2017, uma carga de 50 televisores LCD, os quais 

ainda se encontram em posse da transportadora, embora, numa medida desesperada para tentar salvar a 

empresa, tenham sido todos vendidos com preço promocional na campanha “Black Friday” ocorrida em 

24/11/2017, para entrega aos respectivos compradores assim que ingressassem no estoque da vendedora. 

Contudo, não houve tempo para tanto, pois antes que a carga de televisores chegasse ao estabelecimento da 

Saldanha Comércio de Eletrodomésticos Ltda., sua falência foi decretada em 5/12/2017. Com base nessa 

situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. O fornecedor dos televisores poderá cancelar a entrega da carga de televisores no estabelecimento da, agora, 

sociedade falida, bastando para tanto comunicar a transportadora e cancelar a respectiva fatura. 

II. Os consumidores compradores dos mencionados televisores deverão habilitar seus respectivos créditos na 

falência. 

III. Caso a Saldanha Comércio de Eletrodomésticos Ltda. queira se opor a sentença declaratória de sua falência, 

poderá fazê-lo por meio de recurso de agravo de instrumento. 

IV. O fornecedor dos televisores não pode obstar a entrega da carga expedida à sociedade falida e ainda em 

trânsito na data da sentença declaratória de falência, pois a compradora da mercadoria, antes do requerimento da 

falência, a tinha revendido sem fraude. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 
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Disciplina: DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS I Data: 01/12/17 

Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 8º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

INSTRUÇÕES: 

- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de qualquer 

outra espécie de material auxiliar.  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 

 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) Academia de ginástica veicula anúncio assinalando que os seus alunos, 

quando viajam ao exterior, podem se utilizar de rede mundial credenciada, presente em 60 países e 230 

cidades, sem custo adicional.  Um ano após continuamente fazer tal divulgação, vários alunos reclamam 

que, em quase todos os países, é exigida tarifa de uso da unidade conveniada. A academia responde que a 

referência ao “sem custo adicional” refere-se à inexistência de acréscimo cobrado por ela, e não de 

eventual cobrança no exterior, de terceiro. Acerca dessa situação, assinale a afirmativa correta: 

 

a. A loja veicula publicidade enganosa, que se caracteriza como a que induz o consumidor a se 

comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança. 

b. A loja faz publicidade enganosa, que se configura, basicamente, pela falsidade total ou parcial, da 

informação vinculada. 

c. A loja promove publicidade abusiva, pois anuncia informação parcialmente falsa, a respeito do 

preço e qualidade do serviço. 

d. Não há irregularidade, e as informações complementares podem ser facilmente buscadas na 

recepção ou com as atendentes, sendo inviável que o ordenamento exija que detalhes sejam 

prestados, todos no anúncio. 

 

 

QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) Castro turismo agência de viagens é contratada pela família de Joaquim 

dos Santos para montar um pacote de viagem de férias para Punta Cana, onde incluía hotel 5 estrelas, 

voos, all inclusive e assistência viagem. O pacote foi fechado e pago todas as despesas da viagem. Em 

São Paulo, local de partida para as férias da família Santos descobrem que ocorreu a queda do avião que 



 

iria transportá-los. Fazendo com que a família perdesse 3 dias de suas férias por conta do acidente. 

Procurado pelo senhor Joaquim para acionar a empresa de turismo pelo prejuízo acontecido, como você 

procederia como advogado da família, diante do acidente de consumo como a queda do avião? E como 

agiria com relação aos três dias perdidos de férias? Explique cada procedimento. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Questão 03 – (1,0 ponto) Considere as seguintes afirmações sobre direito ambiental: 

 

I. Em conformidade com o princípio do desenvolvimento sustentável, o direito ao desenvolvimento 

deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas as necessidades do tempo presente 

sem comprometer as necessidades das gerações futuras. V 

II. Além de buscar a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, o poder público 

tem o encargo de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino.V 

III. De acordo com o princípio da precaução, diante de ameaças de danos sérios e irreversíveis, a falta 

de certeza científica não pode ser invocada como motivo para se adiarem medidas destinadas a 

prevenir a degradação ambiental, podendo a administração pública, com base no poder de 

polícia, embargar obras ou atividades. V 

IV. O princípio da função socioambiental da propriedade autoriza o poder público a impor limites 

apenas ao uso de bens imóveis localizados em área rural, no que respeita à exploração de 

recursos naturais, não se aplicando, porém tal preceito à propriedade urbana. F 

 

 



 

Assinale a alternativa correta: 

 

a. I, II estão corretas e III, IV estão erradas. 

b. I, III, IV estão erradas e II está correta. 

c. II, III estão corretas e I e IV estão erradas. 

d. I, II e III estão corretas e IV está errada. 

e. II e IV estão erradas e I, III estão corretas. 

 

Questão 04 – (1,0 ponto) O direito ambiental constrói-se sobre princípios que informam a aplicação da 

legislação ambiental. Muitos deles estão colocados no texto da legislação, outros são frutos de tratados e 

convenções internacionais. 

 

“Considere que uma empresa de telefonia celular deseje implantar uma antena única em uma área de 

relevante interesse ecológico do município, concentrando nela toda a transmissão da energia 

eletromagnética não ionizante e a certeza científica de que as ondas dos celulares e estações radiobase 

causam aquecimento no corpo dos seres que se encontram próximos a eles na razão do inverso do 

quadrado da distância”. 

 

A respeito da situação hipotética acima e da incerteza de que há outros efeitos possíveis ainda não 

comprovados, assinale a alternativa correta: 

 

a. Pelo princípio da prevenção, não há necessidade de EIA/RIMA. 

b. Pelo princípio da precaução, não há necessidade de EIA/RIMA. 

c. Pelo princípio da proteção ambiental como um direito fundamental, não há necessidade de EIA se 

no local não há ocupação humana. 

d. Pelo princípio da função social da propriedade, só há necessidade de EIA, se a área for pública. 

e. Pelo princípio da informação, cidadãos interessados podem obter informação a respeito da 

intensidade do campo eletromagnético gerado no local. 

 

Questão 05 – (1,0 ponto) Considerando aspectos relativos à proteção administrativa do meio ambiente, 

assinale a opção correta: 

 

a. A legislação brasileira estabelece, em enumeração taxativa, todos os casos em que a administração 

pública deve exigir do empreendedor a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental, o qual 

nunca poderá ser dispensado pelo órgão ambiental. 



 

b. A legislação brasileira estabelece, em rol exemplificativo, os casos em que a administração 

pública deve solicitar ao empreendedor estudo de impacto ambiental (EIA). A exigência, ou não, 

do EIA está vinculada ao custo final do empreendimento proposto, de acordo com tabela fixada 

pela administração pública.  

c. O EIA/RIMA é uma das fases do procedimento de licenciamento ambiental, devendo ser 

elaborado por equipe técnica multidisciplinar indicada pelo órgão ambiental competente, cabendo 

ao empreendedor recolher à administração pública o valor correspondente aos seus custos. 

d. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, entre outros, o zoneamento ambiental, a 

avaliação de impactos ambientais e a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, em 

áreas públicas ou particulares.  

 

Questão 06 – (1,0 pontos) Tendo em vista a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei 

nº 9.985/00), assinale a assertiva incorreta.  

 

a. Unidade de conservação é o espaço territorial instituído legalmente e especialmente protegido pelo 

Poder Público.  

b. Nas unidades de conservação de proteção integral, não é permitida a visitação pública.  

c. As unidades de conservação podem ser de proteção integral ou de uso sustentável.  

d. As unidades de conservação de proteção integral somente adquirem uso indireto dos seus recursos 

naturais, com exceções.  

e. Uso direto é o que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais.  

 

Questão 07 – (1,0 pontos) Assinale a alternativa incorreta:  

 

a. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores pessoas 

físicas a sanções penais e administrativas, somente incumbindo às pessoas jurídicas a obrigação de 

reparar os danos causados;  

b. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a 

Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 

naturais;  

c. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem 

o que não poderão ser instaladas;  

d. Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado, incumbe ao Poder Público, 

dentre outras obrigações, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 



 

 

 

Curso de Direito 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

INSTRUÇÕES: 

- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de qualquer 

outra espécie de material auxiliar.  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 

 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) Academia de ginástica veicula anúncio assinalando que os seus alunos, 

quando viajam ao exterior, podem se utilizar de rede mundial credenciada, presente em 60 países e 230 

cidades, sem custo adicional.  Um ano após continuamente fazer tal divulgação, vários alunos reclamam 

que, em quase todos os países, é exigida tarifa de uso da unidade conveniada. A academia responde que a 

referência ao “sem custo adicional” refere-se à inexistência de acréscimo cobrado por ela, e não de 

eventual cobrança no exterior, de terceiro. Acerca dessa situação, assinale a afirmativa correta: 

 

a. A loja veicula publicidade enganosa, que se caracteriza como a que induz o consumidor a se 

comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança. 

b. A loja faz publicidade enganosa, que se configura, basicamente, pela falsidade total ou 

parcial, da informação vinculada. 

c. A loja promove publicidade abusiva, pois anuncia informação parcialmente falsa, a respeito do 

preço e qualidade do serviço. 

d. Não há irregularidade, e as informações complementares podem ser facilmente buscadas na 

recepção ou com as atendentes, sendo inviável que o ordenamento exija que detalhes sejam 

prestados, todos no anúncio. 

 

QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) Castro turismo agência de viagens é contratada pela família de Joaquim 

dos Santos para montar um pacote de viagem de férias para Punta Cana, onde incluía hotel 5 estrelas, 

voos, all inclusive e assistência viagem. O pacote foi fechado e pago todas as despesas da viagem. Em 

São Paulo, local de partida para as férias da família Santos descobrem que ocorreu a queda do avião que 

iria transportá-los. Fazendo com que a família perdesse 3 dias de suas férias por conta do acidente. 



 

Procurado pelo senhor Joaquim para acionar a empresa de turismo pelo prejuízo acontecido, como você 

procederia como advogado da família, diante do acidente de consumo como a queda do avião? E como 

agiria com relação aos três dias perdidos de férias? Explique cada procedimento. 

 

RESPOSTA: a agência de turismo deverá responder solidariamente pelos defeitos na prestação dos 

serviços que integravam o referido pacote. 

Não há dúvida hoje posicionamento do STJ que as operadoras de turismo e as agências de viagem podem 

ser responsabilizadas por atrasos e cancelamentos de voos, porquanto tanto a empresa aérea quanto a 

agência de viagens podem ser demandadas pelo defeito na prestação de serviços de deslocamento aéreo, 

já que assumem a responsabilidade por todo o roteiro da viagem, respondendo independentemente de 

culpa, pela reparação dos danos que causarem aos passageiros. 

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1300701 RJ 2012/0005925-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data 

de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014) 

 

 

Questão 03 – (1,0 ponto) Considere as seguintes afirmações sobre direito ambiental: 

 

I. Em conformidade com o princípio do desenvolvimento sustentável, o direito ao desenvolvimento 

deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas as necessidades do tempo presente 

sem comprometer as necessidades das gerações futuras. V 

II. Além de buscar a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, o poder público 

tem o encargo de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino.V 

III. De acordo com o princípio da precaução, diante de ameaças de danos sérios e irreversíveis, a falta 

de certeza científica não pode ser invocada como motivo para se adiarem medidas destinadas a 

prevenir a degradação ambiental, podendo a administração pública, com base no poder de 

polícia, embargar obras ou atividades. V 

IV. O princípio da função socioambiental da propriedade autoriza o poder público a impor limites 

apenas ao uso de bens imóveis localizados em área rural, no que respeita à exploração de 

recursos naturais, não se aplicando, porém tal preceito à propriedade urbana. F 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a. I, II estão corretas e III, IV estão erradas. 

b. I, III, IV estão erradas e II está correta. 

c. II, III estão corretas e I e IV estão erradas. 

d. I, II e III estão corretas e IV está errada. 

e. II e IV estão erradas e I, III estão corretas. 

 



 

Questão 04 – (1,0 ponto) O direito ambiental constrói-se sobre princípios que informam a aplicação da 

legislação ambiental. Muitos deles estão colocados no texto da legislação, outros são frutos de tratados e 

convenções internacionais. 

 

“Considere que uma empresa de telefonia celular deseje implantar uma antena única em uma área de 

relevante interesse ecológico do município, concentrando nela toda a transmissão da energia 

eletromagnética não ionizante e a certeza científica de que as ondas dos celulares e estações radiobase 

causam aquecimento no corpo dos seres que se encontram próximos a eles na razão do inverso do 

quadrado da distância”. 

 

A respeito da situação hipotética acima e da incerteza de que há outros efeitos possíveis ainda não 

comprovados, assinale a alternativa correta: 

 

a. Pelo princípio da prevenção, não há necessidade de EIA/RIMA. 

b. Pelo princípio da precaução, não há necessidade de EIA/RIMA. 

c. Pelo princípio da proteção ambiental como um direito fundamental, não há necessidade de EIA se 

no local não há ocupação humana. 

d. Pelo princípio da função social da propriedade, só há necessidade de EIA, se a área for pública. 

e. Pelo princípio da informação, cidadãos interessados podem obter informação a respeito da 

intensidade do campo eletromagnético gerado no local. 

 

Questão 05 – (1,0 ponto) Considerando aspectos relativos à proteção administrativa do meio ambiente, 

assinale a opção correta: 

 

a. A legislação brasileira estabelece, em enumeração taxativa, todos os casos em que a administração 

pública deve exigir do empreendedor a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental, o qual 

nunca poderá ser dispensado pelo órgão ambiental. 

b. A legislação brasileira estabelece, em rol exemplificativo, os casos em que a administração 

pública deve solicitar ao empreendedor estudo de impacto ambiental (EIA). A exigência, ou não, 

do EIA está vinculada ao custo final do empreendimento proposto, de acordo com tabela fixada 

pela administração pública.  

c. O EIA/RIMA é uma das fases do procedimento de licenciamento ambiental, devendo ser 

elaborado por equipe técnica multidisciplinar indicada pelo órgão ambiental competente, cabendo 

ao empreendedor recolher à administração pública o valor correspondente aos seus custos. 



 

d. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, entre outros, o zoneamento 

ambiental, a avaliação de impactos ambientais e a criação de espaços territoriais 

especialmente protegidos, em áreas públicas ou particulares.  

 

Questão 06 – (1,0 pontos) Tendo em vista a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei 

nº 9.985/00), assinale a assertiva incorreta.  

 

a. Unidade de conservação é o espaço territorial instituído legalmente e especialmente protegido pelo 

Poder Público.  

b. Nas unidades de conservação de proteção integral, não é permitida a visitação pública.  

c. As unidades de conservação podem ser de proteção integral ou de uso sustentável.  

d. As unidades de conservação de proteção integral somente adquirem uso indireto dos seus recursos 

naturais, com exceções.  

e. Uso direto é o que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais.  

 

Questão 07 – (1,0 pontos) Assinale a alternativa incorreta:  

 

a. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores 

pessoas físicas a sanções penais e administrativas, somente incumbindo às pessoas jurídicas a 

obrigação de reparar os danos causados;  

b. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a 

Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 

naturais;  

c. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem 

o que não poderão ser instaladas;  

d. Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado, incumbe ao Poder Público, 

dentre outras obrigações, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

 
Instruções para a Prova – Leia Antes de Iniciar! 

 

 A Prova deverá ser realizada individualmente. 

 Permite-se a consulta somente à legislação “seca”, atendidos os seguintes requisitos: material 

impresso por editora; que não contenha informações adicionais de cunho doutrinário; proibida a 

utilização de legislação comentada; o material como um todo não pode conter informações 

acrescentadas manual ou eletronicamente. 

 Deverão constar em cima da carteira apenas o material a ser utilizado, por exemplo: lápis, 

borracha e caneta azul ou preta.  

 Celulares deverão ser desligados e guardados junto com outros materiais embaixo da carteira. 

 Não é permitido empréstimo de quaisquer materiais entre colegas. 

 É proibido qualquer tipo de comunicação entre os alunos; 

 É primordial o silêncio durante a realização da prova. 

 O tempo de prova será informado pelo professor. 

 O valor de cada questão está indicado na mesma. 

 Nas questões objetivas há apenas uma resposta correta. Pense bem antes de marcá-la, pois 

rasura e/ou escolha de mais de uma alternativa acarreta na anulação da questão. Na 

eventualidade de recurso deferido apontando mais de uma alternativa como correta somente estas 

serão consideradas, não atribuindo-se pontos para as demais alternativas ou questões em branco. 

 Nas questões discursivas somente serão consideradas as linhas indicadas para cada uma das 

questões. Questões ilegíveis serão desconsideradas. 

 O descumprimento de quaisquer das regras mencionadas levará ao recolhimento de provas e 

atribuição de nota zero aos envolvidos. 

 Todas as informações para resolução das questões estão contidas no texto, o professor não 

responderá a dúvidas individuais. A interpretação das questões faz parte da avaliação 

 

Ótima Prova! 

“A EDUCAÇÃO TEM RAÍZES AMARGAS, MAS OS SEUS FRUTOS SÃO DOCES”. ARISTÓTELES 



 

 
 
 
QUESTÃO 01 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
 
Para a maioria da doutrina atual existe uma hermenêutica constitucional distinta da hermenêutica 
jurídica. Dentre os principais argumentos utilizados para defender essa distinção estão: 
constituição enquanto ápice do ordenamento jurídico; forte caráter principiológico; dimensão 
político-social. 
Na hermenêutica constitucional há uma divergência de posições em relação ao papel do 
intérprete, caracterizando as posições do interpretativismo e não interpretativismo. 
Sobre o Interpretativismo, na visão de Canotilho, é correto afirmar que seus defensores: 
 
 

a) consideram os valores como única fonte do Direito (posicionamento axiológico); 
b) consideram a jurisprudência como a única fonte do Direito; 
c) consideram os costumes como única fonte do Direito. 
d) consideram que os juízes, ao interpretarem a constituição, devem limitar-se a captar o 

sentido dos preceitos expressos na Constituição, ou pelo menos, nela claramente 
implícitos; 

e) consideram sua posição como a que dá maior amplitude de poder e liberdade aos 
magistrados, fortalecendo e destacando o Poder Judiciário; 

 
 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Há uma divergência de posições em relação ao papel do intérprete na hermenêutica 
constitucional. O Não interpretativismo busca o sentido substancial da Constituição e uma 
atuação judicial baseada em valores. 
 
Sobre esta corrente (Não interpretativismo), seus integrantes, na visão de Canotilho (assinale 
a alternativa correta): 
 
 

a) Defendem a posição mais restrita, centrado na aplicação do texto constitucional e 
princípios implícitos “claramente previstos”. 

b) Defendem a possibilidade e a necessidade de os juízes invocarem e aplicarem ‘valores e 
princípios substantivos’ – princípios da liberdade e da justiça – contra atos de 
responsabilidade do legislativo em conformidade com o ‘projecto’ da constituição. 

c) Defendem esta posição que visa preservar a vontade do legislador, ou seja, destaca o 
papel do Poder Legislativo. 

d) Defendem a limitação à liberdade dos magistrados, uma vez que estes não foram eleitos 
e apenas ocupam um papel burocrático dentro do aparato estatal. 

e) Defendem que somente o Poder Executivo pode, em um Estado Democrático, interpretar 
a constituição. 

 
 



 

 
QUESTÃO 03 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Uma grande discussão nas searas jurídica e política é a “guarda da constituição”. Esta pode ser 
entendida como o poder/dever de controlar atos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
a partir de sua conformidade ou não com a Constituição. Um dos maiores debates sobre a 
temática ocorreu entre os pensadores Carl Schmitt e Hans Kelsen. 
 
Sobre a posição defensa por Carl Schmitt assinale a alternativa correta: 
 
 

a) Defende o “Estado Total”, no qual a guarda da constituição caiba ao Poder Executivo 
(Presidente do Reich). 

b) Defende que a guarda da constituição cabe ao Poder Legislativo, uma vez que advém 
deste poder a criação da Carta Magna e, portanto, nenhum outro poderia melhor 
interpretá-la e defendê-la.  

c)  Defende o fim dos poderes e da própria constituição, sendo que todo o poder deve ser 
controlado pelo Presidente do Reich. 

d) Defende a guarda da constituição pelo Poder Judiciário, pois este é formado por uma 
aristocracia de magistrados altamente qualificada para esta função. 

e) Defende exclusivamente a guarda da constituição aos magistrados de primeiro grau de 
jurisdição, pelo controle difuso, uma vez que estes estão mais próximos à população.  

 
 
 
 
QUESTÃO 04 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
A guarda da constituição pode ser entendida, dentre outros conceitos, como poder/dever de 
manter todo o aparato estatal e a vida social em compatibilidade com os ditames constitucionais. 
 
Sobre a temática a Lei Maior vigente assim dispõe: 
 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição (...). 

 
Relacionando a disposição supracitada, de guarda da constituição pelo Poder Judiciário com as 
posições defendidas por Carl Schmitt e Hans Kelsen, assinale a alternativa correta: 
 
 

a) Kelsen e Schmitt defendem a guarda da constituição pelo Poder Judiciário. 
b) Kelsen e Schmitt defendem a guarda da constituição pelo Poder Legislativo. 
c) Kelsen e Schmitt defendem a guarda da constituição pelo Poder Executivo. 
d) Apenas Kelsen defende a guarda da constituição pelo Poder Judiciário. 
e) Apenas Schmitt defende a guarda da constituição pelo Poder Judiciário. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
QUESTÃO 05 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
 
O vocábulo “neoconstitucionalismo” se destaca a partir do final do Século XX. Sobre a temática 
Pozzolo afirma que: 
 
 

Embora seja certo que a tese sobre a especificidade da interpretação 
constitucional possa encontrar partidários em diversas dessas disciplinas, 
no âmbito da Filosofia do Direito ela vem defendida, de modo especial, por 
um grupo de jusfilósofos que compartilham um modo singular de conceber 
o Direito.  

 
Sobre as características do Neoconstitucionalismo, na visão de Luís Roberto Barroso, analise os 
seguintes itens: 
 
 

I -  a redescoberta dos princípios jurídicos, (em especial a dignidade da 
pessoa humana); 
II - a expansão da jurisdição constitucional com ênfase no surgimento de 
tribunais constitucionais; 
III -  o desenvolvimento de novos métodos e princípios na hermenêutica 
constitucional; 
IV - Poder Judiciário restrito à subsunção, nos moldes do Positivismo 
Clássico. 

 
 
A partir dos itens supramencionados, identifique a alternativa correta: 
 

a) São características do Neoconstitucionalismo somente as alternativas I e IV. 
b) São características do Neoconstitucionalismo somente as alternativas II, III e IV. 
c) São características do Neoconstitucionalismo somente as alternativas II e IV 
d) São características do Neoconstitucionalismo somente as alternativas III e IV 
e) São características do Neoconstitucionalismo somente as alternativas I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
QUESTÃO 06 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
 
 
Uma pesquisa, usando determinado critério, tendo por objeto a justiça especial, chegou aos 
seguintes resultados: 
 

A Justiça do Trabalho é melhor que a Justiça Eleitoral. 
A Justiça Eleitoral é melhor que a Justiça Militar. 

 
Na conclusão, a partir de critérios de Lógica Geral, qual a única conclusão possível (assinale a 
alternativa correta): 
 
 

a) A Justiça Eleitoral é melhor que a Justiça Militar e que a Justiça do Trabalho. 
b) A Justiça Militar é a melhor de todas. 
c) A Justiça Eleitoral é a melhor de todas. 
d) A Justiça Eleitoral é a pior de todas. 
e) A Justiça do Trabalho é melhor que a Justiça Militar. 

  
 
 
 
QUESTÃO 07 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Sobre a temática da Lógica Jurídica, Márcio Freitas argumenta que: 
 
 

A Lógica jurídica, pois, estuda todas as formas racionais de justificação de 
uma proposição normativa, incluindo-se aí não só aquelas que assumem a 
forma de raciocínios dedutivos ou indutivos, objeto da lógica formal, mas 
também aquelas justificações fundadas na analogia, na argumentação e na 
retórica.  

 
A partir da leitura sobre a temática da Lógica Jurídica, assinale a alternativa correta sobre o 
pensamento do autor: 
 

a) Existe apenas a Lógica Formal, inexistindo uma Lógica Jurídica. 
b) Há uma vedação ao uso da analogia na seara jurídica. 
c) A Lógica Jurídica utiliza a Lógica Formal e outras formas de justificação. 
d) Lógica Jurídica e Lógica Formal são a sinônimos. 
e) A Lógica Formal nega a validade de raciocínios dedutivos e/ou indutivos. 
 

 
 
 
 
 



 

 
QUESTÃO 08 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
 
Sobre a temática da Lógica Jurídica diversos pensadores do mundo jurídico já refletiram. 
A seguir consta a posição de Beccaria: 
 
 

O juiz deve fazer um silogismo perfeito. A maior deve ser a lei geral; a 
menor, a ação conforme ou não à lei; a consequência, a liberdade ou a 
pena. Se o juiz for constrangido a fazer um raciocínio a mais, ou se o fizer 
por conta própria, tudo se torna incerto e obscuro. 

 
 
Agora a visão de Robert Alexy: 
 
 

Um dos poucos pontos em que há unanimidade entre os juristas na 
discussão da metodologia contemporânea é que não há como defender  
que a aplicação das normas jurídicas nada mais é do que uma subsunção 
lógica sob premissas maiores formuladas abstratamente. 
 

A partir das citações indique a alternativa correta: 
 
 
 

a) Alexy é um claro discípulo de Beccaria, concordando com suas ideias. 
b) A posição de Beccaria visa ampliar o papel do magistrado, dando-lhe grande liberdade e 

autonomia. 
c) Alexy argumenta que contemporaneamente um dos poucos pontos unanimes entre os 

juristas é que a aplicação das normas seja apenas uma subsunção lógica. 
d) Beccaria e Alexy divergem. 
e) Beccaria defende que o juiz deve ser constrangido a ir além do silogismo perfeito ou deve 

assim agir por conta própria, como única forma de dar segurança jurídica e respeitar a 
separação de poderes. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,00 

Disciplina: ARGUMENTAÇÃO E HERMENÊUTICA Data: 04/12/17 
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QUESTÃO 01 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Sobre o Interpretativismo, na visão de Canotilho, é correto afirmar que seus defensores: 
 
 

d) Consideram que os juízes, ao interpretarem a constituição, devem limitar-se a 
captar o sentido dos preceitos expressos na Constituição, ou pelo menos, nela 
claramente implícitos; 

 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 02 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
 
Sobre esta corrente (Não interpretativismo), seus integrantes, na visão de Canotilho (assinale 
a alternativa correta): 
 

b) Defendem a possibilidade e a necessidade de os juízes invocarem e aplicarem 
‘valores e princípios substantivos’ – princípios da liberdade e da justiça – contra 
atos de responsabilidade do legislativo em conformidade com o ‘projecto’ da 
constituição. 

 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 03 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Sobre a posição defensa por Carl Schmitt assinale a alternativa correta: 
 
 

a) Defende o “Estado Total”, no qual a guarda da constituição caiba ao Poder 
Executivo (Presidente do Reich). 

 
 



 

 
QUESTÃO 04 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Relacionando a disposição supracitada, de guarda da constituição pelo Poder Judiciário com as 
posições defendidas por Carl Schmitt e Hans Kelsen, assinale a alternativa correta: 
 

d) Apenas Kelsen defende a guarda da constituição pelo Poder Judiciário. 
 

 
 
 
 
QUESTÃO 05 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
A partir dos itens supramencionados, identifique a alternativa correta: 
 

e) São características do Neoconstitucionalismo somente as alternativas I, II e III. 
 

 
 
 
 
 
QUESTÃO 06 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
Na conclusão, a partir de critérios de Lógica Geral, qual a única conclusão possível (assinale a 
alternativa correta): 
 
 

e) A Justiça do Trabalho é melhor que a Justiça Militar. 
  

 
 
 
 
 
QUESTÃO 07 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 
 
 
A partir da leitura sobre a temática da Lógica Jurídica, assinale a alternativa correta sobre o 
pensamento do autor: 
 

c) A Lógica Jurídica utiliza a Lógica Formal e outras formas de justificação. 
 

 



 

 
 
QUESTÃO 08 
Valor: 1,00 – Objetiva/Fechada 
 

 
A partir das citações indique a alternativa correta: 
 
 

d) Beccaria e Alexy divergem. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO DO TRABALHO II Data: 30/11/17 

Professor(a): Douglas Medeiros dos Santos Turma: 8º P 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 

1. (1,0) Segundo a Lei, “sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado 

ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção 

de sexo, nacionalidade ou idade”. Sobre o princípio da igualdade salarial e a equiparação 

salarial, conforme legislação aplicável e entendimento sumulado do Tribunal Superior do 

Trabalho, assinala a alternativa correta: 

a) para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de 

serviço na função e não no emprego.  

b) não é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, visto que não podem ser 

avaliados os critérios de igual produtividade e mesma perfeição técnica.   

c) não há óbice legal para que o trabalhador readaptado em nova função por motivo de 

deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social possa 

servir de paradigma para fins de equiparação salarial.  

d) se o paradigma tiver tempo de serviço superior a um ano em relação ao tempo do 

empregado que pretende a equiparação, não existe o direito à igualdade salarial. 

 

2. (1,0) Mariana, advogada, ajustou um pacto laboral para trabalhar na sede da empresa 

AUTOMOBILÍSTICA BRASIL S.A. situada no município de Recife (PE), localidade onde essa 

trabalhadora fixou sua residência. Foi estipulada uma cláusula assegurando a transferência 

como condição explícita do contrato, em razão da execução das atividades de coordenação 

e de assessoria jurídicas. Durante o primeiro ano do contrato, o local contratual do trabalho 

de Mariana foi alterado em duas ocasiões: a primeira, por quatro meses, para a filial de 

Goiânia (GO), com objetivo de instalar ali uma rotina de serviços e de procedimentos 

judiciais e extrajudiciais, atividade esta que não poderia ser exercida por outro empregado 



 

da empresa; a segunda, por dois meses, para a filial da empresa em município contíguo a 

Recife (PE), pertencente à mesma região metropolitana, sem que houvesse a real 

necessidade do serviço, bem como não implicando mudança da residência de Mariana. 

Nessa situação: 

a) a primeira remoção é lícita diante da real necessidade dos serviços do trabalhador, 

situação que não ocorreu com a segunda, ainda que tenha sido pactuada cláusula 

assecuratória da transferência como condição explícita do contrato, razão pela qual o 

pagamento do adicional de transferência é devido somente na segunda situação.  

b) o primeiro deslocamento se deu por remoção relevante lícita em razão da cláusula 

contratual prevendo essa condição de transferência e da real necessidade de serviço; o 

segundo implicou alteração circunstancial que não caracteriza transferência, devendo ser 

pago adicional de transferência apenas na primeira situação.  

c) independentemente da necessidade do serviço, ambas as alterações são consideradas 

transferências lícitas em razão da cláusula assecuratória da transferência como condição 

explícita do contrato e as duas importam no pagamento de adicional de transferência.  

d) a primeira remoção não é lícita porque causou prejuízos ao trabalhador em relação ao 

seu convívio familiar, sendo nula a cláusula contratual de transferência; a segunda é 

regular porque a alteração se deu em município pertencente à mesma região 

metropolitana, cabendo adicional de transferência em ambas, porque provisórias.  

e) ambas as alterações configuram transferência lícita em razão da cláusula contida no 

contrato prevendo essa condição de alteração contratual dentro do jus variandi 

empresarial, razão pela qual não cabe adicional de transferência em quaisquer delas. 

 

3. (1,0) A empresa ACME S.A. contratou Eva para trabalhar como contadora na filial do 

município de Boa Vista (RR). Decorridos oito meses, esta filial foi extinta e Eva foi 

transferida para a matriz da empresa em Brasília (DF), mesmo sem sua anuência. Nessa 

situação, a transferência será considerada: 

a) ilegal porque não houve anuência do empregado, sendo de plano rescindido o contrato 

de trabalho.  

b) lícita quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalha o empregado.  



 

c) regular porque não há previsão legal para esta situação, podendo assim ser exercido o 

poder diretivo do empregador com base no jus variandi. 

d) irregular porque a alteração das respectivas condições de trabalho só é possível por 

mútuo consentimento.  

e) legal desde que ocorra um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% do salário do 

empregado. 

 

4. (1,0) Respectivamente, configuram situação de Suspensão e de Interrupção do contrato 

de emprego: 

 

a) Descanso em feriados e descanso semanal remunerado. 

b) Prisão preventiva e aposentadoria por invalidez. 

c) Afastamento do empregado por doença após o 16º dia e afastamento do empregado por 

doença até o 15º dia. 

d) Férias e suspensão disciplinar. 

 

5. (2,0) Os contratos de trabalho (emprego) por prazo determinado podem ser extintos, de 

modo anormal, antecipadamente, por exercício da vontade do empregador, nesses casos, a 

depender da presença ou de ausência de determinada cláusula, neste sentido, responda: 

de quais maneiras poderão ser feitos os acertos rescisórios? Em cada caso, diferencie quais 

verbas rescisórias e porque serão devidas a este empregado? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. (2,0) Aos empregados mensalistas, por ocasião de sua dispensa imotivada, cuja duração 

do contrato de emprego se deu por mais de doze meses, tem direito ao que chamamos de 

pré-aviso, sobre este instituto do Direito do Trabalho, responda: em quais modalidades o 

empregado usufruirá deste direito? Pode ser cumprido em casa, com qual requisito? Se um 

empregado trabalhar durante dez anos, ininterruptamente, terá direito a quantos dias de 

pré-aviso? De quais maneiras e como poderão ser reduzidos o horário de trabalho durante 

a fruição do aviso prévio?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

 

Curso de DIREITO 
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Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 

PADRÃO DE RESPOSTAS ESPERADAS 

 

1. (1,0) Segundo a Lei, “sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado 

ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção 

de sexo, nacionalidade ou idade”. Sobre o princípio da igualdade salarial e a equiparação 

salarial, conforme legislação aplicável e entendimento sumulado do Tribunal Superior do 

Trabalho, assinala a alternativa correta: 

 

CORRETA: a) para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o 

tempo de serviço na função e não no emprego.  

b) não é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, visto que não podem ser 

avaliados os critérios de igual produtividade e mesma perfeição técnica.   

c) não há óbice legal para que o trabalhador readaptado em nova função por motivo de 

deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social possa 

servir de paradigma para fins de equiparação salarial.  

d) se o paradigma tiver tempo de serviço superior a um ano em relação ao tempo do 

empregado que pretende a equiparação, não existe o direito à igualdade salarial. 

 

2. (1,0) Mariana, advogada, ajustou um pacto laboral para trabalhar na sede da empresa 

AUTOMOBILÍSTICA BRASIL S.A. situada no município de Recife (PE), localidade onde essa 

trabalhadora fixou sua residência. Foi estipulada uma cláusula assegurando a transferência 

como condição explícita do contrato, em razão da execução das atividades de coordenação 



 

e de assessoria jurídicas. Durante o primeiro ano do contrato, o local contratual do trabalho 

de Mariana foi alterado em duas ocasiões: a primeira, por quatro meses, para a filial de 

Goiânia (GO), com objetivo de instalar ali uma rotina de serviços e de procedimentos 

judiciais e extrajudiciais, atividade esta que não poderia ser exercida por outro empregado 

da empresa; a segunda, por dois meses, para a filial da empresa em município contíguo a 

Recife (PE), pertencente à mesma região metropolitana, sem que houvesse a real 

necessidade do serviço, bem como não implicando mudança da residência de Mariana. 

Nessa situação: 

 

a) a primeira remoção é lícita diante da real necessidade dos serviços do trabalhador, 

situação que não ocorreu com a segunda, ainda que tenha sido pactuada cláusula 

assecuratória da transferência como condição explícita do contrato, razão pela qual o 

pagamento do adicional de transferência é devido somente na segunda situação.  

CORRETA: b) o primeiro deslocamento se deu por remoção relevante lícita em razão da 

cláusula contratual prevendo essa condição de transferência e da real necessidade de 

serviço; o segundo implicou alteração circunstancial que não caracteriza transferência, 

devendo ser pago adicional de transferência apenas na primeira situação.  

c) independentemente da necessidade do serviço, ambas as alterações são consideradas 

transferências lícitas em razão da cláusula assecuratória da transferência como condição 

explícita do contrato e as duas importam no pagamento de adicional de transferência.  

d) a primeira remoção não é lícita porque causou prejuízos ao trabalhador em relação ao 

seu convívio familiar, sendo nula a cláusula contratual de transferência; a segunda é 

regular porque a alteração se deu em município pertencente à mesma região 

metropolitana, cabendo adicional de transferência em ambas, porque provisórias.  

e) ambas as alterações configuram transferência lícita em razão da cláusula contida no 

contrato prevendo essa condição de alteração contratual dentro do jus variandi 

empresarial, razão pela qual não cabe adicional de transferência em quaisquer delas. 

 

 

 



 

3. (1,0) A empresa ACME S.A. contratou Eva para trabalhar como contadora na filial do 

município de Boa Vista (RR). Decorridos oito meses, esta filial foi extinta e Eva foi 

transferida para a matriz da empresa em Brasília (DF), mesmo sem sua anuência. Nessa 

situação, a transferência será considerada: 

 

a) ilegal porque não houve anuência do empregado, sendo de plano rescindido o contrato 

de trabalho.  

CORRETA: b) lícita quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalha o 

empregado.  

c) regular porque não há previsão legal para esta situação, podendo assim ser exercido o 

poder diretivo do empregador com base no jus variandi. 

d) irregular porque a alteração das respectivas condições de trabalho só é possível por 

mútuo consentimento.  

e) legal desde que ocorra um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% do salário do 

empregado. 

 

 

4. (1,0) Respectivamente, configuram situação de Suspensão e de Interrupção do contrato 

de emprego: 

 

a) Descanso em feriados e descanso semanal remunerado. 

b) Prisão preventiva e aposentadoria por invalidez. 

CORRETA: c) Afastamento do empregado por doença após o 16º dia e afastamento do 

empregado por doença até o 15º dia. 

d) Férias e suspensão disciplinar. 

 



 

5. (2,0) Os contratos de trabalho (emprego) por prazo determinado podem ser extintos, de 

modo anormal, antecipadamente, por exercício da vontade do empregador, nesses casos, a 

depender da presença ou de ausência de determinada cláusula, neste sentido, responda: 

de quais maneiras poderão ser feitos os acertos rescisórios? Em cada caso, diferencie quais 

verbas rescisórias e porque serão devidas a este empregado? 

RESPOSTA ESPERADA: Nos casos em que os contratos de trabalho (emprego) por prazo 

determinado podem ser extintos, de modo anormal, antecipadamente, por exercício da 

vontade do empregador, havendo cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão 

antecipada, o acerto rescisório deste empregado deverá ser feito nos moldes de uma 

dispensa imotivada no contrato por prazo indeterminado, e este empregado fara jus ao 

levantamento do FGTS acrescido multa de 40%, 13° Salário proporcional, e férias 

proporcionais + 1/3, não havendo cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão 

antecipada, o acerto rescisório deste empregado deverá ser feito nos termos do Artigo 479 

da CLT, pelo que o empregador será obrigado a pagar o empregado, a título de 

indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato.            

 

6. (2,0) Aos empregados mensalistas, por ocasião de sua dispensa imotivada, cuja duração 

do contrato de emprego se deu por mais de doze meses, tem direito ao que chamamos de 

pré-aviso, sobre este instituto do Direito do Trabalho, responda: em quais modalidades o 

empregado usufruirá deste direito? Pode ser cumprido em casa, com qual requisito? Se um 

empregado trabalhar durante dez anos, ininterruptamente, terá direito a quantos dias de 

pré-aviso? De quais maneiras e como poderão ser reduzidos o horário de trabalho durante 

a fruição do aviso prévio?  

RESPOSTA ESPERADA: O aviso prévio, como direito do empregado imotivadamente 

dispensado poderá ser cumprido, a critério do empregador, na modalidade trabalhado ou 

na modalidade indenizado. Sobre a invenção do empregador da modalidade do aviso prévio 

cumprido em casa, o ordenamento jus trabalhista até concebe a sua licitude, desde que, o 

prazo para pagamento das verbas rescisórias seja até no décimo dia da notificação de 

despedida (OJ 14 DA SDI-1 do TST). Se um empregado trabalhar durante dez anos, 

ininterruptamente, terá direito a cinquenta e sete dias de pré-aviso. Durante a fruição do 

aviso prévio poderão ser reduzidos o horário de trabalho deste empregado e a seu critério 

de duas maneiras, a primeira, com redução de duas horas diárias, sem prejuízo do salário 

integral, a segunda, poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário integral, por 7 (sete) 

dias corridos, na hipótese do inciso II do Artigo 487 da CLT. 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

 

Questão 1) (valor 1,0): Empresas estatais podem ser integral ou parcialmente de propriedade de um governo. Como uma questão de 

definição, é difícil determinar categoricamente que nível de propriedade estatal se qualificaria uma entidade a ser considerada como "estatal", 

uma vez que os governos podem também possuir parcialmente a propriedade de uma empresa, sem que isso implique em qualquer 

interferência especial dos governos no comando da empresa. Como exemplo: a Corporação de Investimento da China adquiriu, em 2008, uma 

participação de 9,9% no capital global do banco de investimento Morgan Stanley, que não pode ser, por isso, considerado uma empresa 

estatal. Empresas estatais ou administradas pelo estado são, frequentemente, o resultado de empresarialização, um processo no qual as 

agências e departamentos governamentais são reorganizados como pessoas jurídicas semiautônomas, às vezes com ações parcialmente 

cotadas na bolsa.  

No Brasil, as empresas governamentais são pessoas jurídicas de direito privado, instituídas pelo Estado mediante autorização legislativa 

específica para, em nome do Estado, explorar diretamente uma atividade econômica relacionada com a execução de políticas públicas, e 

integram a administração indireta, vinculando-se ao órgão da administração direta responsável pela sua área de atividade e estando sujeitas a 

supervisão da administração direta. São, geralmente, sociedades anônimas em que o Estado é o acionista majoritário. As empresas estatais 

são apenas de dois tipos: Empresas públicas e Sociedade de economia-mista. Faça uma leitura do exto acima sobre as 

empresas estatais e de acordo com os ensinamentos em sala de aula marque a alternativa correta. 

 
a. Nas empresas públicas, o regime de contratação é estatutário, uma vez que os empregados exercem 

subordinação direta ao poder público enquanto que nas sociedade mista vigora a CLT. 
 

b. Por serem empresas de interesse público, as sociedades de economia mista gozam de benefícios fiscais 
que não extensíveis ao setor privado. 
  

c. Qualquer dos bens das sociedades de economia mista podem ser penhorados para o pagamento de 
dívidas, enquanto que nas empresas públicas, apenas os bens não essenciais podem ser penhorados. 
 

d. A única diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista é a composição de seu 
capital, pois nas empresas públicas o Estado é o maior acionista. 
 

 
Questão 2) (valor 1,0): O plano diretor de reforma do aparelho do Estado, de 1995, procurou instituir um modelo 

que seguia os pressupostos de um estado regulador, entretanto, buscando por meio das agências reguladoras, 

um controle descentralizado e mais técnico. Assim o conjunto de normas que busca criar um ambiente sustentável 

para que as empresas privadas atuem em serviços da Administração e envolva as regulações das atividades, as 

sanções, a formação de preços dos serviços, os deveres e obrigações é chamado de marco regulatório que cria 

uma nova agência reguladora com força autônoma, que irá, daí em diante, criar sua própria regulação. Sobre a 

intervenção indireta do Estado pelas agências reguladoras, marque a alternativa correta. 

 
a. As Agências reguladoras são autarquias especiais que tem como núcleo fundamental a ausência de 

submissão política, e a não interferência de outros entes administrativos. 
 

b. As agências reguladoras tem diretor com mandato fixo, escolhido dentre os empregados efetivos da 
agência, pelo chefe do executivo. 

 
c. Possuem independência jurídica, o que significa dizer que não estão sujeitas a revisões de seus atos pelo 

judiciário, vez que são atos técnicos. 
 
d. Sua gênesis se deu na Inglaterra, mas são mais utilizadas nos Estados Unidos, sendo que no Brasil a 

competência para sua criação é da União. 
 



 

Questão 3) (valor 1,0) A política agrícola e fundiária e da reforma agrária, está disciplinada no capítulo III 
do Título VII da Constituição Federal de 1988 sobre a ordem econômica e financeira. Analise a imagem 
abaixo em consonância com os estudo sobre o tema, e julgue as assertivas abaixo. 
 

 
 
 

I. Os latifúndios existentes são passiveis de desapropriação, vez que não atendem a uma distribuição social 
da propriedade. 
 

II. Na desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária, o pagamento da 
indenização será feito em títulos da dívida agrária. 
 

III. Para as pequenas e medias propriedades, o simples fato de serem improdutivas não permite sua 
desapropriação. 
 

IV. A usucapião pró-labore, necessita de 5 anos ininterruptos de morada e produção, com área máxima de 50 
hectares e ainda não possuir o usucapiente outra propriedade.  

 
 
Estão corretas: 
 

a. I e II, apenas. 
b. II e III, apenas. 
c. II, III e IV, apenas. 
d. III e IV, apenas.  

 

 
 
Questão 4) (valor 1,0) O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE é uma autarquia federal, 
vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, que exerce, em todo o Território nacional, 
as atribuições dadas pela Lei nº 12.529/2011. O CADE tem como missão zelar pela livre concorrência no 
mercado, sendo a entidade responsável, no âmbito do Poder Executivo, não só por investigar e decidir, em última 
instância, sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência. 
Assim, sobre a submissão ao CADE, julgue as assertivas que se seguem, assinale a alternativa correta:  
 



 

I. A submissão será obrigatória quando uma das empresas envolvidas no ato de concentração tiver o 
faturamento bruto superior a R$ 750.000.000,00 e a outra tiver capital de R$ 75.000.000,00. 
 

II. A submissão por denúncia será processada após o departamento de estudos econômicos, órgão 
responsável pela análise da denúncia, verificar a ocorrência de atos atentatórios à livre concorrência. 
 

III. A submissão voluntária, está relacionada a situações em que, embora não seja necessário que o CADE 
analise o ato de concentração, as empresas envolvidas buscam o aval da autarquia. 

 

a. Apenas uma assertiva correta 
b. Duas assertivas corretas 
c. Três assertivas corretas 
d. Todas as assertivas corretas 

 
 

Questão 5) (valor 1,0): leia a notícia abaixo, e como advogado consultor das empresas em negociação, 
assinale a alternativa que demonstra qual justificativa deve ser sustentada perante o Tribunal 
administrativo. 
 
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, em decisão publicada no 
Diário Oficial da União desta sexta-feira (24/11), enviou para análise do Tribunal do órgão operação referente à 
aquisição da TGM Indústria e Comércio de Turbinas e Transmissões Ltda. pela WEG Equipamentos Elétricos S/A.  

A análise da Superintendência concluiu que o ato de concentração apresenta problemas à concorrência na 
venda integrada de produtos da WEG e da TGM que compõe o sistema de geração de energia 
(turbogerador), formado por três equipamentos: turbinas a vapor, redutores turbo e geradores elétricos. 
Por essas razões, a Superintendência do CADE entendeu que a operação não pode ser aprovada da forma 
como foi apresentada ao órgão. Desse modo, encaminhou o ato de concentração para análise do Tribunal 
Administrativo, responsável pela decisão final. 

 
a. Que a concentração proporcionará mais poder de mercado frente aos produtos importados. 

b. Que os clientes são todos industrias e não consumidores finais, não ocorrendo, prejuízo. 

c. Que a concentração oferecerá maior eficiência e desenvolvimento tecnológico. 

d. Que o ato de concentração visa aumentar a lucratividade da empresa com a redução de gastos. 

 

Questão 6) (valor 1,0): O sistema monetário brasileiro é composto por regras e bancos comerciais e estatais 

responsáveis pela circulação da moeda. Os sistemas monetários costumam ser de responsabilidade de cada país 

e administrados como parte da política econômica nacional. No Brasil, a moeda vigente é o Real e o banco 

responsável pela administração e produção de cédulas e notas é o Banco Central. Na Europa, por exemplo, é 

diferente: existe um sistema transnacional que atende pelo nome de zona do euro pois vários países da mesma 

região compartilham da mesma moeda. 

 
Sobre as atribuições das instituições que compõe o sistema monetário nacional, assinale a afirmativa 
correta: 
 

a. Compõe o sistema, O banco central do Brasil, O Banco Nacional do desenvolvimento (BNDES) e a casa 
da moeda, que são autarquias federais que cuidam da organização monetária nacional. 

 
b. As reservas de lastro, bem como a emissão de papel moeda, são atribuições da casa da moeda, enquanto 

que o BNDES é responsável por financiar empreendimentos visando o desenvolvimento regional e 
econômico. 
 

c. O Banco central do Brasil, tem dentre suas atribuições: Organização e fiscalização do sistema bancário 
nacional; Fixar as taxas de juros das operações de crédito no país; Regulação da taxa de câmbio, com 
autonomia para comprar e vender moedas. 
 

d. O BNDES faz a ligação entre bancos internacionais e empreendimentos nacionais, tendo a 
responsabilidade pelas transferências interbancárias internacionais, como forma de fomentar obras de 
grande custo que não são lucrativas.  



 

Questão 7) (valor 1,0) Consta no caput do artigo 173 da Constituição da República de 1988, in verbis: 
Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só 
será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 
conforme definidos em lei. Este artigo torna claro a excepcionalidade da intervenção estatal direta no estado 
brasileiro. Desta forma, tendo como espeque este texto normativo, julgue as assertivas que se seguem, 
assinale a alternativa correta:  
 

I. Pode-se afirmar que o Estado Brasileiro pós Constituição de 1988 se tornou um Estado liberal, e que 
antes tinha status de Estado intervencionista. 

 
II. A Constituição obriga o Estado a realizar as privatizações das empresas estatais, uma vez que não se 

adequam ao disposto no artigo 173 da carta magna. 
 
III. A manutenção pelo Estado do serviço de Correios, é inconstitucional, pois não se verifica risco a 

segurança nacional e nem relevante interesse coletivo. 
 

a. I e II estão corretas 
b. I, II e III estão corretas 
c. II e III estão corretas 
d. Apenas a I está correta. 

 

Questão 8) (valor 1,0): 

 
 
Se tratando os minerais como um dos bens econômicos de maior importância para um país, sobre a 
concessão de lavra estudada em sala de aula e a notícia acima relatada, marque a alternativa correta. 
 

a. A concessão da lavra noticiada está em descordo com a legislação nacional, pois por ser empresa 
estrangeira deveria fazer uma associação com empresa nacional para realizar a exploração. 
 

b. A lavra é concedida em regra para a empresa que realiza o processo de pesquisa da jazida mineral, 
embora quando a empresa não possui condições técnicas e econômicas o direito vai a licitação. 
 

c. A lavra noticiada é do tipo lavra garimpeira por se tratar de diamantes, assim como ouro e outras pedras 
preciosas, tendo um processo de concessão diferente. 
 

d. A concessão de lavra se dá na modalidade de outorga na qual o Departamento nacional de pesquisas 
minerais possui direito a receber royalties sobre todo mineral explorado. 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

 

Questão 1) (valor 1,0): Empresas estatais podem ser integral ou parcialmente de propriedade de um governo. Como uma questão de 

definição, é difícil determinar categoricamente que nível de propriedade estatal se qualificaria uma entidade a ser considerada como "estatal", 

uma vez que os governos podem também possuir parcialmente a propriedade de uma empresa, sem que isso implique em qualquer 

interferência especial dos governos no comando da empresa. Como exemplo: a Corporação de Investimento da China adquiriu, em 2008, uma 

participação de 9,9% no capital global do banco de investimento Morgan Stanley, que não pode ser, por isso, considerado uma empresa 

estatal. Empresas estatais ou administradas pelo estado são, frequentemente, o resultado de empresarialização, um processo no qual as 

agências e departamentos governamentais são reorganizados como pessoas jurídicas semiautônomas, às vezes com ações parcialmente 

cotadas na bolsa.  

No Brasil, as empresas governamentais são pessoas jurídicas de direito privado, instituídas pelo Estado mediante autorização legislativa 

específica para, em nome do Estado, explorar diretamente uma atividade econômica relacionada com a execução de políticas públicas, e 

integram a administração indireta, vinculando-se ao órgão da administração direta responsável pela sua área de atividade e estando sujeitas a 

supervisão da administração direta. São, geralmente, sociedades anônimas em que o Estado é o acionista majoritário. As empresas estatais 

são apenas de dois tipos: Empresas públicas e Sociedade de economia-mista. Faça uma leitura do exto acima sobre as 

empresas estatais e de acordo com os ensinamentos em sala de aula marque a alternativa correta. 

 
a. Nas empresas públicas, o regime de contratação é estatutário, uma vez que os empregados exercem 

subordinação direta ao poder público enquanto que nas sociedade mista vigora a CLT. 
 

b. Por serem empresas de interesse público, as sociedades de economia mista gozam de benefícios fiscais 
que não extensíveis ao setor privado. 
  

c. Qualquer dos bens das sociedades de economia mista podem ser penhorados para o pagamento de 
dívidas, enquanto que nas empresas públicas, apenas os bens não essenciais podem ser penhorados. 
 

d. A única diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista é a composição de seu 
capital, pois nas empresas públicas o Estado é o maior acionista. 
 

 
Questão 2) (valor 1,0): O plano diretor de reforma do aparelho do Estado, de 1995, procurou instituir um modelo 

que seguia os pressupostos de um estado regulador, entretanto, buscando por meio das agências reguladoras, 

um controle descentralizado e mais técnico. Assim o conjunto de normas que busca criar um ambiente sustentável 

para que as empresas privadas atuem em serviços da Administração e envolva as regulações das atividades, as 

sanções, a formação de preços dos serviços, os deveres e obrigações é chamado de marco regulatório que cria 

uma nova agência reguladora com força autônoma, que irá, daí em diante, criar sua própria regulação. Sobre a 

intervenção indireta do Estado pelas agências reguladoras, marque a alternativa correta. 

 
a. As Agências reguladoras são autarquias especiais que tem como núcleo fundamental a ausência de 

submissão política, e a não interferência de outros entes administrativos. 
 

b. As agências reguladoras tem diretor com mandato fixo, escolhido dentre os empregados efetivos da 
agência, pelo chefe do executivo. 

 
c. Possuem independência jurídica, o que significa dizer que não estão sujeitas a revisões de seus atos pelo 

judiciário, vez que são atos técnicos. 
 
d. Sua gênesis se deu na Inglaterra, mas são mais utilizadas nos Estados Unidos, sendo que no Brasil a 

competência para sua criação é da União. 
 



 

Questão 3) (valor 1,0) A política agrícola e fundiária e da reforma agrária, está disciplinada no capítulo III 
do Título VII da Constituição Federal de 1988 sobre a ordem econômica e financeira. Analise a imagem 
abaixo em consonância com os estudo sobre o tema, e julgue as assertivas abaixo. 
 

 
 
 

I. Os latifúndios existentes são passiveis de desapropriação, vez que não atendem a uma distribuição social 
da propriedade. 
 

II. Na desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária, o pagamento da 
indenização será feito em títulos da dívida agrária. 
 

III. Para as pequenas e medias propriedades, o simples fato de serem improdutivas não permite sua 
desapropriação. 
 

IV. A usucapião pró-labore, necessita de 5 anos ininterruptos de morada e produção, com área máxima de 50 
hectares e ainda não possuir o usucapiente outra propriedade.  

 
 
Estão corretas: 
 

a. I e II, apenas. 
b. II e III, apenas. 
c. II, III e IV, apenas. 
d. III e IV, apenas.  

 

 
 
Questão 4) (valor 1,0) O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE é uma autarquia federal, 
vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, que exerce, em todo o Território nacional, 
as atribuições dadas pela Lei nº 12.529/2011. O CADE tem como missão zelar pela livre concorrência no 
mercado, sendo a entidade responsável, no âmbito do Poder Executivo, não só por investigar e decidir, em última 
instância, sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência. 
Assim, sobre a submissão ao CADE, julgue as assertivas que se seguem, assinale a alternativa correta:  
 



 

I. A submissão será obrigatória quando uma das empresas envolvidas no ato de concentração tiver o 
faturamento bruto superior a R$ 750.000.000,00 e a outra tiver capital de R$ 75.000.000,00. 
 

II. A submissão por denúncia será processada após o departamento de estudos econômicos, órgão 
responsável pela análise da denúncia, verificar a ocorrência de atos atentatórios à livre concorrência. 
 

III. A submissão voluntária, está relacionada a situações em que, embora não seja necessário que o CADE 
analise o ato de concentração, as empresas envolvidas buscam o aval da autarquia. 

 

a. Apenas uma assertiva correta 
b. Duas assertivas corretas 
c. Três assertivas corretas 
d. Todas as assertivas corretas 

 
 

Questão 5) (valor 1,0): leia a notícia abaixo, e como advogado consultor das empresas em negociação, 
assinale a alternativa que demonstra qual justificativa deve ser sustentada perante o Tribunal 
administrativo. 
 
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, em decisão publicada no 
Diário Oficial da União desta sexta-feira (24/11), enviou para análise do Tribunal do órgão operação referente à 
aquisição da TGM Indústria e Comércio de Turbinas e Transmissões Ltda. pela WEG Equipamentos Elétricos S/A.  

A análise da Superintendência concluiu que o ato de concentração apresenta problemas à concorrência na 
venda integrada de produtos da WEG e da TGM que compõe o sistema de geração de energia 
(turbogerador), formado por três equipamentos: turbinas a vapor, redutores turbo e geradores elétricos. 
Por essas razões, a Superintendência do CADE entendeu que a operação não pode ser aprovada da forma 
como foi apresentada ao órgão. Desse modo, encaminhou o ato de concentração para análise do Tribunal 
Administrativo, responsável pela decisão final. 

 
a. Que a concentração proporcionará mais poder de mercado frente aos produtos importados. 

b. Que os clientes são todos industrias e não consumidores finais, não ocorrendo, prejuízo. 

c. Que a concentração oferecerá maior eficiência e desenvolvimento tecnológico. 

d. Que o ato de concentração visa aumentar a lucratividade da empresa com a redução de gastos. 

 

Questão 6) (valor 1,0): O sistema monetário brasileiro é composto por regras e bancos comerciais e estatais 

responsáveis pela circulação da moeda. Os sistemas monetários costumam ser de responsabilidade de cada país 

e administrados como parte da política econômica nacional. No Brasil, a moeda vigente é o Real e o banco 

responsável pela administração e produção de cédulas e notas é o Banco Central. Na Europa, por exemplo, é 

diferente: existe um sistema transnacional que atende pelo nome de zona do euro pois vários países da mesma 

região compartilham da mesma moeda. 

 
Sobre as atribuições das instituições que compõe o sistema monetário nacional, assinale a afirmativa 
correta: 
 

a. Compõe o sistema, O banco central do Brasil, O Banco Nacional do desenvolvimento (BNDES) e a casa 
da moeda, que são autarquias federais que cuidam da organização monetária nacional. 

 
b. As reservas de lastro, bem como a emissão de papel moeda, são atribuições da casa da moeda, enquanto 

que o BNDES é responsável por financiar empreendimentos visando o desenvolvimento regional e 
econômico. 
 

c. O Banco central do Brasil, tem dentre suas atribuições: Organização e fiscalização do sistema bancário 
nacional; Fixar as taxas de juros das operações de crédito no país; Regulação da taxa de câmbio, com 
autonomia para comprar e vender moedas. 
 

d. O BNDES faz a ligação entre bancos internacionais e empreendimentos nacionais, tendo a 
responsabilidade pelas transferências interbancárias internacionais, como forma de fomentar obras de 
grande custo que não são lucrativas.  



 

Questão 7) (valor 1,0) Consta no caput do artigo 173 da Constituição da República de 1988, in verbis: 
Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só 
será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 
conforme definidos em lei. Este artigo torna claro a excepcionalidade da intervenção estatal direta no estado 
brasileiro. Desta forma, tendo como espeque este texto normativo, julgue as assertivas que se seguem, 
assinale a alternativa correta:  
 

I. Pode-se afirmar que o Estado Brasileiro pós Constituição de 1988 se tornou um Estado liberal, e que 
antes tinha status de Estado intervencionista. 

 
II. A Constituição obriga o Estado a realizar as privatizações das empresas estatais, uma vez que não se 

adequam ao disposto no artigo 173 da carta magna. 
 
III. A manutenção pelo Estado do serviço de Correios, é inconstitucional, pois não se verifica risco a 

segurança nacional e nem relevante interesse coletivo. 
 

a. I e II estão corretas 
b. I, II e III estão corretas 
c. II e III estão corretas 
d. Apenas a I está correta. 

 

Questão 8) (valor 1,0): 

 
 
Se tratando os minerais como um dos bens econômicos de maior importância para um país, sobre a 
concessão de lavra estudada em sala de aula e a notícia acima relatada, marque a alternativa correta. 
 

a. A concessão da lavra noticiada está em descordo com a legislação nacional, pois por ser empresa 
estrangeira deveria fazer uma associação com empresa nacional para realizar a exploração. 
 

b. A lavra é concedida em regra para a empresa que realiza o processo de pesquisa da jazida mineral, 
embora quando a empresa não possui condições técnicas e econômicas o direito vai a licitação. 
 

c. A lavra noticiada é do tipo lavra garimpeira por se tratar de diamantes, assim como ouro e outras pedras 
preciosas, tendo um processo de concessão diferente. 
 

d. A concessão de lavra se dá na modalidade de outorga na qual o Departamento nacional de pesquisas 
minerais possui direito a receber royalties sobre todo mineral explorado. 
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Questões:  

 

1. (0,5 ponto) “Ademais, deve-se reconhecer a aplicação, na espécie, da ____________, haja 

vista que o decurso do tempo já consolidou a situação fática consubstanciada na Remoção, 

implementada pelo Ato nº 038, de 22 de Junho de 2011, do Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da 

UFV (fls. 325) e amparada em sentença judicial confirmatória de tutela antecipada - provimento 

de caráter não precário (fls. 333/340), o que torna juridicamente irrazoável e inadequada a sua 

desconstituição. Precedentes.  5. Apelação da Universidade Federal de Viçosa (UFV) desprovida.    

(AC 0084619-89.2010.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 04/05/2017). A teoria que 

completa a frase e foi utilizada no julgado como fator de segurança jurídica é: 

 

a) Teoria da encampação 

b) Teoria do fato consumado 

c) Teoria dos poderes implícitos 

d) Teoria do precedente judicial 

 

2. (0,5 ponto) O mandado de segurança coletivo, remédio constitucional disciplinado pela lei 

12.016/09, não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada: 

 

a) Não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado 

de segurança no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança 

coletiva. 

b) Somente beneficiarão o impetrante se for respeitado o prazo de 120 dias para impetração do 

mandado de segurança individual, contado da sentença proferida no mandado de segurança 

coletivo. 

c) Não beneficiarão o impetrante que não tenha se manifestado no processo, resguardando assim 

o seu direito ao contraditório e a ampla defesa. 

d) Somente beneficiarão o impetrante a título individual quando se tratar de decisão relativa a ato 

de gestão comercial. 

 

3. (0,5 ponto) “Ao defender que a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5527, cuja relatora 

é a ministra Rosa Weber, e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

403, relatada pelo ministro Edson Fachi, sejam julgadas improcedentes, Neide argumentou que 

“os diretos à comunicação e à liberdade de expressão não são absolutos, podem ser modulados 

para a proteção de outros direitos igualmente importantes, como o direito à vida, à dignidade, à 

proteção integral da criança, à privacidade, entre outros, que são protegidos em investigações de 

crimes graves”. Disponível em: < 



 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345389>. A Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 403: 

 

a) Poderia ser proposta por qualquer partido político.  

b) Tem como finalidade a retificação de dados em registros públicos. 

c) Seria a via adequada ainda que versasse sobre lei pré-constitucional. 

d) Deverá ser julgada improcedente, posto que viola o caráter absoluto dos direitos fundamentais. 

 

4.  (1,0 ponto) Analise as assertivas a seguir e responda sobre quais ações e teorias se referem: 

 

I. De acordo com a Constituição trata-se de ação tem como objetivo preservar a competência e 

garantir a autoridade das decisões do tribunal.  

II. É exigida no recurso extraordinário. 

III. Trata-se de teoria que deu origem a reclamação. 

IV. Trata-se de órgão competente para processar e julgar originariamente mandado de segurança 

contra atos do Presidente da República. 

 

a) reclamação, modulação dos efeitos, repercussão geral, Superior Tribunal de Justiça. 

b) Arguição de descumprimento de preceito fundamental, poderes implícitos, modulação dos 

efeitos, Supremo Tribunal Federal.  

c) Reclamação, repercussão geral, poderes implícitos, Supremo Tribunal Federal.  

d) Arguição de descumprimento de preceito fundamental, modulação dos efeitos, poderes 

implícitos, Superior Tribunal de Justiça. 

 

5.  (0,5 ponto) Considerando o teor da Súmula Vinculante 13, segundo a qual “A nomeação de 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de 

direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 

ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante 

designações recíprocas, viola a Constituição Federal”, eventual ato administrativo ou decisão 

judicial que contrariar mencionada súmula poderia ser objeto, perante o Supremo Tribunal 

Federal, de:  

 

a) arguição de descumprimento de preceito fundamental.  

b) habeas corpus.  

c) reclamação.  

d) habeas data.  

e) repercussão geral.  

 

6. (0,5) “A ADIn 4277 foi protocolada na Corte inicialmente como ADPF 178. A ação buscou a 

declaração de reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. 

Pediu, também, que os mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis fossem 

estendidos aos companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo.” Disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI132610,11049-

STF+reconhece+uniao+homoafetiva>. A possibilidade do recebimento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito fundamental como Ação Direta de Inconstitucionalidade, na 

hipótese de existir dúvida objetiva sobre a ação adequada consagra, segundo o entendimento 

doutrinário sobre o tema, o princípio:   



 

 

a) da fungibilidade.   

b) da separação dos poderes.   

c) do esgotamento das vias recursais.   

d) da primazia do controle difuso.   

e) da objetividade do controle abstrato. 

   

7. (1,0 ponto) A súmula vinculante foi introduzida na Constituição vigente com a Reforma do 

Poder Judiciário – Emenda constitucional 45 de 2004. Sobre o tema, é correto afirmar que a 

súmula vinculante: 

 

a) terá efeito vinculante em relação a todos os poderes, impedindo que o Congresso Nacional, em 

seu poder legiferante, edite legislação contrária à súmula vinculante. 

b) não vincula os órgãos do Poder Judiciário, tratando-se de posicionamento que pode ou não ser 

adotado pelo magistrado. 

c) da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante 

caberá mandado de injunção. 

d) terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das 

quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que 

acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. 

 

8. (1,0 ponto) “EMENTA : DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

HABEAS DATA. ARTIGO 5º, LXXII, CRFB/88. LEI Nº 9.507/97. ACESSO ÀS 

INFORMAÇÕES CONSTANTES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE DE 

PAGAMENTOS DE TRIBUTOS. SISTEMA DE CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DA 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL-SINCOR. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. 

RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 673.707 

MINAS GERAIS). Disponível em: < 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9487405>. Consoante se 

observa no Recurso Extraordinário 673.707, as hipóteses de cabimento e não cabimento do 

habeas data são orientadas pela jurisprudência. Neste sentido, de acordo com o entendimento 

jurisprudencial, é correto afirmar que o habeas data: 

 

a) não pode ser impetrado para retificação de registros ou bancos de dados mantidos por pessoa 

jurídica de direito privado.  

a) não pode ser impetrado com a finalidade de obter dados referentes ao pagamento de tributos do 

próprio contribuinte constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos 

tributários da administração fazendária dos entes estatais. 

b) não pode ser impetrado para exigir o acesso a autos de processos administrativos.  

c) não pode ser impetrado para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante. 

 

9. (1,0 ponto) O mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo são 

remédios constitucionais que viabilizam o controle do poder estatal. Apesar serem disciplinados 

pela lei 12.016/2009, possuem distinções. Sobre o tema, analise as assertivas a seguir e responda:  

I. Possuem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo: partido político com 

representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação 

legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de 

seus membros ou associados. 



 

II. Apesar de distintos, ambos têm como objetivo questionar norma inconstitucional. 

III. No caso do mandado de segurança individual a liminar só poderá ser concedida após a 

audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público. 

IV. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros 

do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. 

 

a) Todas as alternativas estão corretas.  

b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.  

c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

 

10. (1,0 ponto) A Arguição de Descumprimento de Preceito fundamental 54 foi julgada 

procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção 

deste tipo de gravidez constitui-se crime. Eventual ato administrativo ou decisão judicial que 

contrariar mencionada decisão poderia ser objeto, perante o Supremo Tribunal Federal, de:  

 

a) ação direta de inconstitucionalidade.  

b) ação declaratória de constitucionalidade.  

c) reclamação para garantir a autoridade da decisão.  

d) habeas data.  

e) habeas corpus.  

 

11. (0,5 ponto) O mandado de segurança e os habeas data contra ato de Comandantes da Marinha 

serão processados e julgados originariamente: 

 

a) pelo Supremo Tribunal Federal 

b) pelo Superior Tribunal de Justiça 

c) pelo Tribunal Regional Federal 

d) pelo Tribunal de Justiça Estadual  
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1. B 

2. A 

3. C  

4. C 

5. C 

6. A 

7. D  

8. B 

9. D 

10. C  

11. B 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 
INSTRUÇÕES GERAIS: 

1) A prova deve ser feita somente a caneta; 2) É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de 

luzes, vibração será considerado comunicação e, portanto cola, sendo atribuído ao aluno nota zero; 3) A prova é 

individual e sem consulta; 4) O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 minutos; 5) Cada questão tem 

apenas uma resposta. Assinalar mais de uma alternativa da mesma questão ou qualquer rasura será atribuída nota 

zero à questão; 6) ATENÇÃO: Dia 11/12/2017 Vista de prova N-2 e atividade avaliativa. 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
Questão 1 (1 ponto) - Sebastian, cidadão estrangeiro, com 19 anos de idade, pretende casar-se no 
Brasil, onde está em viagem de turismo. O Oficial de Registro Civil brasileiro negou a habilitação, ao 
argumento de que, embora no Brasil a capacidade civil se alcance aos 18 anos, o habilitante é 
incapaz, segundo o direito de seu país de domicílio. Assinale a alternativa correta: 
A) o indeferimento é ilegal, porque a capacidade civil das pessoas que se encontram no território 
nacional se rege sempre pelo direito brasileiro; 
B) o indeferimento é legal, porque a capacidade civil para o casamento se rege pela lei do país do 
domicílio da pessoa; 
C) o indeferimento é legal, porque a capacidade civil para o casamento se rege pela lei do país de 
nacionalidade da pessoa; 
D) o indeferimento é ilegal, porque quando o casamento se realiza no Brasil, aplica-se o direito 
brasileiro quanto aos impedimentos dirimentes. 
 
 
Questão 2 (1 ponto) - Em 2013, uma empresa de consultoria brasileira assina, na cidade de 
Londres, Reino Unido, contrato de prestação de serviços com uma empresa local. As contratantes 
elegem o foro da comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais dúvidas, com a exclusão de 
qualquer outro. Dois anos depois, as partes se desentendem quanto aos critérios técnicos previstos 
no contrato e não conseguem chegar a uma solução amigável. A empresa de consultoria brasileira 
decide, então, ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para rescindir o 
contrato. 
Com relação ao caso narrado acima, assinale a afirmativa correta. 
A) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá basear sua decisão na legislação 
brasileira, pois um juiz brasileiro não pode ser obrigado a aplicar leis estrangeiras. 
B) O Poder Judiciário brasileiro não é competente para conhecer e julgar a lide, pois o foro para 
dirimir questões em matéria contratual é necessariamente o do local em que o contrato foi 
assinado. 
C) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá basear sua decisão na legislação do 
Reino Unido, pois os contratos se regem pela lei do local de sua assinatura. 
D) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá se basear na legislação brasileira, 
pois, a litígios envolvendo brasileiros e estrangeiros, aplica-se a lex fori. 



 

 
 
 
Questão 3 (1 ponto) - Com relação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre 
o controle de convencionalidade, assinale a alternativa correta. 
A) Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos incorporados ao direito brasileiro 
na forma do art. 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal não é possível aplicar o controle de 
convencionalidade pela via concentrada. 
B) Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos não incorporados ao direito 
brasileiro na forma do art. 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal servem como parâmetro de 
controle de convencionalidade pela via difusa. 
C) Os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos tem a mesma hierarquia de 
lei ordinária ou lei complementar. 
D) Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos não incorporados ao direito 
brasileiro na forma do art. 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal servem como parâmetro de 
controle de convencionalidade pela via concentrada. 
E) Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos mas não incorporados ao direito 
brasileiro na forma do art. 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal tem status constitucional. 
 
 
Questão 4 (1 ponto) - Fátima Leão, brasileira, casou-se com Yves da Silva, argentino, há 10 anos, 
em elegante cerimônia realizada no Nordeste brasileiro. O casal vive atualmente em Buenos Aires 
com seus três filhos menores. Por diferenças inconciliáveis, Fátima Leão pretende se divorciar de 
Yves da Silva, ajuizando, para tanto, a competente ação de divórcio, a fim de partilhar os bens do 
casal: um apartamento em Buenos Aires/Argentina e uma casa de praia em Trancoso/Bahia. Yves 
da Silva não se opõe à ação. Com relação à ação de divórcio, assinale a afirmativa correta. 
A) Ação de divórcio só poderá ser ajuizada no Brasil, eis que o casamento foi realizado em território 
brasileiro. 
B) Caso Fátima Leão ingresse com a ação perante a Justiça argentina, não poderá partilhar a casa 
de praia. 
C) Eventual sentença argentina de divórcio, para produzir efeitos no Brasil, deverá ser 
primeiramente homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
D) Ação de divórcio, se consensual, poderá ser ajuizada tanto no Brasil quanto na Argentina, sendo 
ambos os países competentes para decidir acerca da guarda das criança e da partilha dos bens. 
 
 
Questão 5 (1 ponto) - Uma agricultora Dinamarquesa residente no Brasil ingressou com ação 
perante a autoridade judiciária do Dinamarca para cobrar indenização de seu principal fornecedor 
de pesticidas, a brasileira Verde Vivo Garden S.A., alegando descumprimento dos termos de um 
contrato de fornecimento celebrado entre as partes. A agricultora recentemente obteve uma 
decisão interlocutória a seu favor, reconhecendo a Verde Vivo Garden S.A. como devedora. Sobre a 
hipótese, assinale a afirmativa correta. 
A) A decisão da autoridade judiciária Dinamarquesa poderá ser executada no Brasil por meio de 
carta rogatória.   
B) A decisão interlocutória da autoridade judiciária Dinamarquesa poderá ser executada no Brasil, 
depois de homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
C) A decisão proferida pela autoridade judiciária Dinamarquesa não poderá produzir efeitos no 
Brasil, visto que apenas a autoridade brasileira poderá conhecer de ações relativas a bens situados 
no Brasil. 
D) A agricultora deverá aguardar o trânsito em julgado da decisão final da autoridade judiciária 
Dinamarquesa, para então proceder à sua homologação no Superior Tribunal de Justiça e execução 
na Justiça Federal. 
 



 

 
Questão 6 (1 ponto) - Joselito, brasileiro naturalizado, mora na cidade do Rio de Janeiro há 9 
(nove) anos. Em visita a parentes italianos, conhece Veronesia, residente em Roma, com quem 
passa a ter um relacionamento amoroso. Após 3 (três) anos de namoro a distância, ficam noivos e 
celebram matrimônio em território italiano. De comum acordo, o casal estabelece seu primeiro 
domicílio em São Paulo, onde ambos possuem oportunidades de trabalho. 
À luz das regras de Direito Internacional Privado, veiculadas na Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (LINDB), não havendo pacto antenupcial, assinale a opção que indica a legislação 
que irá reger o regime de bens entre os cônjuges. 
A) Aplicável a Lei italiana, haja vista que nenhum dos cônjuges é brasileiro nato. 
B) Aplicável a Lei italiana, em razão do local em que foi realizado o casamento. 
C) Aplicável a Lei brasileira, em razão do domicílio do cônjuge varão. 
D) Aplicável a Lei brasileira, porque aqui constituído o primeiro domicílio do casal. 
  
 
Questão 7 (1 ponto) - Amauri Brum, brasileiro naturalizado, tendo renunciado à sua anterior 
nacionalidade, casou-se com Brunélia, de nacionalidade alemã. Em razão do trabalho na iniciativa 
privada, Amauri Brum foi transferido para o Chile, indo residir lá com sua mulher. Em 15/07/2011, 
em território chileno, nasceu a primeira filha do casal, Delfina, que foi registrada na Repartição 
Consular do Brasil. 
A teor das regras contidas na Constituição Brasileira de 1988, assinale qual a situação de Delfina 
quanto à sua nacionalidade. 
A) Delfina não pode ser considerada brasileira nata, em virtude de a nacionalidade brasileira de seu 
pai ter sido adquirida de modo derivado e pelo fato de sua mãe ser estrangeira. 
B) Delfina é brasileira nata, pelo simples fato de o seu pai, brasileiro, ter se mudado por motivo de 
trabalho. 
C) Delfina somente será brasileira nata se vier a residir no Brasil e fizer a opção pela nacionalidade 
brasileira após atingir a maioridade. 
D) Delfina é brasileira nata, não constituindo óbice o fato de o seu pai ser brasileiro naturalizado e 
sua mãe, estrangeira. 
 
 
Questão 8 (0,5 ponto) - Amauri Brum, brasileiro, é casado com Hamelia, de nacionalidade sueca, 
estando o casal domiciliado no Brasil. Durante um cruzeiro marítimo, na Grécia, ela, após a ceia, 
veio a falecer em razão de uma intoxicação alimentar. Hamelia, quando ainda era noiva de Amauri 
Brum, havia realizado um testamento em Lisboa, dispondo sobre os seus bens, entre eles, três 
apartamentos situados no Rio de Janeiro. 
À luz das regras de Direito Internacional Privado, assinale afirmativa correta. 
A) Se houver discussão acerca da validade do testamento, no que diz respeito à observância das 
formalidades, deverá ser aplicada a legislação brasileira, pois Hamelia encontrava se domiciliada no 
Brasil. 
B) Se houver discussão acerca da validade do testamento, no que diz respeito à observância das 
formalidades, deverá ser aplicada a legislação portuguesa, local em que foi realizado o ato de 
disposição da última vontade de Hamelia. 
C) A autoridade judiciária brasileira não é competente para proceder ao inventário e à partilha de 
bens, porquanto Hamelia faleceu na Grécia, e não no Brasil 
D) Se houver discussão acerca do regime sucessório, deverá ser aplicada a legislação sueca, em 
razão da nacionalidade do de cujus. 
 
 
 
 
 



 

 
Questão 9 (0,5 ponto) - Os elementos de estraneidade brasileiros constituem parte da norma do 
direito internacional privado que determina o ordenamento jurídico a ser aplicado a determinada 
causa.  
Assinale a opção correspondente à correta correlação entre fato(s) jurídico(s) e elemento de 
estraneidade contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
A) situação do regime de bens – nacionalidade dos cônjuges 
B) qualificação e regulação das obrigações – domicílio dos contratantes 
C) formalidades de celebração e impedimentos do casamento – nacionalidade dos nubentes 
D) personalidade e capacidade – domicílio da pessoa 
 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8 pontos 

Disciplina: 
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E 
PRIVADO 

Data: 04/12/17 

Professor(a): Marco Antonio de Santana Turma: 9 período 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
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Questões:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B C C B A D D B D 

 
 
Questão 1 (1 ponto) - Sebastian, cidadão estrangeiro, com 19 anos de idade, pretende casar-se no 
Brasil, onde está em viagem de turismo. O Oficial de Registro Civil brasileiro negou a habilitação, ao 
argumento de que, embora no Brasil a capacidade civil se alcance aos 18 anos, o habilitante é 
incapaz, segundo o direito de seu país de domicílio. Assinale a alternativa correta: 
A) o indeferimento é ilegal, porque a capacidade civil das pessoas que se encontram no território 
nacional se rege sempre pelo direito brasileiro; 
B) o indeferimento é legal, porque a capacidade civil para o casamento se rege pela lei do país do 
domicílio da pessoa; 
C) o indeferimento é legal, porque a capacidade civil para o casamento se rege pela lei do país de 
nacionalidade da pessoa; 
D) o indeferimento é ilegal, porque quando o casamento se realiza no Brasil, aplica-se o direito 
brasileiro quanto aos impedimentos dirimentes. 
 
Questão 2 (1 ponto) - Em 2013, uma empresa de consultoria brasileira assina, na cidade de 
Londres, Reino Unido, contrato de prestação de serviços com uma empresa local. As contratantes 
elegem o foro da comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais dúvidas, com a exclusão de 
qualquer outro. Dois anos depois, as partes se desentendem quanto aos critérios técnicos previstos 
no contrato e não conseguem chegar a uma solução amigável. A empresa de consultoria brasileira 
decide, então, ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para rescindir o 
contrato. 
Com relação ao caso narrado acima, assinale a afirmativa correta. 
A) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá basear sua decisão na legislação 
brasileira, pois um juiz brasileiro não pode ser obrigado a aplicar leis estrangeiras. 
B) O Poder Judiciário brasileiro não é competente para conhecer e julgar a lide, pois o foro para 
dirimir questões em matéria contratual é necessariamente o do local em que o contrato foi 
assinado. 
C) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá basear sua decisão na legislação do 
Reino Unido, pois os contratos se regem pela lei do local de sua assinatura. 
D) O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá se basear na legislação brasileira, 
pois, a litígios envolvendo brasileiros e estrangeiros, aplica-se a lex fori. 
 
Questão 3 (1 ponto) - Com relação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre 
o controle de convencionalidade, assinale a alternativa correta. 



 

A) Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos incorporados ao direito brasileiro 
na forma do art. 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal não é possível aplicar o controle de 
convencionalidade pela via concentrada. 
B) Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos não incorporados ao direito 
brasileiro na forma do art. 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal servem como parâmetro de 
controle de convencionalidade pela via difusa. 
C) Os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos tem a mesma hierarquia de 
lei ordinária ou lei complementar. 
D) Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos não incorporados ao direito 
brasileiro na forma do art. 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal servem como parâmetro de 
controle de convencionalidade pela via concentrada. 
E) Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos mas não incorporados ao direito 
brasileiro na forma do art. 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal tem status constitucional. 
 
Questão 4 (1 ponto) - Fátima Leão, brasileira, casou-se com Yves da Silva, argentino, há 10 anos, 
em elegante cerimônia realizada no Nordeste brasileiro. O casal vive atualmente em Buenos Aires 
com seus três filhos menores. Por diferenças inconciliáveis, Fátima Leão pretende se divorciar de 
Yves da Silva, ajuizando, para tanto, a competente ação de divórcio, a fim de partilhar os bens do 
casal: um apartamento em Buenos Aires/Argentina e uma casa de praia em Trancoso/Bahia. Yves 
da Silva não se opõe à ação. 
Com relação à ação de divórcio, assinale a afirmativa correta. 
A) Ação de divórcio só poderá ser ajuizada no Brasil, eis que o casamento foi realizado em território 
brasileiro. 
B) Caso Fátima Leão ingresse com a ação perante a Justiça argentina, não poderá partilhar a casa 
de praia. 
C) Eventual sentença argentina de divórcio, para produzir efeitos no Brasil, deverá ser 
primeiramente homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
D) Ação de divórcio, se consensual, poderá ser ajuizada tanto no Brasil quanto na Argentina, sendo 
ambos os países competentes para decidir acerca da guarda das criança e da partilha dos bens. 
 
Questão 5 (1 ponto) - Uma agricultora Dinamarquesa residente no Brasil ingressou com ação 
perante a autoridade judiciária do Dinamarca para cobrar indenização de seu principal fornecedor 
de pesticidas, a brasileira Verde Vivo Garden S.A., alegando descumprimento dos termos de um 
contrato de fornecimento celebrado entre as partes. A agricultora recentemente obteve uma 
decisão interlocutória a seu favor, reconhecendo a Verde Vivo Garden S.A. como devedora. Sobre a 
hipótese, assinale a afirmativa correta. 
A) A decisão da autoridade judiciária Dinamarquesa poderá ser executada no Brasil por meio de 
carta rogatória.   
B) A decisão interlocutória da autoridade judiciária Dinamarquesa poderá ser executada no Brasil, 
depois de homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
C) A decisão proferida pela autoridade judiciária Dinamarquesa não poderá produzir efeitos no 
Brasil, visto que apenas a autoridade brasileira poderá conhecer de ações relativas a bens situados 
no Brasil. 
D) A agricultora deverá aguardar o trânsito em julgado da decisão final da autoridade judiciária 
Dinamarquesa, para então proceder à sua homologação no Superior Tribunal de Justiça e execução 
na Justiça Federal. 
 
Questão 6 (1 ponto) - Joselito, brasileiro naturalizado, mora na cidade do Rio de Janeiro há 9 
(nove) anos. Em visita a parentes italianos, conhece Veronesia, residente em Roma, com quem 
passa a ter um relacionamento amoroso. Após 3 (três) anos de namoro a distância, ficam noivos e 
celebram matrimônio em território italiano. De comum acordo, o casal estabelece seu primeiro 
domicílio em São Paulo, onde ambos possuem oportunidades de trabalho. 



 

À luz das regras de Direito Internacional Privado, veiculadas na Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (LINDB), não havendo pacto antenupcial, assinale a opção que indica a legislação 
que irá reger o regime de bens entre os cônjuges. 
A) Aplicável a Lei italiana, haja vista que nenhum dos cônjuges é brasileiro nato. 
B) Aplicável a Lei italiana, em razão do local em que foi realizado o casamento. 
C) Aplicável a Lei brasileira, em razão do domicílio do cônjuge varão. 
D) Aplicável a Lei brasileira, porque aqui constituído o primeiro domicílio do casal. 
  
Questão 7 (1 ponto) - Amauri Brum, brasileiro naturalizado, tendo renunciado à sua anterior 
nacionalidade, casou-se com Brunélia, de nacionalidade alemã. Em razão do trabalho na iniciativa 
privada, Amauri Brum foi transferido para o Chile, indo residir lá com sua mulher. Em 15/07/2011, 
em território chileno, nasceu a primeira filha do casal, Delfina, que foi registrada na Repartição 
Consular do Brasil. 
A teor das regras contidas na Constituição Brasileira de 1988, assinale qual a situação de Delfina 
quanto à sua nacionalidade. 
A) Delfina não pode ser considerada brasileira nata, em virtude de a nacionalidade brasileira de seu 
pai ter sido adquirida de modo derivado e pelo fato de sua mãe ser estrangeira. 
B) Delfina é brasileira nata, pelo simples fato de o seu pai, brasileiro, ter se mudado por motivo de 
trabalho. 
C) Delfina somente será brasileira nata se vier a residir no Brasil e fizer a opção pela nacionalidade 
brasileira após atingir a maioridade. 
D) Delfina é brasileira nata, não constituindo óbice o fato de o seu pai ser brasileiro naturalizado e 
sua mãe, estrangeira. 
 
Questão 8 (0,5 ponto) - Amauri Brum, brasileiro, é casado com Hamelia, de nacionalidade sueca, 
estando o casal domiciliado no Brasil. Durante um cruzeiro marítimo, na Grécia, ela, após a ceia, 
veio a falecer em razão de uma intoxicação alimentar. Hamelia, quando ainda era noiva de Amauri 
Brum, havia realizado um testamento em Lisboa, dispondo sobre os seus bens, entre eles, três 
apartamentos situados no Rio de Janeiro. 
À luz das regras de Direito Internacional Privado, assinale afirmativa correta. 
A) Se houver discussão acerca da validade do testamento, no que diz respeito à observância das 
formalidades, deverá ser aplicada a legislação brasileira, pois Hamelia encontrava se domiciliada no 
Brasil. 
B) Se houver discussão acerca da validade do testamento, no que diz respeito à observância das 
formalidades, deverá ser aplicada a legislação portuguesa, local em que foi realizado o ato de 
disposição da última vontade de Hamelia. 
C) A autoridade judiciária brasileira não é competente para proceder ao inventário e à partilha de 
bens, porquanto Hamelia faleceu na Grécia, e não no Brasil 
D) Se houver discussão acerca do regime sucessório, deverá ser aplicada a legislação sueca, em 
razão da nacionalidade do de cujus. 
 
Questão 9 (0,5 ponto) - Os elementos de estraneidade brasileiros constituem parte da norma do 
direito internacional privado que determina o ordenamento jurídico a ser aplicado a determinada 
causa.  
Assinale a opção correspondente à correta correlação entre fato(s) jurídico(s) e elemento de 
estraneidade contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
A) situação do regime de bens – nacionalidade dos cônjuges 
B) qualificação e regulação das obrigações – domicílio dos contratantes 
C) formalidades de celebração e impedimentos do casamento – nacionalidade dos nubentes 
D) personalidade e capacidade – domicílio da pessoa 
 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS II Data: 05/12/17 
 Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 9º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 

INSTRUÇÕES: 
- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de qualquer outra 
espécie de material auxiliar.  
- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 
respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 – (2,0 pontos) Analisando somente a Lei de Ação Civil Pública, julgue a afirmativa abaixo, 

fundamentando sua resposta: “Se determinado dano ecológico atingir uma vasta região, envolvendo 

várias comarcas de um mesmo estado, qualquer um dos foros do local do dano será competente para 

processar e julgar a ação civil pública para responsabilizar os causadores do dano, fixando-se a 

competência por prevenção.” 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Questão 02 – (1,0 ponto) A respeito do inquérito civil, assinale a opção correta:  

 

a. Se, no curso de um inquérito civil, sobrevier um compromisso de ajustamento de conduta, os 

colegitimados que discordarem da solução estarão impedidos de propor eventuais ações civis 

públicas.  



 

b. Quando um inquérito civil é arquivado, ele gera direito adquirido.  

c. O encerramento de um inquérito civil caracteriza-se pela decisão do membro do MP em 

arquivá-lo.  

d. O inquérito civil pode ser instaurado para investigar um estado de coisas, como a poluição de 

um rio, ou uma situação permanente.  

e. O prazo de tramitação de um inquérito civil é de trinta dias, prorrogáveis por mais trinta dias. 

 

Questão 03 - (1,0 ponto) No que se refere ao compromisso de ajustamento de conduta, analise os 

itens abaixo e responda em seguida:  

 

I – É juridicamente inviável a formalização de compromissos de ajustamento de conduta 

relativamente a situação caracterizadora de dano ambiental já consumado, pois, sendo indisponível o 

bem ambiental, o único caminho legalmente admissível, em tal caso, é a propositura de ação civil 

pública para promoção de responsabilidade civil.  

II – A previsão de advertência, no compromisso de ajustamento de conduta destinado à tutela do 

meio ambiente, no sentido de que, se não cumprida a obrigação avençada no Termo, incidirá multa 

ali fixada e será proposta ação civil pública com vistas à promoção de responsabilidade, configura 

coação, eivando de nulidade o ato jurídico.  

III – Sendo um negócio jurídico, o compromisso de ajustamento de conduta deve preencher os 

requisitos de existência, validade e eficácia, razão pela qual é inválido o TAC com vistas à tutela do 

meio ambiente firmado sob a direção de órgão do Ministério Público que não detenha atribuição em 

matéria ambiental, ressalvada a possibilidade de sua convalidação judicial, mediante a propositura 

da ação de execução.  

IV – É obrigatória, como requisito de validade do ato, a participação do ente ou órgão ambiental do 

Poder Executivo na formalização de instrumentos de compromisso de ajustamento de conduta que 

tenham por objeto a tutela do meio ambiente.  

 

a. todos os itens estão corretos. 

b. Os itens I e III estão corretos. 

c. Apenas o item IV está errado. 

d. Todos os itens estão errados. 

 

 

 

 



 

Questão 04 - (1,0 ponto) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I - A ação civil pública é uma via processual adequada também para a responsabilização por danos 

morais e patrimoniais decorrentes de infração da ordem econômica. 

II - O uso da ação civil pública para a responsabilização por danos morais ou patrimoniais causados 

por infração da economia popular não estava previsto na versão original da Lei n. 7.347/85. 

III - A existência de ação popular torna inviável o ajuizamento de ação civil pública que possua a 

mesma causa de pedir, por força do instituto da litispendência. 

IV - Os órgãos legitimados para a ação civil pública poderão tomar o compromisso de ajustamento 

de conduta, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. 

 

V - Segundo a Lei n. 7.347/85 a competência para ajuizamento da ação civil pública será funcional, 

ou seja, de natureza absoluta, improrrogável por vontade das partes. 

 

a. Apenas os itens I, II, III e V estão corretos. 

b. Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos. 

c. Apenas os itens I, II e V estão corretos. 

d. Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 

e. Apenas os itens IV e V estão corretos. 

 

Questão 05 - (1,0 ponto) Observando a legislação referente a Lei de Ação Civil Pública no que se trata 

de arquivamento do inquérito civil, analise os itens e assinale a alternativa correta. 

 

a. impede os demais legitimados ativos de moverem ação civil pública acerca dos mesmos fatos nele 

investigados, exceto se surgir fato novo. 

b. será homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, após o exame e concordância do 

juiz competente. 

c. será encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça que, em divergindo, poderá designar outro 

Órgão do Ministério Público para propor a ação civil pública. 

d. viola os princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade na atuação do Ministério Público. 

 

Questão 06 - (2,0 pontos) Analisando somente a Lei de Ação Civil Pública, julgue a afirmativa abaixo, 

explicando sua resposta: O termo de ajustamento de conduta firmado pelo MP, e por pessoa jurídica de 

direito público ou privado responsável por dano ou ameaça a interesse coletivo, para revestir-se de 

eficácia executiva, dispensando ulterior processo de conhecimento, deve ser precedido e fundamentado 

em inquérito civil. 



 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS II Data: 05/12/17 

Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 9º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

INSTRUÇÕES: 

- É permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de qualquer outra 

espécie de material auxiliar.  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 

 

Questão 01 – (2,0 pontos) Analisando somente a Lei de Ação Civil Pública, julgue a afirmativa abaixo, 

fundamentando sua resposta: “Se determinado dano ecológico atingir uma vasta região, envolvendo 

várias comarcas de um mesmo estado, qualquer um dos foros do local do dano será competente para 

processar e julgar a ação civil pública para responsabilizar os causadores do dano, fixando-se a 

competência por prevenção.” 

 

RESPOSTA: A afirmativa está correta com relação a lei de ação civil pública artigo 2º, onde trata que a 

competência será do local do dano. Apesar de existir o CDC que trata no artigo 93, II que seria na capital 

do estado.  

 

Questão 02 – (1,0 ponto) A respeito do inquérito civil, assinale a opção correta:  

 

a. Se, no curso de um inquérito civil, sobrevier um compromisso de ajustamento de conduta, os 

colegitimados que discordarem da solução estarão impedidos de propor eventuais ações civis 

públicas.  

b. Quando um inquérito civil é arquivado, ele gera direito adquirido.  

c. O encerramento de um inquérito civil caracteriza-se pela decisão do membro do MP em 

arquivá-lo.  

d. O inquérito civil pode ser instaurado para investigar um estado de coisas, como a 

poluição de um rio, ou uma situação permanente.  

e. O prazo de tramitação de um inquérito civil é de trinta dias, prorrogáveis por mais trinta dias. 

 



 

Questão 03 - (1,0 ponto) No que se refere ao compromisso de ajustamento de conduta, analise os 

itens abaixo e responda em seguida:  

 

I – É juridicamente inviável a formalização de compromissos de ajustamento de conduta 

relativamente a situação caracterizadora de dano ambiental já consumado, pois, sendo indisponível o 

bem ambiental, o único caminho legalmente admissível, em tal caso, é a propositura de ação civil 

pública para promoção de responsabilidade civil.  

II – A previsão de advertência, no compromisso de ajustamento de conduta destinado à tutela do 

meio ambiente, no sentido de que, se não cumprida a obrigação avençada no Termo, incidirá multa 

ali fixada e será proposta ação civil pública com vistas à promoção de responsabilidade, configura 

coação, eivando de nulidade o ato jurídico.  

III – Sendo um negócio jurídico, o compromisso de ajustamento de conduta deve preencher os 

requisitos de existência, validade e eficácia, razão pela qual é inválido o TAC com vistas à tutela d o 

meio ambiente firmado sob a direção de órgão do Ministério Público que não detenha atribuição em 

matéria ambiental, ressalvada a possibilidade de sua convalidação judicial, mediante a propositura 

da ação de execução.  

IV – É obrigatória, como requisito de validade do ato, a participação do ente ou órgão ambiental do 

Poder Executivo na formalização de instrumentos de compromisso de ajustamento de conduta que 

tenham por objeto a tutela do meio ambiente.  

 

a. todos os itens estão corretos. 

b. Os itens I e III estão corretos. 

c. Apenas o item IV está errado. 

d. Todos os itens estão errados. 

 

Questão 04 - (1,0 ponto) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I - A ação civil pública é uma via processual adequada também para a responsabilização por danos 

morais e patrimoniais decorrentes de infração da ordem econômica.  

II - O uso da ação civil pública para a responsabilização por danos morais ou patrimoniais causados 

por infração da economia popular não estava previsto na versão original da Lei n. 7.347/85.  

III - A existência de ação popular torna inviável o ajuizamento de ação civil pública que possua a 

mesma causa de pedir, por força do instituto da litispendência.  

IV - Os órgãos legitimados para a ação civil pública poderão tomar o compromisso de ajustamento 

de conduta, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.  

 



 

V - Segundo a Lei n. 7.347/85 a competência para ajuizamento da ação civil pública será funcional, 

ou seja, de natureza absoluta, improrrogável por vontade das partes. 

 

a. Apenas os itens I, II, III e V estão corretos. 

b. Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos. 

c. Apenas os itens I, II e V estão corretos. 

d. Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 

e. Apenas os itens IV e V estão corretos. 

 

Questão 05 - (1,0 ponto) Observando a legislação referente a Lei de Ação Civil Pública no que se trata 

de arquivamento do inquérito civil, analise os itens e assinale a alternativa correta. 

 

a. impede os demais legitimados ativos de moverem ação civil pública acerca dos mesmos fatos nele 

investigados, exceto se surgir fato novo. 

b. será homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, após o exame e concordância do 

juiz competente. 

c. será encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça que, em divergindo, poderá designar 

outro Órgão do Ministério Público para propor a ação civil pública. 

d. viola os princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade na atuação do Ministério Público. 

 

Questão 06 - (2,0 pontos) Analisando somente a Lei de Ação Civil Pública, julgue a afirmativa abaixo, 

explicando sua resposta: O termo de ajustamento de conduta firmado pelo MP, e por pessoa jurídica de 

direito público ou privado responsável por dano ou ameaça a interesse coletivo, para revestir-se de 

eficácia executiva, dispensando ulterior processo de conhecimento, deve ser precedido e fundamentado 

em inquérito civil. 

 

RESPOSTA: Não há necessidade que haja o inquérito civil para a instauração do Termo de Ajustamento 

de Conduta, se todas as informações necessárias para a constituição do mesmo, já estão presentes dentro 

dos documentos probatórios direcionados ao MP. Mesmo existindo vícios no inquérito civil não 

inviabiliza o TAC para sanar o dano ou ameaça a interesse coletivo. 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA Data: 01/12/17 

Professor(a): Rodrigo Diniz Cury Turma: 9º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

 

. Observação: dia 11/11/2017 entrou em vigor a Lei nº. 13.467/2017 (“Reforma 

Trabalhista”). 

 

. Observação: a avaliação levará em consideração somente as respostas 

constantes dos quadros “RESPOSTA DEFINITIVA”. 

 

. 1ª QUESTÃO: (valor: 1,5 ponto) 
 

 

 O advogado FULANO DE TAL havia elaborado uma petição inicial para ser ajuizada 

antes da entrada em vigor da Lei nº. 13.467/2017 (“Reforma Trabalhista”). Trata-se de 

uma reclamação que deverá tramitar no Rito Ordinário, pois o valor a ser atribuído à causa 

supera os 40 (quarenta) salários mínimos. Contudo, dada uma situação inesperada, o 

advogado FULANO DE TAL somente conseguiu protocolar a petição hoje, dia 01/12/2017, 

ou seja, após a entrada em vigor da Lei nº. 13.467/2017.  

  

Diante do contexto acima apresentado, no que diz respeito aos requisitos exigíveis 

da PETIÇÃO INICIAL TRABALHISTA, há alguma inovação prevista pela Lei nº. 

13.467/2017 que deveria ser observada pelo advogado FULANO DE TAL, mesmo 

ele tendo finalizado a elaboração de sua petição inicial antes do dia 11/11/2017?  

Explique e fundamente (a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação). 

 

 

RASCUNHO  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA DEFINITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 2ª QUESTÃO: (valor: 2,0 pontos) 

 

  Em uma audiência trabalhista inicial ocorrida ontem, dia 30/11/2017, o 

representante legal da empresa reclamada, ALPHA Ltda., não compareceu e não enviou 

preposto. O advogado contratado pela reclamada ALPHA Ltda., por sua vez, não só 

compareceu como providenciou a apresentação de defesa escrita pelo sistema de processo 

judicial eletrônico, no dia anterior (29/11/2017). 

 

Diante desse contexto, aplicando-se as normas atualmente em vigor e a 

jurisprudência trabalhista, responda às seguintes questões: 

 



 

(a) o não-comparecimento da empresa reclamada à supracitada audiência trabalhista 

inicial importará em alguma repercussão processual no processo? Explique e 

fundamente (a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação). (valor: 1,0 

ponto) 

 

 

RASCUNHO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA DEFINITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nome:  



 

(b) a apresentação de defesa escrita pelo advogado contratado pela reclamada ALPHA 

Ltda., no dia anterior (29/11/2017) à audiência, poderá importar em alguma 

repercussão processual no processo? Explique e fundamente (a mera citação do 

dispositivo legal não confere pontuação). (valor: 1,0 ponto) 

 

 

RASCUNHO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA DEFINITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Nome:  

 

 

. 3ª QUESTÃO: (valor: 1,5 ponto) 

 

Uma reclamante processou sua ex-empregadora alegando que sempre trabalhava 

além do horário ordinariamente fixado, sem nunca ter recebido o pagamento e/ou a 

compensação pelas horas extraordinariamente trabalhadas, uma vez que o relógio de 

ponto sempre travava após sete horas de jornada, impossibilitando-a de registrar a efetiva 

hora de saída do trabalho. 

Para comprovar suas alegações, essa reclamante arrolou SICLANA como sua 

testemunha. Assim, na condição de testemunha da reclamante, SICLANA afirmou que 

todas as trabalhadoras da ex-empregadora reclamada iniciavam o trabalho no mesmo 

horário, às 10h, e que a jornada de todas encerrava-se diariamente às 22h30. SICLANA 

ainda confirmou que o relógio de ponto sempre travava após sete horas de jornada, e que 

as trabalhadoras nunca recebiam o pagamento e/ou a compensação pelas horas 

extraordinariamente trabalhadas. 

Intrigado, o juiz do Trabalho resolveu suspender a audiência para realizar uma 

inspeção judicial nas instalações da ex-empregadora reclamada. Após a inspeção judicial, o 

juiz do Trabalho concluiu que a versão da reclamante e de sua testemunha SICLANA não 

condizia com a realidade, pois ali encontrou o relógio de ponto sem qualquer programação 

de travamento, verificando ainda que o expediente acontecia das 10h às 22h30, mas com 

o trabalho dividido em dois turnos de trabalhadores. 

 

Dado o contexto acima apresentado, a conduta da testemunha SICLANA pode 

acarretar-lhe a aplicação de alguma sanção especificamente prevista nas normas 

de DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO? Explique e fundamente (a mera citação do 

dispositivo legal não confere pontuação). (valor: 1,5 ponto) 

 

 

RASCUNHO  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA DEFINITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 4ª QUESTÃO: (valor: 3,0 pontos) 

 

 



 

O Juízo da Vara do Trabalho de Catalão (GO) condenou a empresa reclamada BETA 

S/A na obrigação de pagar diversas verbas para o trabalhador reclamante, arbitrando o 

valor total das condenações em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Inconformada, a empresa reclamada BETA S/A interpôs um recurso ordinário, 

objetivando a reforma da sentença. Contudo, ao exercer o juízo originário de 

admissibilidade, o Juízo da Vara do Trabalho de Catalão denegou a interposição do recurso, 

alegando a intempestividade do mesmo. 

 

(a) nessa hipótese, dadas as normas processuais trabalhistas, com a empresa reclamada 

BETA S/A ainda mais inconformada pela denegação de seu recurso ordinário, qual seria a 

medida cabível para buscar reverter a denegação do recurso e qual seria o órgão 

jurisdicional competente para apreciar tal medida? (valor: 1,5 ponto) 

 

RASCUNHO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:  

 

RESPOSTA DEFINITIVA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 (b) ainda a respeito da supracitada medida voltada a reverter a denegação do recurso, 

quais seriam os requisitos exigíveis no que diz respeito ao preparo e à 

tempestividade? (valor: 1,5 ponto) 

 

RASCUNHO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA DEFINITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA Data: 01/12/17 
 Professor(a): Rodrigo Diniz Cury Turma: 9º 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

 

. Observação: dia 11/11/2017 entrou em vigor a Lei nº. 13.467/2017 (“Reforma 

Trabalhista”). 

 

. Observação: a avaliação levará em consideração somente as respostas 

constantes dos quadros “RESPOSTA DEFINITIVA”. 

 

. 1ª QUESTÃO: (valor: 1,5 ponto) 
 

 

 O advogado FULANO DE TAL havia elaborado uma petição inicial para ser ajuizada 

antes da entrada em vigor da Lei nº. 13.467/2017 (“Reforma Trabalhista”). Trata se de 

uma reclamação que deverá tramitar no Rito Ordinário, pois o valor a ser atribuído à causa 

supera os 40 (quarenta) salários mínimos. Contudo, dada uma situação inesperada, o 

advogado FULANO DE TAL somente conseguiu protocolar a petição hoje, dia 01/12/2017, 

ou seja, após a entrada em vigor da Lei nº. 13.467/2017.  

  

Diante do contexto acima apresentado, no que diz respeito aos requisitos exigíveis 

da PETIÇÃO INICIAL TRABALHISTA, há alguma inovação prevista pela Lei nº. 

13.467/2017 que deveria ser observada pelo advogado FULANO DE TAL, mesmo 

ele tendo finalizado a elaboração de sua petição inicial antes do dia 11/11/2017?  

Explique e fundamente (a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação). 

 

. RESPOSTA ESPERADA – Sim. Com a entrada em vigor da Lei nº. 13.467/2017, 

houve significativa alteração no disposto no parágrafo 1º, do artigo 840, da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em sua nova redação, esse dispositivo 

da CLT passou a estabelecer como requisito de todas as iniciais trabalhistas 

(escritas) a apresentação de pedido certo, determinado e com indicação de seu 



 

valor, sob pena dos “pedidos que não atendam ao disposto no § 1o deste artigo 

serão julgados extintos sem resolução do mérito”, conforme previsto no 

parágrafo 3º, do mesmo artigo 840 da CLT, parágrafo este incluído pela Lei nº. 

13.467/2017.  

 

. 2ª QUESTÃO: (valor: 2,0 pontos) 

 

  Em uma audiência trabalhista inicial ocorrida ontem, dia 30/11/2017, o 

representante legal da empresa reclamada, ALPHA Ltda., não compareceu e não enviou 

preposto. O advogado contratado pela reclamada ALPHA Ltda., por sua vez, não só 

compareceu como providenciou a apresentação de defesa escrita pelo sistema de processo 

judicial eletrônico, no dia anterior (29/11/2017). 

 

Diante desse contexto, aplicando se as normas atualmente em vigor e a 

jurisprudência trabalhista, responda às seguintes questões: 

 

(a) o não comparecimento da empresa reclamada à supracitada audiência trabalhista 

inicial importará em alguma repercussão processual no processo? Explique e 

fundamente (a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação). (valor: 1,0 

ponto) 

 

. RESPOSTA ESPERADA – Sim. Independentemente da presença do advogado, 

o caput do artigo 844 da CLT (não alterado pela Lei nº. 13.467/2017) 

prescreve que o não comparecimento do reclamado importa revelia, além de 

confissão quanto à matéria de fato.   

 

(b) a apresentação de defesa escrita pelo advogado contratado pela reclamada ALPHA 

Ltda., no dia anterior (29/11/2017) à audiência, poderá importar em alguma 

repercussão processual no processo? Explique e fundamente (a mera citação do 

dispositivo legal não confere pontuação). (valor: 1,0 ponto) 

 

. RESPOSTA ESPERADA – Sim. O parágrafo 5º, do mesmo artigo 844 da CLT, 

incluído pela Lei nº. 13.467/2017, agora estabelece que mesmo diante do não

comparecimento do reclamado, e este sendo considerado revel, ainda assim 

serão aceitas a contestação e os documentos eventualmente apresentados, 

desde que o advogado constituído pelo reclamado esteja presente na 

audiência. 



 

 

 

. 3ª QUESTÃO: (valor: 1,5 ponto) 

 

Uma reclamante processou sua ex empregadora alegando que sempre trabalhava 

além do horário ordinariamente fixado, sem nunca ter recebido o pagamento e/ou a 

compensação pelas horas extraordinariamente trabalhadas, uma vez que o relógio de 

ponto sempre travava após sete horas de jornada, impossibilitando a de registrar a efetiva 

hora de saída do trabalho. 

Para comprovar suas alegações, essa reclamante arrolou SICLANA como sua 

testemunha. Assim, na condição de testemunha da reclamante, SICLANA afirmou que 

todas as trabalhadoras da ex empregadora reclamada iniciavam o trabalho no mesmo 

horário, às 10h, e que a jornada de todas encerrava se diariamente às 22h30. SICLANA 

ainda confirmou que o relógio de ponto sempre travava após sete horas de jornada, e que 

as trabalhadoras nunca recebiam o pagamento e/ou a compensação pelas horas 

extraordinariamente trabalhadas. 

Intrigado, o juiz do Trabalho resolveu suspender a audiência para realizar uma 

inspeção judicial nas instalações da ex empregadora reclamada. Após a inspeção judicial, o 

juiz do Trabalho concluiu que a versão da reclamante e de sua testemunha SICLANA não 

condizia com a realidade, pois ali encontrou o relógio de ponto sem qualquer programação 

de travamento, verificando ainda que o expediente acontecia das 10h às 22h30, mas com 

o trabalho dividido em dois turnos de trabalhadores. 

 

Dado o contexto acima apresentado, a conduta da testemunha SICLANA pode 

acarretar lhe a aplicação de alguma sanção especificamente prevista nas normas 

de DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO? Explique e fundamente (a mera citação do 

dispositivo legal não confere pontuação). (valor: 1,5 ponto) 

 

. RESPOSTA ESPERADA – O artigo 793 D da CLT, incluído pela Lei nº. 

13.467/2017, prevê expressamente a possibilidade de se aplicar a multa por 

litigância de má fé (prevista no artigo 793 C da CLT, também incluído pela Lei nº. 

13.467/2017) à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou 

omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. 

 

 

 

 



 

 

. 4ª QUESTÃO: (valor: 3,0 pontos) 

 

 

 

O Juízo da Vara do Trabalho de Catalão (GO) condenou a empresa reclamada BETA 

S/A na obrigação de pagar diversas verbas para o trabalhador reclamante, arbitrando o 

valor total das condenações em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Inconformada, a empresa reclamada BETA S/A interpôs um recurso ordinário, 

objetivando a reforma da sentença. Contudo, ao exercer o juízo originário de 

admissibilidade, o Juízo da Vara do Trabalho de Catalão denegou a interposição do recurso, 

alegando a intempestividade do mesmo. 

 

(a) nessa hipótese, dadas as normas processuais trabalhistas, com a empresa reclamada 

BETA S/A ainda mais inconformada pela denegação de seu recurso ordinário, qual seria a 

medida cabível para buscar reverter a denegação do recurso e qual seria o órgão 

jurisdicional competente para apreciar tal medida? (valor: 1,5 ponto) 

 

. RESPOSTA ESPERADA – Conforme previsto no caput e na alínea “b”, do artigo 

897 da CLT, cabe agravo de instrumento dos despachos que denegarem a 

interposição de recursos. O parágrafo 4º do mesmo artigo 897, da CLT, 

complementa o disposto anterior estabelecendo que o agravo de instrumento será 

julgado pelo Tribunal que seria competente para conhecer o recurso cuja 

interposição foi denegada. No caso, o Tribunal competente será o Tribunal 

Regional do Trabalho da 18ª Região, órgão competente para conhecer o recurso 

ordinário interposto pela empresa reclamada.       



 

 

(b) ainda a respeito da supracitada medida voltada a reverter a denegação do recurso, 

quais seriam os requisitos exigíveis no que diz respeito ao preparo e à 

tempestividade? (valor: 1,5 ponto) 

 

. RESPOSTA ESPERADA – No que diz respeito à tempestividade, o caput do artigo 

897, da CLT, estabelece que o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo 

de 8 (oito) dias. Quanto ao preparo, o parágrafo 7º do mesmo artigo 897, da CLT, 

prescreve que, no ato de interposição do agravo de instrumento, o agravante 

deverá recolher o depósito recursal correspondente a 50% (cinquenta por cento) 

do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. No caso, como o 

valor total das condenações foi arbitrado em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais), e tendo a empresa reclamada depositado o importe máximo de 

R$ 9.189,00 (nove mil, cento e oitenta e nove reais) para o preparo (depósito 

recursal) do recurso ordinário, então, para o preparo do agravo, a empresa 

reclamada deverá proceder ao depósito recursal de mais R$ 4.594,50 (quatro mil, 

quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).   

 



 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO TRIBUTÁRIO Data: 04/12/17 
 Professor(a): Marcus Vinícius Moreira Castro Silva Turma: A10 DIR 

Aluno(a):  Nota:  
 

Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Dada a lei tributária abaixo, utilizando dos assuntos estudados em sala de aula, responda as questões 1 e 2 
seguintes. 
 
LEI Nº 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996 - ITR 
Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1º 
de janeiro de cada ano.  
Art. 2º Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a 
qualquer título.  
Art. 3º O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua Tributável - VTNt a alíquota 
correspondente, prevista no Anexo desta Lei, considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.  
Art. 4º O contribuinte do ITR deverá, obrigatoriamente, em cada ano, realizar o preenchimento do Documento de 
Informação e Apuração do ITR – (DIAT), correspondente a cada imóvel, com o respectivo pagamento até dia 31 
de março de cada ano. 
Art. 5º Em caso de lançamento de ofício, o valor da alíquota será considerado de terra improdutiva, e a VTN da 
média das propriedades do mesmo Estado. 
Art. 6º A receita Federal poderá questionar a DIAT no prazo de 5 anos após sua transmissão. 
 
Questão 1 (valor 1,0). Traçando a Regra Matriz de incidência Tributária deste tributo, julgue as proposições 
abaixo e marque a única alternativa correta: 
 
I – O critério espacial da norma é a zona rural de todo território nacional. 
II – O critério temporal do tributo é o dia 31 de março de cada ano. 
III – O sujeito ativo é o município onde se encontra a propriedade. 
IV – O critério quantitativo tem como base de cálculo o valor da terra nua tributável. 
 

a. Uma proposição correta. 
b. Duas proposições corretas. 
c. Três proposições corretas. 
d. Todas proposições corretas. 

Questão 2 (valor 1,0). Analisando a lei proposta, sobre a modalidade de lançamento e o tipo de fato 
gerador pode se afirmar que: 
 

a. Lançamento de ofício e fato gerador continuado. 
b. Lançamento por declaração e fato gerador instantâneo. 
c. Lançamento por homologação e fato gerador continuado. 
d. Lançamento de ofício e fato gerador complexivo. 

 
 
 
Anita, adquiriu em 07/08/2015, um ônibus para transportar suas bailarinas para os Shows das poderosas de sua 
turnê. Tal veículo fora adquirido da empresa Calangos e Lebreias LTDA, que havia deixado de pagar o IPVA 
referente aos anos de 2011 e 2012, por nunca ter sido cobrado. Assim quando fez a venda não havia qualquer 
débito com relação ao IPVA. Para sua surpresa, Anitta recebe em sua residência em 04/11/2017 uma cobrança do 
IPVA destes anos, inclusive com ameaça de inscrição na dívida ativa.  Sobre esta narrativa, responda as 
questões 03 e 04 abaixo 
 



 

Questão 3 (Valor 1,0) Analise as proposições abaixo contextualizando-as com a narrativa acima e marque 
a única opção correta: 
 

I. Anitta não precisará fazer o pagamento, pois operou-se a prescrição em 01/01/2016 e 01/01/2017 
respectivamente. 

 
II. Como não havia sido efetuado o lançamento, o estado tinha até 01/01/2016 e 01/01/2017 para lançar, 

abrindo a contagem de mais cinco anos para a prescrição. 
 

III. Não está correta a cobrança, porque da data do fato gerador já se passaram mais de cinco anos, seja 
para prescrição ou para decadência. 
 
 

Estão corretas: 
 

a. I e II apenas; 
b. II apenas; 
c. II e III apenas; 
d. III apenas. 

Questão 4 (valor 1,0). Ainda sobre a cobrança narrada e os estudos sobre responsabilidade passiva 
tributária, pode-se afirmar que: 
 

a. A responsabilidade de Anitta é solidária com Candangos e Lebréias LTDA, por que tem interesse no fato 
gerador, logo lícita a sua cobrança. 

b. Por ter adquirido o veículo posteriormente a ocorrência do fato gerador, não há qualquer responsabilidade 
por parte de Anita. 

c. A responsabilidade de Anitta é pessoal, visto que não guardou o devido cuidado ao adquirir o bem, além 
do que o fez de pessoa jurídica. 

d. A responsabilidade de Anitta no caso é subsidiária, devendo a execução ser intentada inicialmente contra 
Candagos e Lebreias LTDA. 

 

Questão 05 (Valor: 1,0). 

Imunidade, Isenção e Anistia, embora tenham como resultado o não pagamento de tributos não se 
confundem, insto porque a imunidade está prevista na constituição e afasta todo o poder de tributar do Estado 
nos casos previstos, enquanto que a isenção e a anistia são previstos em lei infraconstitucional e são causas 
de exclusão do crédito tributário  
 

PORQUE 
 

Na isenção tem-se uma lei anterior a ocorrência do fato gerador, que exclui um crédito que seria gerado, já na 
anistia verifica-se a existência de uma lei posterior ao fato gerador, que exclui um crédito já constituído. Em 
ambos os casos trata-se de uma liberalidade do Estado, podendo a qualquer momento retirar a isenção e a 
anistia, o que não pode ser feito com a Imunidade. 
 

Analisando as afirmações acima e com os debates realizados na sala de aula, conclui-se que: 

 

a. As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira. 

b. As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira. 

c. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. 

d. A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 

 
 
 
 



 

Dívida de R$ 1,3 bilhão foi paga no final de 2014 com programa de recuperação do governo estadual. 
Pagamento à vista de R$ 170 milhões e parcelamento de R$ 150 milhões pôs fim em acusação de 
sonegação 

Hélmiton Prateado,Especial para Economia 

O grupo Friboi S/A, braço operacional da holding JBS que é o maior fornecedor de proteína animal do mundo, 
conseguiu pagar no final de 2014 uma dívida histórica que beirava R$ 1,3 bilhão que o grupo tinha com a fazenda 
estadual relativo a ICMS, com multas, juros e correção monetária. O pagamento ocorreu após o governo do 
Estado publicar uma alteração no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal de Empresas no Estado de Goiás 
(Regulariza). 
A dívida tributária do Friboi se arrastava há alguns anos e era relativa a não recolhimento de Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) constante de autos de notificação feitos pela fiscalização, além de 
multas, juros e correção monetária. Não bastasse a cobrança dos tributos não pagos pesava contra os 
administradores do Friboi acusação de crime tributário e sonegação. 
Pelo pacote de benefícios para regularização da situação tributária que o governo editou a empresa devedora 
deveria se inscrever no Regulariza e pagar 40% do débito à vista, com a observação de não ser permitido o 
pagamento por crédito acumulado. Os 60% restantes da dívida para com a fazenda estadual puderam ser 
renegociados em até 60 parcelas (cinco anos), com juros e atualização monetária da ordem de 0,2% (dois 
décimos por cento) ao mês. 
 

Questão 6 (valor 1,0) Diante da notícia descrita, consultando os bancos de dados da receita estadual, caso 
a FRIBOI S/A necessite de uma certidão de regularidade fiscal, como essa seria emitida: 

a. Como certidão negativa. 
b. Como certidão negativa com efeitos de positiva. 
c. Como certidão positiva com efeitos de negativa. 
d. Como certidão positiva. 

Questão 7 (Valor 1,0). GOVERNO SINALIZA POSSIBILIDADE DE CRIAR EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO 
Dada a atual crise hídrica e energética brasileira, o governo tem sinalizado a possibilidade de instituir um 
empréstimo compulsório para construção de mais reservatórios e barragens, além de unidades geradoras de 
energia elétrica. 
A Constituição prevê a possibilidade de criação desse tributo, mas apenas em casos específicos justamente para 
não amantar a carga tributária dos brasileiros. Segundo integrantes do governo, a presidente poderá enviar ainda 
esse mês uma medida provisória para a instituição desse tributo, mas não se sabe ainda qual a forma de 
cobrança e nem o prazo para restituição dos valores. (Diário de Brasília, 05/08/2015) 
 
Com base nesta notícia e os estudos sobre os empréstimos compulsórios, analise a s assertivas abaixo e 
marque a opção correta. 

 

 

I) A justificativa do governo não pode ensejar a criação de empréstimo compulsório, pois não se trata de 
calamidade pública ou guerra externa. 

II) Instituído o empréstimo compulsório, este deverá cumprir a anterioridade anual e nonagesimal, não podendo 
ser cobrado de imediato. 

III) A criação por medida provisória não poderá ser admitida, vez que se trata de matéria afeta a lei 
complementar. 

Estão corretas: 
a) I e II  

b) I e III 

c) II e III 

d) II apenas 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO TRIBUTÁRIO Data: 04/11/17 

Professor(a): Marcus Vinícius Moreira Castro Silva Turma: A10 DIR 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

Dada a lei tributária abaixo, utilizando dos assuntos estudados em sala de aula, responda as questões 1, 2 e 3 
seguintes. 

 
LEI Nº 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996 - ITR 
Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1º 
de janeiro de cada ano.  
Art. 2º Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a 
qualquer título.  
Art. 3º O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua Tributável - VTNt a alíquota 
correspondente, prevista no Anexo desta Lei, considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.  
Art. 4º O contribuinte do ITR deverá, obrigatoriamente, em cada ano, realizar o preenchimento do Documento de 
Informação e Apuração do ITR – (DIAT), correspondente a cada imóvel, com o respectivo pagamento até dia 31 
de março de cada ano. 
Art. 5º Em caso de lançamento de ofício, o valor da alíquota será considerado de terra improdutiva, e a VTN da 
média das propriedades do mesmo Estado. 
Art. 6º A receita Federal poderá questionar a DIAT no prazo de 5 anos após sua transmissão. 
 
Questão 1 (valor 1,0). Traçando a Regra Matriz de incidência Tributária deste tributo, julgue as proposições 
abaixo e marque a única alternativa correta: 
 
I – O critério espacial da norma é a zona rural de todo território nacional. 
II – O critério temporal do tributo é o dia 31 de março de cada ano. 
III – O sujeito ativo é o município onde se encontra a propriedade. 
IV – O critério quantitativo tem como base de cálculo o valor da terra nua tributável. 
 

a. Uma proposição correta. 

b. Duas proposições corretas. 

c. Três proposições corretas. 

d. Todas proposições corretas. 

Questão 2 (valor 1,0). Analisando a lei proposta, sobre a modalidade de lançamento e o tipo de fato 
gerador pode se afirmar que: 
 

a. Lançamento de ofício e fato gerador continuado. 
b. Lançamento por declaração e fato gerador instantâneo. 
c. Lançamento por homologação e fato gerador continuado. 
d. Lançamento de ofício e fato gerador complexivo. 

 
 
 
Anita, adquiriu em 07/08/2015, um ônibus para transportar suas bailarinas para os Shows das poderosas de sua 
turnê. Tal veículo fora adquirido da empresa Calangos e Lebreias LTDA, que havia deixado de pagar o IPVA 
referente aos anos de 2011 e 2012, por nunca ter sido cobrado. Assim quando fez a venda não havia qualquer 
débito com relação ao IPVA. Para sua surpresa, Anitta recebe em sua residência em 04/11/2017 uma cobrança do 
IPVA destes anos, inclusive com ameaça de inscrição na dívida ativa.  Sobre esta narrativa, responda as 
questões 03 e 04 abaixo 
 



 

Questão 3. (Valor 1,0) Analise as proposições abaixo contextualizando-as com a narrativa acima e marque 
a única opção correta: 
 

I. Anitta não precisará fazer o pagamento, pois operou-se a prescrição em 01/01/2016 e 01/01/2017 
respectivamente. 

 
II. Como não havia sido efetuado o lançamento, o estado tinha até 01/01/2016 e 01/01/2017 para lançar, 

abrindo a contagem de mais cinco anos para a prescrição. 
 

III. Não está correta a cobrança, porque da data do fato gerador já se passaram mais de cinco anos, seja 
para prescrição ou para decadência. 
 

 
Estão corretas: 
 

a. I e II apenas; 

b. II apenas; 

c. II e III apenas; 

d. III apenas. 

Questão 4 (valor 1,0). Ainda sobre a cobrança narrada e os estudos sobre responsabilidade passiva 
tributária, pode-se afirmar que: 
 

a. A responsabilidade de Anitta é solidária com Candangos e Lebréias LTDA, por que tem interesse no fato 
gerador, logo lícita a sua cobrança. 

b. Por ter adquirido o veículo posteriormente a ocorrência do fato gerador, não há qualquer responsabilidade 
por parte de Anita. 

c. A responsabilidade de Anitta é pessoal, visto que não guardou o devido cuidado ao adquirir o bem, além 
do que o fez de pessoa jurídica. 

d. A responsabilidade de Anitta no caso é subsidiária, devendo a execução ser intentada inicialmente contra 
Candagos e Lebreias LTDA. 

 

Questão 05 (Valor: 1,0). 

Imunidade, Isenção e Anistia, embora tenham como resultado o não pagamento de tributos não se 
confundem, insto porque a imunidade está prevista na constituição e afasta todo o poder de tributar do Estado 
nos casos previstos, enquanto que a isenção e a anistia são previstos em lei infraconstitucional e são causas 
de exclusão do crédito tributário  
 

PORQUE 
 

Na isenção tem-se uma lei anterior a ocorrência do fato gerador, que exclui um crédito que seria gerado, já na 
anistia verifica-se a existência de uma lei posterior ao fato gerador, que exclui um crédito já constituído. Em 
ambos os casos trata-se de uma liberalidade do Estado, podendo a qualquer momento retirar a isenção e a 
anistia, o que não pode ser feito com a Imunidade. 
 

Analisando as afirmações acima e com os debates realizados na sala de aula, conclui-se que: 

 

a. As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira. 

b. As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira. 

c. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. 

d. A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 

 
 
 
 



 

Dívida de R$ 1,3 bilhão foi paga no final de 2014 com programa de recuperação do governo estadual. 
Pagamento à vista de R$ 170 milhões e parcelamento de R$ 150 milhões pôs fim em acusação de 
sonegação 

Hélmiton Prateado,Especial para Economia 

O grupo Friboi S/A, braço operacional da holding JBS que é o maior fornecedor de proteína animal do mundo, 
conseguiu pagar no final de 2014 uma dívida histórica que beirava R$ 1,3 bilhão que o grupo tinha com a fazenda 
estadual relativo a ICMS, com multas, juros e correção monetária. O pagamento ocorreu após o governo do 
Estado publicar uma alteração no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal de Empresas no Estado de Goiás 
(Regulariza). 
A dívida tributária do Friboi se arrastava há alguns anos e era relativa a não recolhimento de Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) constante de autos de notificação feitos pela fiscalização, além de 
multas, juros e correção monetária. Não bastasse a cobrança dos tributos não pagos pesava contra os 
administradores do Friboi acusação de crime tributário e sonegação. 
Pelo pacote de benefícios para regularização da situação tributária que o governo editou a empresa devedora 
deveria se inscrever no Regulariza e pagar 40% do débito à vista, com a observação de não ser permitido o 
pagamento por crédito acumulado. Os 60% restantes da dívida para com a fazenda estadual puderam ser 
renegociados em até 60 parcelas (cinco anos), com juros e atualização monetária da ordem de 0,2% (dois 
décimos por cento) ao mês. 
 

Questão 6 (valor 1,0) Diante da notícia descrita, consultando os bancos de dados da receita estadual, caso 
a FRIBOI S/A necessite de uma certidão de regularidade fiscal, como essa seria emitida: 

a. Como certidão negativa. 
b. Como certidão negativa com efeitos de positiva. 

c. Como certidão positiva com efeitos de negativa. 

d. Como certidão positiva. 

Questão 7 (Valor 1,0). GOVERNO SINALIZA POSSIBILIDADE DE CRIAR EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO 
Dada a atual crise hídrica e energética brasileira, o governo tem sinalizado a possibilidade de instituir um 
empréstimo compulsório para construção de mais reservatórios e barragens, além de unidades geradoras de 
energia elétrica. 
A Constituição prevê a possibilidade de criação desse tributo, mas apenas em casos específicos justamente para 
não amantar a carga tributária dos brasileiros. Segundo integrantes do governo, a presidente poderá enviar ainda 
esse mês uma medida provisória para a instituição desse tributo, mas não se sabe ainda qual a forma de 
cobrança e nem o prazo para restituição dos valores. (Diário de Brasília, 05/08/2015) 
 
Com base nesta notícia e os estudos sobre os empréstimos compulsórios, analise a s assertivas abaixo e 
marque a opção correta. 

 

 

I) A justificativa do governo não pode ensejar a criação de empréstimo compulsório, pois não se trata de 
calamidade pública ou guerra externa. 

II) Instituído o empréstimo compulsório, este deverá cumprir a anterioridade anual e nonagesimal, não podendo 
ser cobrado de imediato. 

III) A criação por medida provisória não poderá ser admitida, vez que se trata de matéria afeta a lei 
complementar. 

Estão corretas: 
a) I e II  

b) I e III 

c) II e III 

d) II apenas 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO TRIBUTÁRIO Data: 30/11/17 

Professor(a): Marcus Vinícius Moreira Castro Silva Turma: B10 DIR 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

Dada a lei tributária abaixo, utilizando dos assuntos estudados em sala de aula, responda as questões 1, 2 e 3 
seguintes. 
 
São Manoel do Rio Amarelo, Lei municipal n.3.009, de 10/8/16 
Art. 1º Fica estabelecida contribuição de melhoria tendo como fato gerador a valorização imobiliária de imóvel no perímetro 
urbano, decorrente da construção de fontes nas praças da cidade. 
Art. 2° O valor da contribuição será calculado sobre o valor venal do imóvel. 
§ 1° Fica desde já definida a presunção de valorização de 2%. 
§ 2° Contribuinte é o proprietário do imóvel. 
Art. 3° Esse tributo incidirá uma única vez, no dia 01 de janeiro de 2017, devendo ser pago conjuntamente ao IPTU. 
Art. 4° O contribuinte deverá apresentar até a data de 10/11/2016 uma avaliação do imóvel constando o número do registro no 
CRECI/GO. 
Parágrafo único: A não entrega dessa declaração na data aprazada implica em multa formal de 150 UFIRs, e lançamento 
utilizando como base de cálculo o valor venal registrado para fins de IPTU multiplicado pelo fator 2,5. 
Art. 5° As disposições desta lei entram em vigor na data de sua publicação. 

 
Questão 1 (valor 1,0). Analisando a lei proposta, sobre a modalidade de lançamento pode se afirmar que: 
 

a. Trata-se de lançamento por homologação no caso do caput do art. 4º e lançamento de ofício no caso do 
parágrafo único do mesmo artigo. 

b. Trata-se de lançamento de ofício em qualquer situação pois o tributo em questão é contribuição de 
melhoria. 

c. Trata-se de lançamento por declaração no caso do caput do art. 4º e lançamento de ofício no caso do 
parágrafo único do mesmo artigo. 

d. Trata-se de lançamento por declaração em qualquer situação pois o tributo depende da avaliação para ser 
calculado. 

 
Questão 2 (valor 1,0). Traçando a Regra Matriz de incidência Tributária deste tributo, julgue as proposições 
abaixo e marque a única alternativa correta: 
 
I – O critério material da regra matriz é ser proprietário de bem imóvel. 
II – A alíquota a ser multiplicada pela base de cálculo, no critério quantitativo, será de 2,5. 
III – O critério espacial é o município de São Manoel do Rio Amarelo. 
IV – O critério quantitativo tem como base de cálculo o valor venal registrado no IPTU. 
 

a. Uma proposição correta. 

b. Duas proposições corretas. 

c. Três proposições corretas. 

d. Todas proposições corretas. 

Questão 3. (Valor 1,0) Ainda sobre a lei, analise as proposições abaixo e marque a única opção correta: 
 

I. A contribuição de melhoria é lícita pois respeita os princípios da equidade e da atribuição, sendo a 
presunção de valorização relativa. 

 
II. As obrigações constantes na referida lei são inconstitucionais, pois não respeitam o princípio da 

anterioridade anual. 
 

III. Embora a valorização possa ser legalmente presumida, é necessário a edição de um edital para validar a 
cobrança da contribuição, demonstrando dentre outras situações o valor da obra e a zona beneficiada. 



 

Estão corretas: 
 

a. I e II apenas; 

b. II apenas; 

c. II e III apenas; 

d. III apenas. 

Questão 4 (Valor: 1,0). 

A substituição tributária é um mecanismo de arrecadação de tributos utilizado pelos governos federais 
estaduais e municipais. Ele atribui a um terceiro à cadeia tributária a responsabilidade pelo pagamento do 
imposto devido por todos os participantes, condensando a fiscalização em um só contribuinte. Isto pode ser 
realizado para frente ou para trás na cadeia produtiva, porém muitos autores consideram a substituição para 
frente inconstitucional. 
 

PORQUE 
 

Na substituição tributária para frente não há ainda a realização do fato gerador, assim a base de cálculo deve 
ser estimada, o que fere a realidade da apuração do tributo, além de que podem ocorrer perdas na cadeia 
tributária e os tributos já estarão pagos. Já a substituição tributária para trás é perfeitamente constitucional, 
tendo em vista a realização do fato gerador. 
 

Analisando as afirmações acima e com os debates realizados na sala de aula, conclui-se que: 

 

a. As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira. 

b. As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira. 

c. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. 

d. A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 

 
NEYMAR TENTA EVITAR MULTA MILIONÁRIA POR SONEGAÇÃO FISCAL 
Acusado de usar empresas da família para pagar menos impostos, atacante terá ação julgada quinta-feira em 
Brasília. Cobrança chega a R$ 188 milhões 
Raphael Ramos, O Estado de S.Paulo 
16 Janeiro 2017 | 06h00 
Os advogados de Neymar tentarão quinta-feira, em Brasília, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(CARF), livrar o atacante do pagamento de R$ 188 milhões em multas e impostos. Procedimento aberto ano 
passado pelo jogador do Barcelona será julgado pelo órgão. Neymar é acusado de sonegação, mas não admite a 
dívida com a Receita Federal e, por isso, resolveu recorrer ao CARF. 
A acusação é de que o atacante não teria feito o pagamento de imposto de renda na pessoa física referente a 
valores que recebeu de seus patrocinadores. Ao Estado, Altamiro Lopes Bezerra, CEO da NR Sports, empresa 
que gerencia a carreira, do jogador, critica a cobrança feita pela Receita Federal. 
Para a Receita, utilizando-se de fraude, o jogador declarou como direito de imagem o que seria, na verdade, seus 
vencimentos como salário. Neymar teria sonegado impostos de 2011 a 2013, período que em que defendeu o 
Santos e que inclui a negociação da sua transferência para o Barcelona. 
 

Questão 5 (valor 1,0) Contextualizando a notícia acima, sobre a prescrição e decadência dos tributos pode-
se afirmar que 

a. Os valores discutidos em 2011 e 2012 já estão atingidos pelo instituto da prescrição, que tem como termo 
inicial o auto lançamento do imposto de renda. 

b. A decadência operou nos valores discutidos em 2011, mas 2012 e 2013 podem ser lançados pois o termo 

inicial do prazo seria o 1º dia do exercício seguinte. 

c. Não se operou a decadência em nenhum dos períodos, tendo em vista que houve o lançamento e a 

constituição do crédito. 

d. Por serem 5 anos de decadência e mais 5 de prescrição, o jogador poderá ser executado do primeiro 

período até 2021. 



 

Questão 6 (valor 1,0) Caso Neymar necessite de uma certidão de regularidade tributária federal e busque 
junto a receita essa certidão, a mesma terá a natureza de: 

a. Certidão negativa. 
b. Certidão positiva com efeitos de negativa. 

c. Certidão negativa com efeitos de positiva. 

d. Certidão positiva. 

Questão 7 (Valor 1,0). Na figura abaixo tem-se uma Certidão de Dívida Ativa (CDA) do munícipio de Catalão 
utilizada para instruir processos de execução fiscal. Tendo como certo que a CDA foi utilizada contra um cliente 
seu, julgue as assertivas abaixo, posteriormente assinale a alternativa correta.  
 

 

 

I) A CDA apresentada é nula de pleno direito, pois não se verificam os elementos obrigatórios para sua 
validação; 

II) Instruindo a execução com a CDA, será necessário apenas o endereçamento ao juízo, o pedido e o 
requerimento de citação; 

III) Para que se possa fazer defesa no processo, é necessário a garantia do juízo, devendo o contribuinte realizar 
o depósito do montante integral; 

Estão corretas: 
a) I e II  

b) I e III 

c) II e III 

d) II apenas 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO TRIBUTÁRIO Data: 30/11/17 

Professor(a): Marcus Vinícius Moreira Castro Silva Turma: B10 DIR 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

Dada a lei tributária abaixo, utilizando dos assuntos estudados em sala de aula, responda as questões 1, 2 e 3 
seguintes. 
 
São Manoel do Rio Amarelo, Lei municipal n.3.009, de 10/8/16 
Art. 1º Fica estabelecida contribuição de melhoria tendo como fato gerador a valorização imobiliária de imóvel no perímetro 
urbano, decorrente da construção de fontes nas praças da cidade. 
Art. 2° O valor da contribuição será calculado sobre o valor venal do imóvel. 
§ 1° Fica desde já definida a presunção de valorização de 2%. 
§ 2° Contribuinte é o proprietário do imóvel. 
Art. 3° Esse tributo incidirá uma única vez, no dia 01 de janeiro de 2017, devendo ser pago conjuntamente ao IPTU. 
Art. 4° O contribuinte deverá apresentar até a data de 10/11/2016 uma avaliação do imóvel constando o número do registro no 
CRECI/GO. 
Parágrafo único: A não entrega dessa declaração na data aprazada implica em multa formal de 150 UFIRs, e lançamento 
utilizando como base de cálculo o valor venal registrado para fins de IPTU multiplicado pelo fator 2,5. 
Art. 5° As disposições desta lei entram em vigor na data de sua publicação. 

 
Questão 1 (valor 1,0). Analisando a lei proposta, sobre a modalidade de lançamento pode se afirmar que: 
 

a. Trata-se de lançamento por homologação no caso do caput do art. 4º e lançamento de ofício no caso do 
parágrafo único do mesmo artigo. 

b. Trata-se de lançamento de ofício em qualquer situação pois o tributo em questão é contribuição de 
melhoria. 

c. Trata-se de lançamento por declaração no caso do caput do art. 4º e lançamento de ofício no caso do 
parágrafo único do mesmo artigo. 

d. Trata-se de lançamento por declaração em qualquer situação pois o tributo depende da avaliação para ser 
calculado. 

 
Questão 2 (valor 1,0). Traçando a Regra Matriz de incidência Tributária deste tributo, julgue as proposições 
abaixo e marque a única alternativa correta: 
 
I – O critério material da regra matriz é ser proprietário de bem imóvel. 
II – A alíquota a ser multiplicada pela base de cálculo, no critério quantitativo, será de 2,5. 
III – O critério espacial é o município de São Manoel do Rio Amarelo. 
IV – O critério quantitativo tem como base de cálculo o valor venal registrado no IPTU. 
 

a. Uma proposição correta. 

b. Duas proposições corretas. 

c. Três proposições corretas. 

d. Todas proposições corretas. 

Questão 3. (Valor 1,0) Ainda sobre a lei, analise as proposições abaixo e marque a única opção correta: 
 

I. A contribuição de melhoria é lícita pois respeita os princípios da equidade e da atribuição, sendo a 
presunção de valorização relativa. 

 
II. As obrigações constantes na referida lei são inconstitucionais, pois não respeitam o princípio da 

anterioridade anual. 
 

III. Embora a valorização possa ser legalmente presumida, é necessário a edição de um edital para validar a 
cobrança da contribuição, demonstrando dentre outras situações o valor da obra e a zona beneficiada. 



 

Estão corretas: 
 

a. I e II apenas; 

b. II apenas; 

c. II e III apenas; 

d. III apenas. 

Questão 4 (Valor: 1,0). 

A substituição tributária é um mecanismo de arrecadação de tributos utilizado pelos governos federais 
estaduais e municipais. Ele atribui a um terceiro à cadeia tributária a responsabilidade pelo pagamento do 
imposto devido por todos os participantes, condensando a fiscalização em um só contribuinte. Isto pode ser 
realizado para frente ou para trás na cadeia produtiva, porém muitos autores consideram a substituição para 
frente inconstitucional. 
 

PORQUE 
 

Na substituição tributária para frente não há ainda a realização do fato gerador, assim a base de cálculo deve 
ser estimada, o que fere a realidade da apuração do tributo, além de que podem ocorrer perdas na cadeia 
tributária e os tributos já estarão pagos. Já a substituição tributária para trás é perfeitamente constitucional, 
tendo em vista a realização do fato gerador. 
 

Analisando as afirmações acima e com os debates realizados na sala de aula, conclui-se que: 

 

a. As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira. 

b. As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira. 

c. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. 

d. A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 

 
NEYMAR TENTA EVITAR MULTA MILIONÁRIA POR SONEGAÇÃO FISCAL 
Acusado de usar empresas da família para pagar menos impostos, atacante terá ação julgada quinta-feira em 
Brasília. Cobrança chega a R$ 188 milhões 
Raphael Ramos, O Estado de S.Paulo 
16 Janeiro 2017 | 06h00 
Os advogados de Neymar tentarão quinta-feira, em Brasília, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(CARF), livrar o atacante do pagamento de R$ 188 milhões em multas e impostos. Procedimento aberto ano 
passado pelo jogador do Barcelona será julgado pelo órgão. Neymar é acusado de sonegação, mas não admite a 
dívida com a Receita Federal e, por isso, resolveu recorrer ao CARF. 
A acusação é de que o atacante não teria feito o pagamento de imposto de renda na pessoa física referente a 
valores que recebeu de seus patrocinadores. Ao Estado, Altamiro Lopes Bezerra, CEO da NR Sports, empresa 
que gerencia a carreira, do jogador, critica a cobrança feita pela Receita Federal. 
Para a Receita, utilizando-se de fraude, o jogador declarou como direito de imagem o que seria, na verdade, seus 
vencimentos como salário. Neymar teria sonegado impostos de 2011 a 2013, período que em que defendeu o 
Santos e que inclui a negociação da sua transferência para o Barcelona. 
 

Questão 5 (valor 1,0) Contextualizando a notícia acima, sobre a prescrição e decadência dos tributos pode-
se afirmar que 

a. Os valores discutidos em 2011 e 2012 já estão atingidos pelo instituto da prescrição, que tem como termo 
inicial o auto lançamento do imposto de renda. 

b. A decadência operou nos valores discutidos em 2011, mas 2012 e 2013 podem ser lançados pois o termo 

inicial do prazo seria o 1º dia do exercício seguinte. 

c. Não se operou a decadência em nenhum dos períodos, tendo em vista que houve o lançamento e a 

constituição do crédito. 

d. Por serem 5 anos de decadência e mais 5 de prescrição, o jogador poderá ser executado do primeiro 

período até 2021. 



 

Questão 06 (valor 1,0) Caso Neymar necessite de uma certidão de regularidade tributária federal e busque 
junto a receita essa certidão, a mesma terá a natureza de: 

a. Certidão negativa. 
b. Certidão positiva com efeitos de negativa. 

c. Certidão negativa com efeitos de positiva. 

d. Certidão positiva. 

Questão 07 (Valor 1,0). Na figura abaixo tem-se uma Certidão de Dívida Ativa (CDA) do munícipio de Catalão 
utilizada para instruir processos de execução fiscal. Tendo como certo que a CDA foi utilizada contra um cliente 
seu, julgue as assertivas abaixo, posteriormente assinale a alternativa correta. 
 

 

 

I) A CDA apresentada é nula de pleno direito, pois não se verificam os elementos obrigatórios para sua 
validação; 

II) Instruindo a execução com a CDA, será necessário apenas o endereçamento ao juízo, o pedido e o 
requerimento de citação; 

III) Para que se possa fazer defesa no processo, é necessário a garantia do juízo, devendo o contribuinte realizar 
o depósito do montante integral; 

Estão corretas: 
a) I e II  

b) I e III 

c) II e III 

d) II apenas 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7 pontos 

Disciplina: TÓPICOS EMERGENTES II Data: 05/12/17 

Professor(a): Marco Antonio de Santana Turma: 10º - A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

INSTRUÇÕES GERAIS: 

1. A prova deve ser feita somente a caneta; 2) É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de 

luzes, vibração será considerado comunicação e, portanto cola, sendo atribuído ao aluno nota zero; 3) A prova é 

individual e sem consulta; 4) O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 minutos; 5) Cada questão tem 

apenas uma resposta. Assinalar mais de uma alternativa da mesma questão ou qualquer rasura será atribuída nota 

zero à questão; 6) ATENÇÃO: Dia 12/12/2017 Vista de prova N-2 e atividade avaliativa.  
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Questão 1 (0,5 ponto) - Murilo Aguiar é empregado do grupo Rio Forte S.A., sediada em 
Blumenau/SC. Murilo possui perfil de liderança e já atuou há 5 anos atrás na empresa como 
membro suplente eleito representante dos empregados, na Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes. Murilo é membro do conselho fiscal com mandato de um ano, até seis de janeiro de dois 
mil e dezesseis no Sindicato W, localizado na cidade de Blumenau, de categoria profissional de 
Metalúrgicos. Em Março de dois mil e dezessete, encorajado por seu grande amigo Jonas, Murilo 
resolve levar para sua casa diversos moldes antigos, de propriedade da empresa, de produtos que 
eram fabricados pela empresa, mas deixaram de ser produzidos há vários anos, sendo tal prática 
descoberta pela empresa no dia do fato, quando lhe aplicou a dispensa por justa causa. Nessa 
situação, assinale a resposta correta: 
A) Murilo não poderá ser dispensado, sem prévia decisão judicial em inquérito para apuração de 
falta grave. 
B) Murilo não tem garantia provisória de emprego por ser membro suplente. 
C) Murilo poderá ser dispensado normalmente, independente de inquérito. 
D) Murilo poderá ser dispensado só após notificação do sindicato, por deter garantia provisória de 
emprego. 
E) Murilo poderá ser dispensado, desde que abra mão da garantia provisória que possui. 
 
 
Questão 2 (1 ponto) - Leita atentamente as duas afirmativas abaixo e em seguida assinale a 
alternativa correta. 
 

A greve não pode mais ser tratada como crime ou ato ilícito, ao contrário. Consiste num Direito 

Fundamental, mas não um fim em si mesma. É o resultado do fracasso da negociação coletiva. 

PORQUE 

É um Direito Coletivo, com cessação simultânea e combinada do trabalho, ainda que não exija a 
totalidade dos trabalhadores, pois sempre se garante a liberdade individual de aderir ou não à 
greve. Assim, realça-se sua natureza de mecanismo de autodefesa, excepcionando a regra geral de 
vedação da autotutela e do tipo penal do exercício arbitrário das próprias razões. 

 
 



 

A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da 
primeira.  
B) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 
C) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é justificativa correta da 
primeira. 
D) Tanto a primeira quanto a segunda são proposições falsas. 
E) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. 
 
Questão 3 (0,5 ponto) - PB e BP são técnicos em química, formados pelo SENAI/ES e atualmente 
são empregados da indústria química TL, localizada na Av. Central, nº 1.566, no Distrito Industrial 
Muquiçaba, na cidade de Guarapari/ES. Ambos trabalham no setor de destilação, conhecido 
internamente pela sigla DQTI. Havendo necessidade de reformulação da direção do sindicato TQ, 
de categoria profissional, que abrange os empregados de TL é realizada eleição no referido 
sindicato. P.B. e B.P. se candidataram ao cargo de direção sindical. Sendo que P.B. foi eleito ao 
cargo de direção no curso do cumprimento de aviso prévio em TL e B.P. foi eleito no curso de seu 
contrato de trabalho de experiência de setenta dias de duração em TL. Diante da situação 
hipotética apresentada e com base no entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, assinale a 
alternativa correta: 
A) P.B. não poderá ser demitido sem justa causa, pois o usufruto da estabilidade provisória de 
emprego de dirigente sindical é garantida mesmo quando a eleição se dá no curso de aviso prévio. 
Por outro lado B.P. poderá ser demitido pois no caso, seu contrato de trabalho é a termo. 
B) P.B. e B.P. podem ser demitidos sem justa causa. 
C) Apenas P.B. pode ser demitido sem justa causa 
D) Apenas B.P. pode ser demitido sem justa causa. 
E) B.P. pode ser demitido sem justa causa, mas P.B. terá garantia provisória do emprego, exceto se 
praticar falta grave 
  
Questão 4 (1 ponto) - H é empregado da empresa G, que atua no ramo de fabricação de 
borrachas para vedação de portas de automóveis, localizada na cidade de Parati-RJ. Em abril de 
2017 foi proferida Sentença Normativa pelo TRT/RJ nos autos do processo nº 222.333.444.2017 em 
que fixou um abono de dois mil reais, em parcela única em 01.05.2017 e reajuste salarial de 
quatorze vírgula um por cento, para toda categoria profissional, aplicável partir de março/2017. 
Animado com o reajuste salarial, H no dia 25.04.2017, tão logo soube do proveito financeiro 
previsto pela Sentença Normativa, comprou um televisor novo pelo preço de R$ 1.998,00 para 
pagamento parcelado, em duas vezes. Ocorre que G fez apenas o pagamento do reajuste salarial e 
informou que não pagará o abono de dois mil reais, em razão da sentença normativa ter sido 
reformada pelo TST com transito em julgado em 28 de junho de 2017, na parte que diz respeito ao 
pagamento do abono. Nessa situação, a partir de 02 de julho de 2017: 
A) H só poderá ajuizar ação de cumprimento perante o TRT/RJ já que o transito em julgado em 
dissídio coletivo é atípico. 
B) H deverá manifestar nos autos do processo nº 222.333.444.2017 por meio de exceção de pré-
executividade visando reverter a decisão do TST. 
C) H não poderá pleitear o abono salarial. 
D) Eventual ação de cumprimento só poderia ser ajuizada na Vara do Trabalho de Parati, em abril 
de 2017, mesmo assim, restrita ao integral pagamento do reajuste salarial pois a sentença 
normativa só fez provisoriamente coisa julgada material e típica, antes da decisão do TST. 
  
Questão 5 (0,5 ponto) - T é supervisora de manutenção na empresa V, localizada em Ouro 
Preto/MG, região. T foi admitida na empresa em janeiro de dois mil e dois. T foi eleita em outubro 
de dois e mil e quinze para diretoria do Sindicato S. T descobre que está grávida de quatro semanas 
em vez de novembro de dois mil e quinze. Não bastasse a grave conjuntura econômica desfavorável 
em todo segmento empresarial em que V atua, em Janeiro de dois mil e dezesseis sua filial de 
Goiânia-GO passou por diversas intervenções do INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, 



 

Qualidade e Tecnologia, que apontou diversas falhas em equipamentos produzidos e 
comercializados por V em todo País, falhas estas que podem acarretar graves acidentes nos 
usuários desses produtos. Desse modo, por entender que T faria grande contribuição para sanar 
tais problemas na filial goiana, V decidiu transferir de imediato T para sua filial de Goiás com 
setenta por cento de aumento de salário. Os parentes de T moram em Goiânia e, em janeiro de 
dois mil e dezesseis, T passou a usar seus momentos de folga para dar aula voluntária de inglês em 
duas escolas carentes perto de sua nova casa. Posteriormente, em vinte e oito de fevereiro de dois 
mil e dezessete, por entender que T não estava mais correspondendo às necessidades da empresa 
Florindo Júnior gerente regional de V resolveu dispensar T, com aviso prévio indenizado. Nessa 
situação hipotética assinale a alternativa correta: 
A) T não pode ser demitida, por ser lactante que lhe assegura garantia provisória de emprego. 
B) T pode ser demitida normalmente. 
C) T não pode ser demitida em razão da garantia conferida ao dirigente sindical, que só pode ser 
dispensado por falta grave, mesmo assim após comprovação do justo motivo em inquérito para 
apuração de falta grave. 
D) T não pode ser dispensada, pois no curso da suspensão do contrato de trabalho, que se aplica 
ao caso, não pode haver demissão; 
E) T não pode ser dispensada, pois no curso da interrupção do contrato de trabalho, que se aplica 
ao caso, não pode haver demissão. 
 
Questão 6 (1 ponto) - Leita atentamente as duas afirmativas abaixo e em seguida assinale a 
alternativa correta. 
 

A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois dependente de condição 
resolutiva, ou seja, da não-modificação da decisão normativa por eventual recurso.  

PORQUE 

Modificada a sentença normativa pelo TST, com a consequente extinção do processo, sem 
julgamento do mérito, deve-se extinguir a execução em andamento, uma vez que a norma sobre a 
qual se apoiava o título exequendo deixou de existir no mundo jurídico. 

 
A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da 
primeira.  
B) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 
C) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é justificativa correta da 
primeira. 
D) Tanto a primeira quanto a segunda são proposições falsas. 
E) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. 
 
 
Questão 7 (0,5 ponto) - Os empregados da empresa Afonso Vaz S/A decidem entrar em greve 
para reivindicar aumento de salário. A greve foi deliberada e votada em assembleia convocada 
apenas para tal finalidade, tendo a Afonso Vaz S/A sido comunicada com 48 horas de antecedência 
acerca do movimento paredista. Durante a greve, de acordo com a Lei: 
A)  o empregador pode contratar imediatamente substitutos para o lugar dos grevistas. 
B)  os contratos de trabalho ficarão suspensos, podendo ser convertida em interrupção, caso na 
negociação coletiva o empregador resolva não descontar do salário as faltas relativas aos dias em 
que os empregados não trabalharam durante a greve. 
C)  os contratos de trabalho ficarão interrompidos. 
D)  não há uma diretriz própria, na medida em que a Lei é omissa a respeito, cabendo ao Judiciário 
decidir. 
E) a greve deverá ser considerara abusiva já que a empresa deveria ser comunicada com 
antecedência não inferior a 72 horas. 



 

 
Questão 8 (0,5 ponto) - Conforme os estudos realizados neste semestre, acerca da Lei de Greve, 
assinale a opção correta. 
A) A Lei de Greve permite o lockout, desde que o direito à percepção dos salários durante o período 
de paralisação seja assegurado aos trabalhadores. 
B) Observadas as condições previstas na legislação, a participação em greve interrompe o contrato 
de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, 
convenção, laudo arbitral ou decisão da justiça do trabalho. 
C) Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, 
conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com 
antecedência mínima de 48 horas da paralisação. 
D)  Constitui abuso do direito de greve a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, 
convenção ou decisão da justiça do trabalho. 
E) A Lei de Greve considera como serviço ou atividade essencial o ensino e a pesquisa. 
 
Questão 9 (1 ponto) - Sobre a ação de cumprimento, leia as afirmações abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta:  
I. Tem lugar quando os empregadores deixam de satisfazer o pagamento de salários, na 
conformidade da decisão normativa proferida ou de acordo ou convenção coletivos. Nesse caso, 
poderão os empregados ou seus sindicatos, independentes de outorga de poderes dos seus 
associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à Vara ou ao Juízo 
competente, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato ou de direito já apreciada na 
decisão. 
II. Para sua propositura, é dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa, embora o 
prazo de decadência flua apenas a partir dele.  
III. Nos termos da jurisprudência sumulada do TST, caso a sentença normativa, objeto da ação de 
cumprimento, se modifique em grau de recurso, os meios processuais aptos a atacarem a execução 
de cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e a ação rescisória, mas não o mandado 
de segurança. 
IV. A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois dependente de condição 
resolutiva, ou seja, da não modificação da decisão normativa por eventual recurso. 
V. Tem natureza de dissídio individual, ainda que plúrimo, cuja apreciação compete às Varas do 
Trabalho ou ao Juiz de Direito investido de jurisdição trabalhista. 
A) Somente uma afirmativa está correta. 
B) Somente duas afirmativas estão corretas. 
C) Somente três afirmativas estão corretas.  
D) Todas as afirmativas não são corretas.  
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
Questão 10 (0,5 ponto) - Com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho, 
a lei instituiu as Comissões de Conciliação Prévia. Sobre elas, é correto afirmar que 
A) podem ser constituídas por empresas e os sindicatos, por grupos de empresas ou ter caráter 
intersindical. 
B) terão composição com representantes dos empregados, dos empregadores e do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
C) é vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros titulares da Comissão de 
Conciliação Prévia, até dois anos após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave. 
D)  o termo de conciliação lavrado na Comissão de Conciliação Prévia não constitui um título 
executivo extrajudicial, bem como não tem eficácia liberatória, seja das parcelas expressamente 
consignadas ou daquelas ressalvadas. 
E) o prazo prescricional para ação trabalhista não será suspenso ou interrompido a partir da 
provocação da Comissão de Conciliação Prévia. 
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Questão 1 (0,5 ponto) - Murilo Aguiar é empregado do grupo Rio Forte S.A., sediada em 
Blumenau/SC. Murilo possui perfil de liderança e já atuou há 5 anos atrás na empresa como 
membro suplente eleito representante dos empregados, na Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes. Murilo é membro do conselho fiscal com mandato de um ano, até seis de janeiro de dois 
mil e dezesseis no Sindicato W, localizado na cidade de Blumenau, de categoria profissional de 
Metalúrgicos. Em Março de dois mil e dezessete, encorajado por seu grande amigo Jonas, Murilo 
resolve levar para sua casa diversos moldes antigos, de propriedade da empresa, de produtos que 
eram fabricados pela empresa, mas deixaram de ser produzidos há vários anos, sendo tal prática 
descoberta pela empresa no dia do fato, quando lhe aplicou a dispensa por justa causa. Nessa 
situação, assinale a resposta correta: 
A) Murilo não poderá ser dispensado, sem prévia decisão judicial em inquérito para apuração de 
falta grave. 
B) Murilo não tem garantia provisória de emprego por ser membro suplente. 
C) Murilo poderá ser dispensado normalmente, independente de inquérito. 
D) Murilo poderá ser dispensado só após notificação do sindicato, por deter garantia provisória de 
emprego. 
E) Murilo poderá ser dispensado, desde que abra mão da garantia provisória que possui. 
 
Questão 2 (1 ponto) - Leita atentamente as duas afirmativas abaixo e em seguida assinale a 
alternativa correta. 
 

A greve não pode mais ser tratada como crime ou ato ilícito, ao contrário. Consiste num Direito 

Fundamental, mas não um fim em si mesma. É o resultado do fracasso da negociação coletiva. 

PORQUE 

É um Direito Coletivo, com cessação simultânea e combinada do trabalho, ainda que não exija a 
totalidade dos trabalhadores, pois sempre se garante a liberdade individual de aderir ou não à 
greve. Assim, realça-se sua natureza de mecanismo de autodefesa, excepcionando a regra geral de 

vedação da autotutela e do tipo penal do exercício arbitrário das próprias razões. 

 
A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da 
primeira.  
B) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 
C) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é justificativa correta da 
primeira. 



 

D) Tanto a primeira quanto a segunda são proposições falsas. 
E) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. 
 
Questão 3 (0,5 ponto) - PB e BP são técnicos em química, formados pelo SENAI/ES e atualmente 
são empregados da indústria química TL, localizada na Av. Central, nº 1.566, no Distrito Industrial 
Muquiçaba, na cidade de Guarapari/ES. Ambos trabalham no setor de destilação, conhecido 
internamente pela sigla DQTI. Havendo necessidade de reformulação da direção do sindicato TQ, 
de categoria profissional, que abrange os empregados de TL é realizada eleição no referido 
sindicato. P.B. e B.P. se candidataram ao cargo de direção sindical. Sendo que P.B. foi eleito ao 
cargo de direção no curso do cumprimento de aviso prévio em TL e B.P. foi eleito no curso de seu 
contrato de trabalho de experiência de setenta dias de duração em TL. Diante da situação 
hipotética apresentada e com base no entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, assinale a 
alternativa correta: 
A) P.B. não poderá ser demitido sem justa causa, pois o usufruto da estabilidade provisória de 
emprego de dirigente sindical é garantida mesmo quando a eleição se dá no curso de aviso prévio. 
Por outro lado B.P. poderá ser demitido pois no caso, seu contrato de trabalho é a termo. 
B) P.B. e B.P. podem ser demitidos sem justa causa. 
C) Apenas P.B. pode ser demitido sem justa causa 
D) Apenas B.P. pode ser demitido sem justa causa. 
E) B.P. pode ser demitido sem justa causa, mas P.B. terá garantia provisória do emprego, exceto se 
praticar falta grave 
  
Questão 4 (1 ponto) - H é empregado da empresa G, que atua no ramo de fabricação de 
borrachas para vedação de portas de automóveis, localizada na cidade de Parati-RJ. Em abril de 
2017 foi proferida Sentença Normativa pelo TRT/RJ nos autos do processo nº 222.333.444.2017 em 
que fixou um abono de dois mil reais, em parcela única em 01.05.2017 e reajuste salarial de 
quatorze vírgula um por cento, para toda categoria profissional, aplicável partir de março/2017. 
Animado com o reajuste salarial, H no dia 25.04.2017, tão logo soube do proveito financeiro 
previsto pela Sentença Normativa, comprou um televisor novo pelo preço de R$ 1.998,00 para 
pagamento parcelado, em duas vezes. Ocorre que G fez apenas o pagamento do reajuste salarial e 
informou que não pagará o abono de dois mil reais, em razão da sentença normativa ter sido 
reformada pelo TST com transito em julgado em 28 de junho de 2017, na parte que diz respeito ao 
pagamento do abono. Nessa situação, a partir de 02 de julho de 2017: 
A) H só poderá ajuizar ação de cumprimento perante o TRT/RJ já que o transito em julgado em 
dissídio coletivo é atípico. 
B) H deverá manifestar nos autos do processo nº 222.333.444.2017 por meio de exceção de pré-
executividade visando reverter a decisão do TST. 
C) H não poderá pleitear o abono salarial. 
D) Eventual ação de cumprimento só poderia ser ajuizada na Vara do Trabalho de Parati, em abril 
de 2017, mesmo assim, restrita ao integral pagamento do reajuste salarial pois a sentença 
normativa só fez provisoriamente coisa julgada material e típica, antes da decisão do TST. 
  
Questão 5 (0,5 ponto) - T é supervisora de manutenção na empresa V, localizada em Ouro 
Preto/MG, região. T foi admitida na empresa em janeiro de dois mil e dois. T foi eleita em outubro 
de dois e mil e quinze para diretoria do Sindicato S. T descobre que está grávida de quatro semanas 
em vez de novembro de dois mil e quinze. Não bastasse a grave conjuntura econômica desfavorável 
em todo segmento empresarial em que V atua, em Janeiro de dois mil e dezesseis sua filial de 
Goiânia-GO passou por diversas intervenções do INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia, que apontou diversas falhas em equipamentos produzidos e 
comercializados por V em todo País, falhas estas que podem acarretar graves acidentes nos 
usuários desses produtos. Desse modo, por entender que T faria grande contribuição para sanar 
tais problemas na filial goiana, V decidiu transferir de imediato T para sua filial de Goiás com 
setenta por cento de aumento de salário. Os parentes de T moram em Goiânia e, em janeiro de 



 

dois mil e dezesseis, T passou a usar seus momentos de folga para dar aula voluntária de inglês em 
duas escolas carentes perto de sua nova casa. Posteriormente, em vinte e oito de fevereiro de dois 
mil e dezessete, por entender que T não estava mais correspondendo às necessidades da empresa 
Florindo Júnior gerente regional de V resolveu dispensar T, com aviso prévio indenizado. Nessa 
situação hipotética assinale a alternativa correta: 
A) T não pode ser demitida, por ser lactante que lhe assegura garantia provisória de emprego. 
B) T pode ser demitida normalmente. 
C) T não pode ser demitida em razão da garantia conferida ao dirigente sindical, que só pode ser 
dispensado por falta grave, mesmo assim após comprovação do justo motivo em inquérito para 
apuração de falta grave. 
D) T não pode ser dispensada, pois no curso da suspensão do contrato de trabalho, que se aplica 
ao caso, não pode haver demissão; 
E) T não pode ser dispensada, pois no curso da interrupção do contrato de trabalho, que se aplica 
ao caso, não pode haver demissão. 
 
Questão 6 (1 ponto) - Leita atentamente as duas afirmativas abaixo e em seguida assinale a 
alternativa correta. 
 

A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois dependente de condição 
resolutiva, ou seja, da não-modificação da decisão normativa por eventual recurso.  

PORQUE 

Modificada a sentença normativa pelo TST, com a consequente extinção do processo, sem 
julgamento do mérito, deve-se extinguir a execução em andamento, uma vez que a norma sobre a 

qual se apoiava o título exequendo deixou de existir no mundo jurídico. 

 
A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da 
primeira.  
B) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 
C) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é justificativa correta da 
primeira. 
D) Tanto a primeira quanto a segunda são proposições falsas. 
E) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. 
 
Questão 7 (0,5 ponto) - Os empregados da empresa Afonso Vaz S/A decidem entrar em greve 
para reivindicar aumento de salário. A greve foi deliberada e votada em assembleia convocada 
apenas para tal finalidade, tendo a Afonso Vaz S/A sido comunicada com 48 horas de antecedência 
acerca do movimento paredista. Durante a greve, de acordo com a Lei: 
A)  o empregador pode contratar imediatamente substitutos para o lugar dos grevistas. 
B)  os contratos de trabalho ficarão suspensos, podendo ser convertida em interrupção, caso na 
negociação coletiva o empregador resolva não descontar do salário as faltas relativas aos dias em 
que os empregados não trabalharam durante a greve. 
C)  os contratos de trabalho ficarão interrompidos. 
D)  não há uma diretriz própria, na medida em que a Lei é omissa a respeito, cabendo ao Judiciário 
decidir. 
E) a greve deverá ser considerara abusiva já que a empresa deveria ser comunicada com 
antecedência não inferior a 72 horas. 
 
Questão 8 (0,5 ponto) - Conforme os estudos realizados neste semestre, acerca da Lei de Greve, 
assinale a opção correta. 
A) A Lei de Greve permite o lockout, desde que o direito à percepção dos salários durante o período 
de paralisação seja assegurado aos trabalhadores. 



 

B) Observadas as condições previstas na legislação, a participação em greve interrompe o contrato 
de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, 
convenção, laudo arbitral ou decisão da justiça do trabalho. 
C) Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, 
conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com 
antecedência mínima de 48 horas da paralisação. 
D)  Constitui abuso do direito de greve a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, 
convenção ou decisão da justiça do trabalho. 
E) A Lei de Greve considera como serviço ou atividade essencial o ensino e a pesquisa. 
 
Questão 9 (1 ponto) - Sobre a ação de cumprimento, leia as afirmações abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta:  
I. Tem lugar quando os empregadores deixam de satisfazer o pagamento de salários, na 
conformidade da decisão normativa proferida ou de acordo ou convenção coletivos. Nesse caso, 
poderão os empregados ou seus sindicatos, independentes de outorga de poderes dos seus 
associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à Vara ou ao Juízo 
competente, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato ou de direito já apreciada na 
decisão. 
II. Para sua propositura, é dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa, embora o 
prazo de decadência flua apenas a partir dele.  
III. Nos termos da jurisprudência sumulada do TST, caso a sentença normativa, objeto da ação de 
cumprimento, se modifique em grau de recurso, os meios processuais aptos a atacarem a execução 
de cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e a ação rescisória, mas não o mandado 
de segurança. 
IV. A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois dependente de condição 
resolutiva, ou seja, da não modificação da decisão normativa por eventual recurso. 
V. Tem natureza de dissídio individual, ainda que plúrimo, cuja apreciação compete às Varas do 
Trabalho ou ao Juiz de Direito investido de jurisdição trabalhista. 
A) Somente uma afirmativa está correta. 
B) Somente duas afirmativas estão corretas. 
C) Somente três afirmativas estão corretas.  
D) Todas as afirmativas não são corretas.  
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
Questão 10 (0,5 ponto) - Com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho, 
a lei instituiu as Comissões de Conciliação Prévia. Sobre elas, é correto afirmar que 
A) podem ser constituídas por empresas e os sindicatos, por grupos de empresas ou ter caráter 
intersindical. 
B) terão composição com representantes dos empregados, dos empregadores e do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
C) é vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros titulares da Comissão de 
Conciliação Prévia, até dois anos após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave. 
D)  o termo de conciliação lavrado na Comissão de Conciliação Prévia não constitui um título 
executivo extrajudicial, bem como não tem eficácia liberatória, seja das parcelas expressamente 
consignadas ou daquelas ressalvadas. 
E) o prazo prescricional para ação trabalhista não será suspenso ou interrompido a partir da 
provocação da Comissão de Conciliação Prévia. 
 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7 pontos 

Disciplina: TÓPICOS EMERGENTES II Data: 06/12/17 

Professor(a): Marco Antonio de Santana Turma: 10º B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
INSTRUÇÕES GERAIS: 

1) A prova deve ser feita somente a caneta; 2) É proibido o uso de celular. O simples toque do celular, piscar de luzes, 
vibração será considerado comunicação e, portanto cola, sendo atribuído ao aluno nota zero; 3) A prova é individual e sem 
consulta; 4) O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 minutos; 5) Cada questão tem apenas uma resposta. Assinalar 
mais de uma alternativa da mesma questão ou qualquer rasura será atribuída nota zero à questão; 6) ATENÇÃO: Dia 

13/12/2017 Vista de prova N-2 e atividade avaliativa.  
_________________________________________________________________________________________________ 

Questão 1 (0,5 ponto) - Analise as afirmativas abaixo e responda: 
I. A similitude de condições de vida proveniente de profissão ou trabalho em comum, em situação de 
emprego na mesma atividade econômica compõe a chamada categoria diferenciada. 
II. A categoria diferenciada é composta por empregados que exerçam profissões ou funções distintas por 
força do Estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida marcada pela singularidade. 
III. Ao contrato de trabalho do empregado enquadrado na categoria diferenciada aplica-se em todo caso a 
convenção coletiva específica daquela categoria diferenciada e em tempo algum à da categoria 
preponderante da empresa. 
IV. Empregado integrante de categoria profissional diferenciada só tem direito às vantagens previstas em 
instrumento coletivo de sua categoria diferenciada, quando o sindicato representante de seu empregador 
participou de negociação coletiva com órgão de classe de sua categoria. 
A) São verdadeiras as afirmativas II e IV.  
B) Apenas a afirmativa II está correta.  
C) Apenas a afirmativa IV está correta.  
D) São verdadeiras as afirmativas I e III.  
E)  Apenas a afirmativa III está correta. 
 

Questão 2 (1 ponto) - Leia atentamente as duas afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa 
correta. 

A decisão proferida em sede de Dissídio Coletivo de greve, não tem carga condenatória, elas só podem ter 

cláusulas econômicas, sociais, sindicais e obrigacionais. 

PORQUE 

No campo da natureza estritamente obrigacional as sentenças normativas podem criar cláusulas que 
estabeleçam multa para a parte que descumprir as normas coletivas, bem como cláusulas para fixação de 
piso salarial, preservação do meio ambiente de trabalho, dentre outras decorrentes do princípio da 

criatividade jurídica da negociação coletiva. 

A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.  
B) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 
C) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é justificativa correta da primeira. 
D) Tanto a primeira quanto a segunda são proposições falsas. 
E) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. 
 

Questão 3 (0,8 ponto) - J é uma Sociedade em Nome Coletivo, constituída em janeiro de dois mil e doze, na 
forma do art. 1.039 do Código Civil Brasileiro e atua no ramo de comércio de painéis luminosos de até 
trezentas polegadas, de baixíssimo consumo de energia, para propaganda em cidades de médio porte de 
Goiás. J detém exclusividade de comercialização e assistência técnica no Brasil desses painéis fabricados pela 
Nuuk-Tórshavn, sediada Tórshavn (Dinamarca), sendo que, até o ano de dois mil e quinze instalou mais de 
trinta mil equipamentos, contudo, viu seu faturamento chegar a quase zero em Julho de dois mil e dezesseis, 
em razão de pesquisas científicas divulgadas em maio daquele ano, alertarem a comunidade internacional 
que tais equipamentos possuem radiação “ǆ” altamente cancerígena, tanto para pessoas que instalam o 



 

aparelho, quanto aos que se expõem às luzes em formato O-Led, emitidas pelo aparelho, desaconselhando 
totalmente seu uso. Por essa razão j, s e f, sócios da sociedade resolveram em dois de agosto de dois mil e 
dezesseis encerrar as atividades definitivamente, dispensando nessa data todos os quatrocentos empregados, 
inclusive Augusta, grávida de vinte e quatro semanas na data da dispensa. Augusta foi eleita para um ano de 
mandato, em vinte de novembro de dois mil e quinze para dirigente do sindicado S, que representa toda a 
base territorial goiana, ocasião em que lhe falta a metade do prazo para encerrar sua missão em J como 
cipreira, suplente eleita pelos empregados de J. Nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta: 
A) Augusta não poderá ser dispensada por ser empregada de uma Sociedade em Nome Coletivo em gozo da 
garantia provisória de emprego em razão da maternidade, apenas.  
B) Augusta poderá ser dispensa, desde que J realize a indenização substitutiva à estabilidade da mulher 
lactante, mesmo sendo ela dirigente sindical, independente da suplência cipreira. 
C) Augusta não poderá ser dispensada porque sua Convenção Coletiva de Trabalho vigente nada dispõe 
sobre garantia de emprego para dirigente sindical e para gestante. 
D) Augusta não pode ser dispensada pois a razão que ensejou o encerramento da atividade empresarial se 
deu por descoberta científica, alheia à vontade da empresa e que os riscos à saúde descobertos em maio de 
dois mil e dezesseis, se amoldam à clausula rebus sic stantibus. 
E) Augusta poderá ser dispensada, já que na completude da situação exposta não há qualquer garantia, 
ainda que compensatória. 
 

Questão 4 (0,8 ponto) - Na perspectiva do princípio lealdade e transparência, inerente ao Direito Coletivo do 
Trabalho, para a aplicação da teoria da imprevisão no exercício do direito paredista do ser coletivo obreiro, 
assinale a alternativa correta: 
A) Na vigência de diplomas decorrentes da dinâmica negocial coletiva é possível aplicação da teoria da 
imprevisão, quando há episódio novo ou fato inesperado que modifique substancialmente a relação de 
trabalho, a teor da Lei da Greve, excetuando dessa possibilidade o conteúdo de Acordo Coletivo do Trabalho 
já que esta possui aderência limitada pelo prazo, sendo portanto tal regra válida apenas para as Sentenças 
Normativas e Convenções Coletivas. 
B) A aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus não decorre, no direito coletivo do trabalho, a evento 
futuro, mas incluí o incerto. 
C) A teoria da imprevisão é alternativa impraticável na vigência de diplomas autônomos, tais como 
Convenção Coletiva do Trabalho e Acordo Coletivo do Trabalho, mas possível em se tratando de Sentença 
Normativa, decorrente de Dissídio Coletivo de natureza Mista, pois nesse caso há o evento greve assegurado 
constitucionalmente e regulamentado pela Lei da Greve nº 7783/89. 
D) Pode haver nova greve para pleitear idêntico direito já conquistado, contido em Convenção Coletiva de 
Trabalho, atual e válida, e isso não constitui abuso do exercício do direito de greve, independente se o 
primeiro movimento paredista tenha ensejado, à época da negociação coletiva, interrupção do contrato de 
trabalho por conversão, desde que respeitado o prazo de doze meses. 
E) É possível a aplicação da teoria da imprevisão no movimento paredista, conforme Lei da Greve, desde que 
as condições fáticas pretéritas ajustadas sejam análogas às condições atuais, exceto as cláusulas de 
conteúdo econômico, sindicais e obrigacionais. 
 

Questão 5 (0,5 ponto) - Com relação à Comissão de Conciliação Prévia assinale a alternativa correta. 
A) Categorias não organizadas em sindicato não podem constituir uma Comissão de Conciliação Prévia ou um 
Núcleo de Conciliação Trabalhista, já que nesse caso as federações e, na falta delas, as confederações 
representativas das categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas para a 
formação da Comissão de Conciliação Prévia ou do Núcleo de Conciliação Trabalhista. 
B) Existindo na localidade da prestação dos serviços mais de uma Comissão de Conciliação Prévia, uma no 
âmbito da empresa e uma no âmbito do sindicato, as partes devem se dirigir primeiro à comissão existente 
no sindicato, pois essa de fato é quem melhor representa os interesses do ser coletivo obreiro, atendendo o 
princípio da equivalência dos contratantes coletivos. 
C) O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às 
parcelas expressamente ressalvadas, desde que, a partir da provocação do interessado, a primeira sessão de 
conciliação seja realizada no prazo legal não superior a dez dias uteis, limitando-se a trinta dias corridos. 
D) No tocante às comissões de conciliação prévias, constituídas no âmbito das empresas, apresentam 
composição legal, respeitando as normas previstas na CLT todas as formações: Empresa ThyssenGroup Ltda. 
é composta por Junieta (eleita pelos empregados) e Gabrisbela (indicada pela empresa), e seus respectivos 
suplentes; Empresa Klabin Voice Ltda. é composta por Sinalésia, Devanildo, Herbália, Brunélia e Filomênica 
(eleitos pelos empregados) e Siloquélia, Malecídia, Delamônica, Romunaldo e Fernovedes (indicados pela 
empresa), e seus respectivos suplentes; Empresa Mannesmann Itu S.A é composta por Doroteia, Carmênia, 



 

Rubinelson e Sandoválio (eleitos pelos empregados) e Aretuza, Venâncio e Gorjão-Henriques (indicados pela 
empresa), e seus respectivos suplentes; Empresa Magna Zoé Ltda. é composta por Normalélia, Vanderlúcia e 
Waleriano (eleitos pelos empregados) e Rubineia, Dezanete e Durvalino (indicados pela empresa), e seus 
respectivos suplentes. 
E) O prazo prescricional bienal para propositura de reclamatória trabalhista será suspenso, e não 
interrompido, a partir da provocação da Comissão de Conciliação Prévia, recomeçando a fluir, pelo que lhe 
resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo para a realização da sessão 
de tentativa de conciliação. 
 

Questão 6 (0,5 ponto) - P é chefe de controladoria na empresa B, localizada na baixada fluminense, região 
metropolitana do Rio de Janeiro. P foi admitida em janeiro de dois mil e um e sempre teve um perfil de 
liderança combativa. Sendo que, por essa característica foi eleita em outubro de dois e mil e quinze para 
diretoria do Sindicato T. P descobre que está grávida de quatro semanas em dois de novembro de dois mil e 
quinze, de gêmeas, duas meninas, Dalila e Ladila. Tudo caminhava com toda normalidade até que em Janeiro 
de dois mil e dezesseis a Filial de Fortaleza-CE passou por grande turbulência financeira devido falhas de 
gestão tributária naquela filial. Desse modo, por entender que P contribuiria de forma decisiva para resolver 
esses problemas, B resolveu transferir de imediato P para sua filial nordestina com um expressivo aumento 
de salário. Já em Fortaleza com sua família em janeiro de dois mil e dezesseis, P passou a dedicar-se nos 
momentos de folga a atividade voluntária no asilo Santa Maternidade e creche Mamãe Rosa, ambas na 
capital cearense. Essas atividades voluntárias deixavam P muito feliz e realizada, além de ter feito muitas 
amizades com sua nova vizinhança. Posteriormente, em vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezessete, por 
entender que P não estava mais correspondendo às necessidades da empresa, W gerente regional de B 
resolve dispensar P, com cumprimento do aviso prévio. Nessa situação, assinale a alternativa correta: 
A) P pode ser demitida. 
B) P não pode ser demitida, devido seu estado gestacional e/ou lactante e a garantia provisória 
correspondente. 
C) P não pode ser demitida em razão da garantia conferida ao dirigente sindical, que só pode ser dispensado 
por falta grave, mesmo assim após comprovação do justo motivo em inquérito para apuração de falta grave. 
D) P não pode ser dispensada, pois no curso da suspensão do contrato de trabalho, que se aplica ao caso, 
não pode haver demissão; 
E) P não pode ser dispensada, pois no curso da interrupção do contrato de trabalho, que se aplica ao caso, 
não pode haver demissão. 
 

Questão 7 (1 ponto) - Leia as cinco afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
I. Embora a Convenção nº 87 da OIT seja uma das mais importantes em matéria sindical, não foi objeto de 
ratificação pelo Brasil, senão teríamos no Brasil, a teor da referida convenção, ao mesmo tempo, a 
pluralidade e unicidade sindical, onde a pluralidade seria aplicada apenas para as categorias diferenciadas e a 
unicidade para as demais categorias. 
II. Quando a sentença normativa tiver fixado condições de trabalho que se tenham modificado em razão de 
circunstâncias alheias à vontade das partes, ou tenham se tornado injustas ou inaplicáveis, estamos diante 
da possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, como excepcionalidade à pacta sunt servanda para 
resultar no dissídio coletivo de revisão, que é possível apenas quando decorrido mais de onze meses da 
vigência da sentença normativa. 
III. É possível o ajuizamento de ação de cumprimento de modo individual, plúrimo ou pela legitimidade 
extraordinária, em defesa dos interesses individuais homogêneos do ser coletivo obreiro. 
IV. Nos dissídios coletivos de natureza econômica ou jurídica, a competência para julgar os recursos 
ordinários interpostos contra as decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho é da Seção de 
Dissídios Individuais, do Tribunal Superior do Trabalho. 
V. A greve constitui direito dos trabalhadores em geral, não cabendo à Justiça do Trabalho dizer de sua 
legalidade, já que a legalidade é expressa na Lei 7.783/89, em regulamentação do texto constitucional e as 
condições de abusividade estão reguladas na Constituição Federal, enquanto inspiradora na norma 
infraconstitucional, no caso a Lei da Greve. 
A) Somente duas afirmativas estão corretas.  
B) Somente três afirmativas estão corretas.  
C) Somente uma afirmativa está correta.  
D) Somente quatro afirmativas estão corretas.  
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 



 

Questão 8 (1 ponto) - No tocante aos conflitos coletivos do trabalho e sua resolução, assinale a alternativa 
correta: 
A) Podemos afirmar que o inquérito judicial para apuração de falta grave é, na verdade, uma ação 
constitutiva negativa, necessária para a apuração de falta grave que autoriza a resolução do contrato de 
trabalho do obreiro estável, por iniciativa do empregado. 
B) K ao ajuizar ação de inquérito para apuração de falta grave para dispensar W, suplente cipreiro eleito 
pelos empregados, o juiz deve extinguir o processo sem resolver o mérito, nos termo do art. 485 do 
CPC/2015, em razão de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 
processo. 
C) O inquérito para apuração de falta grave tem natureza dúplice no que diz respeito à improcedência do 
pedido e as consequências decorrentes do referido provimento, não havendo portanto necessidade do 
empregado em questão, reconvir ou ajuizar outra ação para obter a reintegração na empresa, produzindo 
neste caso a suspensão do contrato de trabalho, por conversão. 
D) O inquérito para apuração de falta grave de Marcelino, Presidente do Sindicato X tem natureza plúrima no 
que diz respeito à improcedência do pedido e as consequências decorrentes do referido provimento, não 
havendo portanto necessidade do empregado em questão reconvir ou ajuizar outra ação para obter a 
reintegração, havendo neste caso a interrupção do contrato de trabalho. 
E) A Consolidação das Leis do Trabalho determina que o tribunal prolator da sentença normativa fixe o prazo 
de sua vigência, o qual não poderá ser superior a quatro anos. 
 
Questão 9 (0,45 ponto) - O Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Juiz de Fora, reunindo um 
grupo de quatrocentos trabalhadores, sem prévio aviso, decidiu, invocando os direitos de liberdade sindical e 
de livre expressão, fazer um protesto contra a dispensa de cem empregados de uma empresa privada da 
região, no horário de maior circulação de pedestres e de automóveis, bloqueando a avenida mais 
movimentada da cidade, ao lado de hospitais, empresas, escolas e de órgãos do governo. Na situação 
hipotética descrita,   
A) não pratica conduta antissindical a empresa alvo do referido protesto, diante da sua autonomia 
individual privada, ao firmar com seus candidatos a emprego compromissos de não filiação ou de 
afastamento da condição de filiado no sindicato em tela. 
B) não pratica conduta antissindical a manifestação da imprensa local em relação à conduta do sindicato, 
por meio de matéria jornalística no maior periódico da região, realizando várias críticas contundentes à 
entidade sindical, as quais contrariaram as expectativas dos trabalhadores envolvidos no protesto. 
C) como o protesto do sindicato decorre da manifestação do direito da liberdade sindical, a atuação da 
força policial, restringindo o protesto para possibilitar a passagem de ambulâncias aos hospitais da 
imediação, pode ser entendida como uma conduta antissindical estatal. 
D) não caracteriza conduta antissindical o compromisso firmado entre a empresa alvo dos protestos e o 
respectivo sindicato profissional no sentido de admitir como futuros empregados somente os trabalhadores 
associados à entidade sindical em tela. 
E) caso o grupo de trabalhadores esteja aglomerado em frente à empresa alvo do protesto, não 
caracterizará conduta antissindical a determinação do empregador para que, mediante seu serviço de 
segurança privada, seja reprimida a manifestação e retirados os trabalhadores das imediações do 
estabelecimento patronal mediante uso da força física. 
 
Questão 10 (0,45 ponto) - Quanto à organização sindical, segundo a doutrina e legislação aplicável, 
A) no sistema sindical brasileiro, a Constituição Federal de 1988 veda a criação de uma organização sindical, 
em primeiro grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será 
definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um 
Município. 
B) a unidade sindical é a proibição, por lei, da existência de mais de um sindicato na mesma base de 
atuação, contrariando, assim, o princípio da liberdade sindical. 
C) a organização sindical brasileira concentra-se na representação sindical por categoria, admitindo, também, 
o sindicalismo de profissões, que no Brasil é denominado de sindicatos por categoria diferenciada, no qual 
prepondera a profissão e não a atividade econômica da empresa para fins de enquadramento sindical. 
D) a unicidade sindical, adotada pelo sistema brasileiro, é o sistema pelo qual os sindicatos se unem ou por 
imposição legal, ou em decorrência da sua própria vontade, facultando-se aos trabalhadores a possibilidade 
de organização espontânea para formar uma coletividade natural. 
E) a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades exclusivamente idênticas 
constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. 



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 7 pontos 

Disciplina: TÓPICOS EMERGENTES II Data: 06/12/17 

Professor(a): Marco Antonio de Santana Turma: 10º - B 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B B D E A C E B C

GABARITO

 
 
 
Questão 1 (0,5 ponto) - Analise as afirmativas abaixo e responda: 

I. A similitude de condições de vida proveniente de profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na 
mesma atividade econômica compõe a chamada categoria diferenciada. 

II. A categoria diferenciada é composta por empregados que exerçam profissões ou funções distintas por força do 

Estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida marcada pela singularidade. 
III. Ao contrato de trabalho do empregado enquadrado na categoria diferenciada aplica-se em todo caso a 

convenção coletiva específica daquela categoria diferenciada e em tempo algum à da categoria preponderante da 
empresa. 

IV. Empregado integrante de categoria profissional diferenciada só tem direito às vantagens previstas em 

instrumento coletivo de sua categoria diferenciada, quando o sindicato representante de seu empregador 
participou de negociação coletiva com órgão de classe de sua categoria. 

A) São verdadeiras as afirmativas II e IV.  
B) Apenas a afirmativa II está correta.  

C) Apenas a afirmativa IV está correta.  
D) São verdadeiras as afirmativas I e III.  

E)  Apenas a afirmativa III está correta.  

 
Questão 2 (1 ponto) - Leia atentamente as duas afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. 

A decisão proferida em sede de Dissídio Coletivo de greve, não tem carga condenatória, elas só podem ter 

cláusulas econômicas, sociais, sindicais e obrigacionais. 

P O R Q UE  

No campo da natureza estritamente obrigacional as sentenças normativas podem criar cláusulas que estabeleçam 
multa para a parte que descumprir as normas coletivas, bem como cláusulas para fixação de piso salarial, 
preservação do meio ambiente de trabalho, dentre outras decorrentes do princípio da criatividade jurídica da 

negociação coletiva. 

A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.  

B) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 
C) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é justificativa correta da primeira. 

D) Tanto a primeira quanto a segunda são proposições falsas. 

E) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. 
 

Questão 3 (0,8 ponto) - J é uma Sociedade em Nome Coletivo, constituída em janeiro de dois mil e doze, na 
forma do art. 1.039 do Código Civil Brasileiro e atua no ramo de comércio de painéis luminosos de até trezentas 

polegadas, de baixíssimo consumo de energia, para propaganda em cidades de médio porte de Goiás. J detém 

exclusividade  de  comercialização  e assistência técnica no Brasil  desses painéis fabricados pela Nuuk-Tórshavn, 
sediada Tórshavn (Dinamarca), sendo que, até o ano de dois mil e quinze instalou mais de trinta mil 

equipamentos, contudo, viu seu faturamento chegar a quase zero em Julho de dois mil e dezesseis, em razão de 
pesquisas científicas divulgadas em maio daquele ano, alertarem a comunidade internacional que tais 

equipamentos possuem radiação “ǆ” altamente cancerígena, tanto para pessoas que instalam o aparelho, quanto 
aos que se expõem às luzes em formato O-Led, emitidas pelo aparelho, desaconselhando totalmente seu uso. Por 



 

essa razão j, s e f, sócios da sociedade resolveram em dois de agosto de dois mil e dezesseis encerrar as 
atividades definitivamente, dispensando nessa data todos os quatrocentos empregados, inclusive Augusta, grávida 

de vinte e quatro semanas na data da dispensa. Augusta foi eleita para um ano de mandato, em vinte de 
novembro de dois mil e quinze para dirigente do sindicado S, que representa toda a base territorial goiana, ocasião 

em que lhe falta a metade do prazo para encerrar sua missão em J como cipreira, suplente eleita pelos 

empregados de J. Nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta: 
A) Augusta não poderá ser dispensada por ser empregada de uma Sociedade em Nome Coletivo em gozo da 

garantia provisória de emprego em razão da maternidade, apenas.  
B) Augusta poderá ser dispensa, desde que J realize a indenização substitutiva à estabilidade da mulher lactante, 

mesmo sendo ela dirigente sindical, independente da suplência cipreira. 
C) Augusta não poderá ser dispensada porque sua Convenção Coletiva de Trabalho vigente nada dispõe sobre 

garantia de emprego para dirigente sindical e para gestante. 

D) Augusta não pode ser dispensada pois a razão que ensejou o encerramento da atividade empresarial se deu por 
descoberta científica, alheia à vontade da empresa e que os riscos à saúde descobertos em maio de dois mil e 

dezesseis, se amoldam à clausula rebus sic stantibus. 
E) Augusta poderá ser dispensada, já que na completude da situação exposta não há qualquer garantia, ainda que 

compensatória. 

 
Questão 4 (0,8 ponto) - Na perspectiva do princípio lealdade e transparência, inerente ao Direito Coletivo do 

Trabalho, para a aplicação da teoria da imprevisão no exercício do direito paredista do ser coletivo obreiro, assinale 
a alternativa correta: 

A) Na vigência de diplomas decorrentes da dinâmica negocial coletiva é possível aplicação da teoria da imprevisão, 
quando há episódio novo ou fato inesperado que modifique substancialmente a relação de trabalho, a teor da Lei 

da Greve, excetuando dessa possibilidade o conteúdo de Acordo Coletivo do Trabalho já que esta possui aderência 

limitada pelo prazo, sendo portanto tal regra válida apenas para as Sentenças Normativas e Convenções Coletivas. 
B) A aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus não decorre, no direito coletivo do trabalho, a evento futuro, 

mas incluí o incerto. 
C) A teoria da imprevisão é alternativa impraticável na vigência de diplomas autônomos, tais como Convenção 

Coletiva do Trabalho e Acordo Coletivo do Trabalho, mas possível em se tratando de Sentença Normativa, 

decorrente de Dissídio Coletivo de natureza Mista, pois nesse caso há o evento greve assegurado 
constitucionalmente e regulamentado pela Lei da Greve nº 7783/89. 

D) Pode haver nova greve para pleitear idêntico direito já conquistado, contido em Convenção Coletiva de 
Trabalho, atual e válida, e isso não constitui abuso do exercício do direito de greve, independente se o primeiro 

movimento paredista tenha ensejado, à época da negociação coletiva, interrupção do contrato de trabalho por 
conversão, desde que respeitado o prazo de doze meses. 

E) É possível a aplicação da teoria da imprevisão no movimento paredista, conforme Lei da Greve, desde que as 

condições fáticas pretéritas ajustadas sejam análogas às condições atuais, exceto as cláusulas de conteúdo 
econômico, sindicais e obrigacionais. 

 
Questão 5 (0,5 ponto) - Com relação à Comissão de Conciliação Prévia assinale a alternativa correta. 

A) Categorias não organizadas em sindicato não podem constituir uma Comissão de Conciliação Prévia ou um 

Núcleo de Conciliação Trabalhista, já que nesse caso as federações e, na falta delas, as confederações 
representativas das categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas para a formação 

da Comissão de Conciliação Prévia ou do Núcleo de Conciliação Trabalhista. 
B) Existindo na localidade da prestação dos serviços mais de uma Comissão de Conciliação Prévia, uma no âmbito 

da empresa e uma no âmbito do sindicato, as partes devem se dirigir primeiro à comissão existente no sindicato, 

pois essa de fato é quem melhor representa os interesses do ser coletivo obreiro, atendendo o princípio da 
equivalência dos contratantes coletivos. 

C) O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas 
expressamente ressalvadas, desde que, a partir da provocação do interessado, a primeira sessão de conciliação 

seja realizada no prazo legal não superior a dez dias uteis, limitando-se a trinta dias corridos. 

D) No tocante às comissões de conciliação prévias, constituídas no âmbito das empresas, apresentam composição 
legal, respeitando as normas previstas na CLT todas as formações: Empresa ThyssenGroup Ltda. é composta por 

Junieta (eleita pelos empregados) e Gabrisbela (indicada pela empresa), e seus respectivos suplentes; Empresa 
Klabin Voice Ltda. é composta por Sinalésia, Devanildo, Herbália, Brunélia e Filomênica (eleitos pelos empregados) 

e Siloquélia, Malecídia, Delamônica, Romunaldo e Fernovedes (indicados pela empresa), e seus respectivos 
suplentes; Empresa Mannesmann Itu S.A é composta por Doroteia, Carmênia, Rubinelson e Sandoválio (eleitos 

pelos empregados) e Aretuza, Venâncio e Gorjão-Henriques (indicados pela empresa), e seus respectivos 

suplentes; Empresa Magna Zoé Ltda. é composta por Normalélia, Vanderlúcia e Waleriano (eleitos pelos 
empregados) e Rubineia, Dezanete e Durvalino (indicados pela empresa), e seus respectivos suplentes. 



 

E) O prazo prescricional bienal para propositura de reclamatória trabalhista será suspenso, e não interrompido, a 
partir da provocação da Comissão de Conciliação Prévia, recomeçando a fluir, pelo que lhe resta, a partir da 

tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo para a realização da sessão de tentativa de 
conciliação. 

 

Questão 6 (0,5 ponto) - P é chefe de controladoria na empresa B, localizada na baixada fluminense, região 
metropolitana do Rio de Janeiro. P foi admitida em janeiro de dois mil e um e sempre teve um perfil de liderança 

combativa. Sendo que, por essa característica foi eleita em outubro de dois e mil e quinze para diretoria do 
Sindicato T. P descobre que está grávida de quatro semanas em dois de novembro de dois mil e quinze, de 

gêmeas, duas meninas, Dalila e Ladila. Tudo caminhava com toda normalidade até que em Janeiro de dois mil e 
dezesseis a Filial de Fortaleza-CE passou por grande turbulência financeira devido falhas de gestão tributária 

naquela filial. Desse modo, por entender que P contribuiria de forma decisiva para resolver esses problemas, B 

resolveu transferir de imediato P para sua filial nordestina com um expressivo aumento de salário. Já em Fortaleza 
com sua família em janeiro de dois mil e dezesseis, P passou a dedicar-se nos momentos de folga a atividade 

voluntária no asilo Santa Maternidade e creche Mamãe Rosa, ambas na capital cearense. Essas atividades 
voluntárias deixavam P muito feliz e realizada, além de ter feito muitas amizades com sua nova vizinhança. 

Posteriormente, em vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezessete, por entender que P não estava mais 

correspondendo às necessidades da empresa, W gerente regional de B resolve dispensar P, com cumprimento do 
aviso prévio. Nessa situação, assinale a alternativa correta: 

A) P pode ser demitida. 
B) P não pode ser demitida, devido seu estado gestacional e/ou lactante e a garantia provisória correspondente. 

C) P não pode ser demitida em razão da garantia conferida ao dirigente sindical, que só pode ser dispensado por 

falta grave, mesmo assim após comprovação do justo motivo em inquérito para apuração de falta grave. 
D) P não pode ser dispensada, pois no curso da suspensão do contrato de trabalho, que se aplica ao caso, não 

pode haver demissão; 
E) P não pode ser dispensada, pois no curso da interrupção do contrato de trabalho, que se aplica ao caso, não 

pode haver demissão. 
 

Questão 7 (1 ponto) - Leia as cinco afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

I. Embora a Convenção nº 87 da OIT seja uma das mais importantes em matéria sindical, não foi objeto de 
ratificação pelo Brasil, senão teríamos no Brasil, a teor da referida convenção, ao mesmo tempo, a pluralidade e 

unicidade sindical, onde a pluralidade seria aplicada apenas para as categorias diferenciadas e a unicidade para as 
demais categorias. 

II. Quando a sentença normativa tiver fixado condições de trabalho que se tenham modificado em razão de 

circunstâncias alheias à vontade das partes, ou tenham se tornado injustas ou inaplicáveis, estamos diante da 
possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, como excepcionalidade à pacta sunt servanda para resultar no 

dissídio coletivo de revisão, que é possível apenas quando decorrido mais de onze meses da vigência da sentença 
normativa. 

III. É possível o ajuizamento de ação de cumprimento de modo individual, plúrimo ou pela legitimidade 
extraordinária, em defesa dos interesses individuais homogêneos do ser coletivo obreiro. 

IV. Nos dissídios coletivos de natureza econômica ou jurídica, a competência para julgar os recursos ordinários 

interpostos contra as decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho é da Seção de Dissídios 
Individuais, do Tribunal Superior do Trabalho. 

V. A greve constitui direito dos trabalhadores em geral, não cabendo à Justiça do Trabalho dizer de sua legalidade, 
já que a legalidade é expressa na Lei 7.783/89, em regulamentação do texto constitucional e as condições de 

abusividade estão reguladas na Constituição Federal, enquanto inspiradora na norma infraconstitucional, no caso a 

Lei da Greve. 
A) Somente duas afirmativas estão corretas.  

B) Somente três afirmativas estão corretas.  
C) Somente uma afirmativa está correta.  

D) Somente quatro afirmativas estão corretas.  
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 8 (1 ponto) - No tocante aos conflitos coletivos do trabalho e sua resolução, assinale a alternativa 
correta: 

A) Podemos afirmar que o inquérito judicial para apuração de falta grave é, na verdade, uma ação constitutiva 
negativa, necessária para a apuração de falta grave que autoriza a resolução do contrato de trabalho do obreiro 

estável, por iniciativa do empregado. 

B) K ao ajuizar ação de inquérito para apuração de falta grave para dispensar W, suplente cipreiro eleito pelos 
empregados, o juiz deve extinguir o processo sem resolver o mérito, nos termo do art. 485 do CPC/2015, em razão 

de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 



 

C) O inquérito para apuração de falta grave tem natureza dúplice no que diz respeito à improcedência do pedido e 
as consequências decorrentes do referido provimento, não havendo portanto necessidade do empregado em 

questão, reconvir ou ajuizar outra ação para obter a reintegração na empresa, produzindo neste caso a suspensão 
do contrato de trabalho, por conversão. 

D) O inquérito para apuração de falta grave de Marcelino, Presidente do Sindicato X tem natureza plúrima no que 

diz respeito à improcedência do pedido e as consequências decorrentes do referido provimento, não havendo 
portanto necessidade do empregado em questão reconvir ou ajuizar outra ação para obter a reintegração, havendo 

neste caso a interrupção do contrato de trabalho. 
E) A Consolidação das Leis do Trabalho determina que o tribunal prolator da sentença normativa fixe o prazo de 

sua vigência, o qual não poderá ser superior a quatro anos. 
 

Questão 9 (0,45 ponto) - O Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Juiz de Fora, reunindo um grupo 

de quatrocentos trabalhadores, sem prévio aviso, decidiu, invocando os direitos de liberdade sindical e de livre 
expressão, fazer um protesto contra a dispensa de cem empregados de uma empresa privada da região, no 

horário de maior circulação de pedestres e de automóveis, bloqueando a avenida mais movimentada da cidade, ao 
lado de hospitais, empresas, escolas e de órgãos do governo. Na situação hipotética descrita,   

A) não pratica conduta antissindical a empresa alvo do referido protesto, diante da sua autonomia individual 

privada, ao firmar com seus candidatos a emprego compromissos de não filiação ou de afastamento da 
condição de filiado no sindicato em tela. 

B) não pratica conduta antissindical a manifestação da imprensa local em relação à conduta do sindicato, por meio 
de matéria jornalística no maior periódico da região, realizando várias críticas contundentes à entidade sindical, 

as quais contrariaram as expectativas dos trabalhadores envolvidos no protesto. 
C) como o protesto do sindicato decorre da manifestação do direito da liberdade sindical, a atuação da força 

policial, restringindo o protesto para possibilitar a passagem de ambulâncias aos hospitais da imediação, pode 

ser entendida como uma conduta antissindical estatal. 
D) não caracteriza conduta antissindical o compromisso firmado entre a empresa alvo dos protestos e o respectivo 

sindicato profissional no sentido de admitir como futuros empregados somente os trabalhadores associados à 
entidade sindical em tela. 

E) caso o grupo de trabalhadores esteja aglomerado em frente à empresa alvo do protesto, não caracterizará 

conduta antissindical a determinação do empregador para que, mediante seu serviço de segurança privada, 
seja reprimida a manifestação e retirados os trabalhadores das imediações do estabelecimento patronal 

mediante uso da força física. 
 

Questão 10 (0,45 ponto) - Quanto à organização sindical, segundo a doutrina e legislação aplicável, 
A) no sistema sindical brasileiro, a Constituição Federal de 1988 veda a criação de uma organização sindical, em 

primeiro grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida 

pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município. 
B) a unidade sindical é a proibição, por lei, da existência de mais de um sindicato na mesma base de atuação, 

contrariando, assim, o princípio da liberdade sindical. 
C) a organização sindical brasileira concentra-se na representação sindical por categoria, admitindo, também, o 

sindicalismo de profissões, que no Brasil é denominado de sindicatos por categoria diferenciada, no qual 

prepondera a profissão e não a atividade econômica da empresa para fins de enquadramento sindical. 
D) a unicidade sindical, adotada pelo sistema brasileiro, é o sistema pelo qual os sindicatos se unem ou por 

imposição legal, ou em decorrência da sua própria vontade, facultando-se aos trabalhadores a possibilidade de 
organização espontânea para formar uma coletividade natural. 

E) a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades exclusivamente idênticas constitui o 

vínculo social básico que se denomina categoria econômica. 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
1) Ralph, advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, combina honorários contratuais 
com seu cliente para ajuizar uma ação de restituição de valores que pagou para receber um 
serviço que não foi realizado. Ele cobra de seu cliente a quantia inicial de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) para ajuizar a ação como honorários iniciais e mais 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 
proveito econômico obtido por seu cliente ao final do processo, quando do recebimento da quantia 
a ser restituída. Diante da situação hipotética acima, responda: 
 
a) O cliente de Ralph justifica que não tem condições de pagar o valor à vista. Ralph, então, 
sugere que o mesmo pague o valor inicial por meio de cartão de crédito. Tendo em vista que o 
advogado irá se utilizar de um intermediário (operadora de cartão de crédito) para receber essa 
quantia, tal conduta é permitida pela OAB? Justifique sua resposta com base na legislação 
pertinente (valor 1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
b) A sentença neste processo deixa de condenar a parte contrária ao pagamento de honorários 
de sucumbência devidos à Ralph, tendo em vista que o mesmo tem procedência total na ação. 
Por um equívoco seu, Ralph deixa a sentença transitar em julgado. Com base nessa situação, 
Ralph pode tomar alguma providência para receber esse valor a título de honorários de 
sucumbência, mesmo após o trânsito em julgado da sentença? Justifique sua resposta na 
legislação pertinente (valor 1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Mozart, advogado regularmente inscrito na OAB, após advogar para uma empresa durante 5 
(cinco) anos, por acordo mútuo, deixa de ser advogado de partido da mesma, na data de 20 de 
dezembro de 2012. Mozart, então, devolve toda a documentação que estava em seu poder 
relativo à empresa, exigindo, em troca, um recibo. No dia 20 de novembro de 2017, Mozart se 
surpreende em receber uma notificação da empresa para que realizasse uma prestação 
pormenorizada de contas, indicando como aplicou todos os valores que cobrou com custas de 
diárias e cópias no decorrer da relação contratual. 



 

a) Com base na situação hipotética, Mozart tem a obrigação de prestar contas na forma requerida 
pelo cliente? (valor 1,0). 
 
 
 
 
 
 
 
b) Como Mozart não prestou as contas requeridas pelo seu antigo cliente, este fez uma denúncia 
junto à OAB. Tal denúncia gerou um processo ético-profissional que ficou sem movimentação 
durante 3 (três) anos e 4 (quatro) meses. Mozart deve fazer que alegação para se ver livre de 
eventual condenação ético-profissional? Justifique sua resposta na legislação pertinente (valor 
1,0).  
 
 
 
 
 
 
 

3) Marie, advogada, entra em vias de fato com uma antiga cliente, dona Jandira que, aos 70 anos 
de idade recebe um tapa no rosto da referido causídica e vai ao chão, em plena luz do dia na 
frente do fórum localizado na região central da cidade, fato este que foi testemunhado por 
centenas de pessoas. Toda a cidade ficou sabendo do acontecido e ficou revoltada com a atitude 
da advogada, chegando alguns cidadãos a depredar a fachada de seu escritório, o que 
certamente caracteriza a perda da reputação honrosa da advogada. Marie além de ter sido 
denunciada junto à OAB, ainda foi denunciada pelo cometimento de crime, vindo a sofrer 
condenação judicial que transitou em julgado, sendo condenada à pena de prisão de dois meses 
e mais o pagamento de multa. 
 
a) Tendo o vista o fato acima narrado responda se Marie cometeu infração ético-profissional e, em 
caso positivo qual a pena que poderá lhe ser aplicada neste caso. Justifique sua resposta na 
legislação cabível (valor 1,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Na hipótese acima, caso Marie tenha sido condenada com a pena de exclusão dos quadros da 
OAB, quais as formalidades necessárias para ela buscar sua reabilitação e, consequentemente 
voltar a advogar? Justifique sua resposta (valor 1,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boa sorte! 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: ÉTICA Data: 06/12 

Professor(a): João Hagenbeck Parizzi Turma: 10º A 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
1) Ralph, advogado Regularmente inscrito nos quadros da OAB, combina honorários contratuais 
com seu cliente para ajuizar uma ação de restituição de valores que pagou para receber um 
serviço que não foi realizado. Ele cobra de seu cliente a quantia inicial de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) para ajuizar a ação como honorários iniciais e mais 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 
proveito econômico obtido por seu cliente ao final do processo, quando do recebimento da quantia 
a ser restituída. Diante da situação hipotética acima, responda: 
 
a) O cliente de Ralph justifica que não tem condições de pagar o valor à vista. Ralph, então, 
sugere que o mesmo pague o valor inicial por meio de cartão de crédito. Tendo em vista que o 
advogado irá se utilizar de um intermediário (operadora de cartão de crédito) para receber essa 
quantia, tal conduta é permitida pela OAB? Justifique sua resposta com base na legislação 
pertinente (valor 1,0) 
Ralph não cometeu ilícito ético profissional, uma vez que o Código de Ética da OAB permite que o 
advogado faça uso do sistema de cartão de crédito para receber honorários, conforme prescreve 
o art. 53 do referido código. 
 
 
b) A sentença neste processo deixa de condenar a parte contrária ao pagamento de honorários 
de sucumbência devidos à Ralph, tendo em vista que o mesmo tem procedência total na ação. 
Por um equívoco seu, Ralph deixa a sentença transitar em julgado. Com base nessa situação, 
Ralph pode tomar alguma providência para receber esse valor a título de honorários de 
sucumbência, mesmo após o trânsito em julgado da sentença? Justifique sua resposta na 
legislação pertinente (valor 1,0) 
Ralph, nos termos do art. 85, §18, do CPC/15 pode ajuizar ação autônoma visando a fixação dos 
honorários sucumbenciais devidos em função da condenação, mesmo que a sentença tenha 
transitado em julgado. 
 
 
2) Mozart, advogado regularmente inscrito na OAB, após advogar para uma empresa durante 5 
(cinco) anos, por acordo mútuo, deixa de ser advogado de partido da mesma, na data de 20 de 
dezembro de 2012. Mozart, então, devolve toda a documentação que estava em seu poder 
relativo à empresa, exigindo, em troca, um recibo. No dia 20 de novembro de 2017, Mozart se 
surpreende em receber uma notificação da empresa para que realizasse uma prestação 
pormenorizada de contas, indicando como aplicou todos os valores que cobrou com custas de 
diárias e cópias no decorrer da relação contratual. 
 
a) Com base na situação hipotética, Mozart tem a obrigação de prestar contas na forma requerida 
pelo cliente? (valor 1,0). 
Sim, nos termos do art. 25-A, do EOAB, prescreve em 5(cinco) anos a ação de prestação de 
contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele (art. 
34, XXI), portanto, tal notificação deve ser respondida uma vez que o referido prazo prescricional 
ainda não foi atingido 



 

 
 
b) Como Mozart não prestou as contas requeridas pelo seu antigo cliente, este fez uma denúncia 
junto à OAB. Tal denúncia gerou um processo ético-profissional que ficou sem movimentação 
durante 3 (três) anos e 4 (quatro) meses. Mozart deve fazer que alegação para se ver livre de 
eventual condenação ético-profissional? Justifique sua resposta na legislação pertinente (valor 
1,0). 
Sim, deve Mozart alegar a ocorrência de prescrição intercorrente, com suporte no art. 43, §1º, do 
EOAB. 
 
 
 
 
 

3) Marie, advogada, entra em vias de fato com uma antiga cliente, dona Jandira que, aos 70 anos 
de idade recebe um tapa no rosto da referido causídica e vai ao chão, em plena luz do dia na 
frente do fórum localizado na região central da cidade, fato este que foi testemunhado por 
centenas de pessoas. Toda a cidade ficou sabendo do acontecido e ficou revoltada com a atitude 
da advogada, chegando alguns cidadãos a depredar a fachada de seu escritório, o que 
certamente caracteriza a perda da reputação honrosa da advogada. Marie além de ter sido 
denunciada junto à OAB, ainda foi denunciada pelo cometimento de crime, vindo a sofrer 
condenação judicial que transitou em julgado, sendo condenada à pena de prisão de dois meses 
e mais o pagamento de multa. 
 
a) Tendo o vista o fato acima narrado responda se Marie cometeu infração ético-profissional e, em 
caso positivo qual a pena que poderá lhe ser aplicada neste caso. Justifique sua resposta na 
legislação cabível (valor 1,5) 
Sim, Marie cometeu infração grave, pois praticou um crime infamante, que gerou a perda da 
reputação honrosa que todo advogado deve manter, nesse caso se aplicaria o que prescreve o 
art. 34, XXVIII, devendo ser aplicada a pena de exclusão dos quadros da OAB, tendo em vista o 
que prescreve o art. 38, II, do EOAB. 
 
 
 
b) Na hipótese acima, caso Marie tenha sido condenada com a pena de exclusão dos quadros da 
OAB, quais as formalidades necessárias para ela buscar sua reabilitação e, consequentemente 
voltar a advogar? Justifique sua resposta (valor 1,5) 
Marie, por ter sido condenada por praticar crime infamante, deve buscar, antes de requerer a 
reabilitação junto à OAB, a reabilitação criminal, conforme prescreve o art. 41, parágrafo único do 
EOAB. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Boa sorte! 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
1) Márcio, Janaína e Roberta, após se formarem no curso de direito do CESUC, resolvem abrir 
sociedade de advogados para atuar em Catalão. Márcio, passou no exame da OAB e se 
inscreveu na seccional de Minas Gerais. Janaína, também após aprovação no exame da OAB, se 
inscreveu na seccional de Goiás. Já Roberta, infelizmente, desta vez não pôde se inscrever, pois 
não foi aprovada no exame. Com base nessa situação hipotética, responda: 
 
a) A sociedade de advogados pretendida pelos ex-estudantes do CESUC pode ter Márcio, 
Janaína e Roberta na sua composição? Justifique sua resposta com base no EOAB (valor 1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
b) Ainda com base na referida situação hipotética, Márcio para poder se associar a uma 
sociedade de advogados sediada em Catalão deve tomar alguma providência? Justifique sua 
resposta com base no EOAB. (valor 1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Janine, regularmente inscrita na OAB-GO, atuando na Subseção de Catalão foi denunciada por 
um cliente por estar supostamente cometendo a infração ética no sentido de abandonar a causa 
sem justificativa. Após regular e escorreito procedimento ético-profissional, o Relator que instruiu 
o feito deu parecer no sentido de entender que as provas dos autos atestam que Janaína 
realmente cometeu a infração narrada pelo denunciante e o TED em Goiânia, por maioria simples, 
entendeu por aplicar a pena de suspensão. Uma vez que Janaína já havia sido condenada mais 
duas vezes à pena de censura, em casos distintos. 
 
a) Com base nessa situação hipotética, qual seria a providência que Janine poderia tomar para 
impugnar a decisão, uma vez que a mesma entende que o EOAB não foi aplicado corretamente? 
Fundamente sua resposta no Estatuto da OAB (valor 1,0). 
 
 
 
 



 

b) Joaquim, também advogado e que possui um escritório em frente ao de Janine, ou seja, pode-
se dizer que ambos são concorrentes, ao saber da condenação de Janine requer cópia dos autos 
do referido processo ético-profissional. O TED pode autorizar Joaquim a ter cópia dos autos? 
Justifique sua resposta com base no EOAB e/ou no Código de Ética da OAB (valor 1,0).  
 
 
 
 
 
 
 

3) Bernard, advogado, é procurado por Jandira para patrocinar uma ação de indenização por 
danos materiais em face de terceiro. Como Jandira se encontra em situação financeira delicada, 
Bernard faz a proposta para Jandira de que seus honorários sejam pagos na forma de quota litis. 
Jandira aceita a proposta e assina um contrato que tem como uma de suas cláusulas a fixação 
dos honorários a serem pagos pelos serviços de Bernard em 40% (quarenta por cento) sob o 
proveito econômico obtido por Jandira na referida ação de indenização. 
Diante dessa situação hipotética, responda às seguintes perguntas: 
 
a) A cláusula contratual fixada no sentido de que os honorários contratuais sejam 
correspondentes a 40% do proveito econômico obtido pela cliente é permitida pelo EOAB? 
Justifique sua resposta (valor 1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Bernard, como bom advogado que é, teve êxito no patrocínio da demanda, sendo que a Ré foi 
condenada ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos 
materiais, ou seja, na integralidade do pedido feito por Bernard. Apesar disso, a sentença não 
condenou a Ré ao pagamento de honorários de sucumbência e, por uma distração de Bernard, tal 
sentença transitou em julgado. Bernard pode se utilizar de algum remédio jurídico para buscar os 
honorários de sucumbência? Justifique sua resposta (valor 1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Seguindo-se a situação hipotética acima, a Ré além de não recorrer realizou o depósito do 
valor a que foi condenada na sua integralidade. O que Bernard pode fazer para receber seus 
honorários de forma mais rápida, sem precisar fazer com que esse dinheiro passe pelas mãos de 
sua cliente? Justifique sua resposta (valor 1,0) 
 
 
 

 
 

 
 

Boa sorte! 
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Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
1) Márcio, Janaína e Roberta, após se formarem no curso de direito do CESUC, resolvem abrir 
sociedade de advogados para atuar em Catalão. Márcio, passou no exame da OAB e se 
inscreveu na seccional de Minas Gerais. Janaína, também após aprovação no exame da OAB, se 
inscreveu na seccional de Goiás. Já Roberta, infelizmente, desta vez não pôde se inscrever, pois 
não foi aprovada no exame. Com base nessa situação hipotética, responda: 
a) A sociedade de advogados pretendida pelos ex-estudantes do CESUC pode ter Márcio, 
Janaína e Roberta na sua composição? Justifique sua resposta com base no EOAB (valor 1,0) 
Não, uma vez que a sociedade de advogados deve ser constituída, necessariamente, por 
advogados regularmente inscritos na OAB, nos termos do art. 15, caput, do EOAB. 
 
 
 
 
b) Ainda com base na referida situação hipotética, Márcio para poder se associar a uma 
sociedade de advogados sediada em Catalão deve tomar alguma providência? Justifique sua 
resposta com base no EOAB. (valor 1,0) 
Márcio só poderá se associar a um escritório com sede em Catalão se promover uma inscrição 
suplementar na Seccional de Goiás, tendo em vista o que prescreve o art. 15, §5º, do EOAB. 
 
 
 
 
 
 
 
2) Janine, regularmente inscrita na OAB-GO, atuando na Subseção de Catalão foi denunciada por 
um cliente por estar supostamente cometendo a infração ética no sentido de abandonar a causa 
sem justificativa. Após regular e escorreito procedimento ético-profissional, o Relator que instruiu 
o feito deu parecer no sentido de entender que as provas dos autos atestam que Janaína 
realmente cometeu a infração narrada pelo denunciante e o TED em Goiânia, por maioria simples, 
entendeu por aplicar a pena de suspensão. Uma vez que Janaína já havia sido condenada mais 
duas vezes à pena de censura, em casos distintos. 
a) Com base nessa situação hipotética, qual seria a providência que Janine poderia tomar para 
impugnar a decisão, considerando que a mesma entende que o EOAB não foi aplicado 
corretamente? Fundamente sua resposta no Estatuto da OAB (valor 1,0). 
Janine, para impugnar a decisão pode se valer do Recurso previsto no art. 75 do EOAB, uma vez 
que a decisão foi não unânime e, ainda, no entendimento de Janine, contrariou a Lei. 
 
 
 
 
 



 

b) Joaquim, também advogado e que possui um escritório em frente ao de Janine, ou seja, pode-
se dizer que ambos são concorrentes, ao saber da condenação de Janine requer cópia dos autos 
do referido processo ético-profissional. O TED pode autorizar Joaquim a ter cópia dos autos? 
Justifique sua resposta com base no EOAB e/ou no Código de Ética da OAB (valor 1,0).  
Não o processo tramita em sigilo até seu trânsito em julgado, conforme prescreve o art. 72, §2º, 
do EOAB, só sendo permitido acesso às partes, seus defensores e a autoridade judiciária 
competente. 
 
 
 

3) Bernard, advogado, é procurado por Jandira para patrocinar uma ação de indenização por 
danos materiais em face de terceiro. Como Jandira se encontra em situação financeira delicada, 
Bernard faz a proposta para Jandira de que seus honorários sejam pagos na forma de quota litis. 
Jandira aceita a proposta e assina um contrato que tem como uma de suas cláusulas a fixação 
dos honorários a serem pagos pelos serviços de Bernard em 40% (quarenta por cento) sob o 
proveito econômico obtido por Jandira na referida ação de indenização. 
Diante dessa situação hipotética, responda às seguintes perguntas: 
a) A cláusula contratual fixada no sentido de que os honorários contratuais sejam 
correspondentes a 40% do proveito econômico obtido pela cliente é permitida pelo EOAB? 
Justifique sua resposta (valor 1,0) 
Não, uma vez que, no caso de êxito da demanda, Joaquim receberia entre 10 e 20% de 
honorários de sucumbência, hipótese em que a cumulação dos honorários contratuais e de 
sucumbência, poderá ser superior ao valor recebido pela cliente, o que é expressamente vedado 
pelo art. 50, do Código de Ética da OAB. 
 
 
 
 
 
b) Bernard, como bom advogado que é, teve êxito no patrocínio da demanda, sendo que a Ré foi 
condenada ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos 
materiais, ou seja, na integralidade do pedido feito por Bernard. Apesar disso, a sentença não 
condenou a Ré ao pagamento de honorários de sucumbência e, por uma distração de Bernard, tal 
sentença transitou em julgado. Bernard pode se utilizar de algum remédio jurídico para buscar os 
honorários de sucumbência? Justifique sua resposta (valor 1,0) 
Sim, nos termos do art. 85, § 18 do CPC/15, o advogado pode ajuizar ação autônoma visando a 
fixação dos honorários sucumbenciais, mesmo após o trânsito em julgado da decisão 
condenatória. 
 
 
 
 
c) Seguindo-se a situação hipotética acima, a Ré além de não recorrer realizou o depósito do 
valor a que foi condenada na sua integralidade. O que Bernard pode fazer para receber seus 
honorários de forma mais rápida, sem precisar fazer com que esse dinheiro passe pelas mãos de 
sua cliente? Justifique sua resposta (valor 1,0) 
Nos termos do art. 22, §4º do EOAB, o advogado pode fazer juntar nos autos o instrumento 
contratual e requerer que seja feita dedução do valor que seria pago ao constituinte 
correspondente ao percentual contratado a título de honorários contratuais. 
 

 
 
 
 

Boa sorte! 
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Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 

As questões envolvem situações problema. Em razão disso, antes de iniciar a leitura das 

alternativas, sugiro que você se recorde das análises simpsianas feitas em sala e das regras 

referentes ao benefício previdenciário que se enquadra no enunciado. Somente após esta reflexão 

verifique qual resposta se enquadra, isso facilitará na identificação daquela que for a correta.  

  

Tenha uma boa prova!  

 

1. (1,0 ponto) Homer Simpsons, segurado empregado de baixa renda do Regime Geral de 

Previdência Social possui três filhos: Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie 

Simpsons (2 anos).  Os documentos que Homer terá que apresentar para requerer e manter o 

recebimento do benefício do salário-família são: 

a) 2 registros de nascimento; 1 carteira de vacinação; 1 declaração de frequência escolar; 

b) 2 registros de nascimento; 1 carteira de vacinação atualizada; 1 declaração de frequência 

escolar; 

c) 3 registros de nascimento; 1 carteira de vacinação atualizada e 2 declarações de frequência 

escolar; 

d) 3 registros de nascimento;  3 carteiras de vacinação atualizadas e 2 declarações de frequência 

escolar.  

 

2. (0,5 ponto) Homer Simpsons, segurado empregado do Regime Geral de Previdência Social, foi 

recolhido a prisão no último dia 18/11/2017. Considerando que Homer é segurado de baixa renda 

é correto afirmar que: 

a) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e sua esposa Margie terão direito 

ao auxílio-reclusão, com o prazo de 90 dias para requerer o benefício, sob pena de extinção. 

b) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) e 

sua esposa Margie terão direito ao recebimento de auxílio-reclusão pelo prazo máximo de 90 

dias. 



 

c) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) 

terão direito ao recebimento do auxílio-reclusão desde Homer possua 12 contribuições mensais. 

d) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) e 

sua esposa Margie terão direito ao recebimento independentemente de período de carência. 

 

3. (0,5 ponto) No ano de 2017 Homer recebeu auxílio-reclusão. Tod e Rod receberam pensão por 

morte. Margie recebeu salário-família. Barney recebeu auxílio-acidente. Ned recebeu auxílio-

doença. Assinale quem fará jus ao recebimento do abono anual:  

a) Homer, Tod, Rod, Margie. 

b) Homer, Tod, Rod, Barney e Ned.  

c) Margie, Barney e Ned.  

d) Margie e Ned. 

 

4. (0,5 ponto) Homer Simpsons, segurado empregado do Regime Geral de Previdência Social, 

ficou incapacitado para ao exercício de sua atividade por período superior a 15 dias. Neste 

contexto, assinale a alternativa correta: 

a) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) 

terão direito ao recebimento de auxílio-doença. 

b) Homer terá direito ao recebimento do benefício de auxílio-doença desde que comprove 10 

meses de contribuição. 

c) O benefício será suspenso se Homer não se submeter a processo de reabilitação profissional 

prescrito pela Previdência Social. 

d) O recebimento do benefício prescinde de laudo médico. 

 

5. (0,5 ponto) Sobre o auxílio-acidente é correto afirmar que: 

a) Tem como contingência incapacidade temporária para o trabalho.  

b) Depende de comprovação de carência de 12 meses. 

c) Possui natureza indenizatória. 

d) Impede que o segurado exerça atividade remunerada.   

 

6. (0,5 ponto) Marjorie Simpson, em virtude de problemas na gestação, teve que antecipar seu 

parto em dois meses. Neste caso, considerando que Marjorie é contribuinte individual do 

Regime Geral de Previdência Social, assinale a alternativa correta:  



 

a) O salário-maternidade será pago para Marjorie Simpsons independentemente de período de 

carência. 

b) O salário-maternidade será pago para Marjorie Simpsons desde que ela comprove o 

pagamento de 12 contribuições mensais. 

c) O salário-maternidade será pago para Marjorie Simpsons desde que ela comprove o 

pagamento de 10 contribuições mensais. 

d) O salário-maternidade será pago para Marjorie Simpsons desde que ela comprove o 

pagamento de 8 contribuições mensais. 

 

7. (0,5 ponto) Sobre a aposentadoria por invalidez, assinale a alternativa correta:  

a) Destina-se ao dependente do segurado, que em face do afastamento do trabalho é vilipendiado 

do direito de ter garantida a sua própria subsistência. 

b) Depende da comprovação de 180 meses de contribuição.  

c) Destina-se aos segurados considerados pela perícia médica total e definitivamente incapazes 

para o trabalho. 

d) Destina-se aos segurados considerados pela perícia médica com sequela que ocasionou perda 

parcial da capacidade para o trabalho. 

 

8. (0,5 ponto) Alguns benefícios do Regime Geral da Previdência Social exigem uma quantidade 

mínima de contribuição. Em relação ao salário-maternidade, aposentadoria por invalidez, 

aposentadoria por idade urbana e aposentadoria especial, o período de carência é correta e 

respectivamente de:  

a) 10, 12, 180 e 180 

b) 10, independe de carência, 180 e 180 

c) 12, 10, 180 e independe de carência 

d) 12, 10, independe de carência e 180 

 

9. (0,5 ponto) Homer trabalha sujeito a condições especiais que prejudicam a sua saúde e sua 

integridade física, em função não ocasional nem intermitente, conforme faz prova o perfil 

profissiográfico previdenciário. Diante deste quadro, Homer poderá fazer jus a: 

a) Aposentadoria especial, se comprovada a carência mínima de 12 meses de contribuição. 

b) Aposentadoria especial, se comprovada a carência mínima de 10 meses de contribuição. 

c) Aposentadoria especial, quando alcançar 15, 20 ou 25 anos de trabalho, conforme o caso. 



 

d) Aposentadoria especial, quando alcançar 65 anos de idade. 

 

10. (1,0 ponto) Homer faleceu no último dia 21/11/2017. Assinale a alternativa que aponta 

qual benefício e em quantos dias os dependentes do Homer podem requerer o benefício com 

direito a retroatividade a data do óbito:  

a) Auxílio-reclusão - 30 dias 

b) Pensão por morte – 30 dias 

c) Auxílio-reclusão – 90 dias 

d) Pensão por morte – 90 dias 

 

11. (1,0 ponto) Quanto ao benefício de aposentadoria, assinale a alternativa correta:  

a) A aposentadoria por invalidez depende de carência de 10 contribuições mensais.  

b) A aposentadoria especial é devida aos segurados que atingem 65 anos se homem e 60 anos se 

mulher. 

c) A aposentadoria por idade depende da comprovação de 180 contribuições mensais.  

d) A aposentadoria por tempo de contribuição depende da comprovação de contribuição pelo 

período de 15, 20 ou 25 anos, a depender se trata-se de trabalhador rural ou urbano. 
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Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 

As questões envolvem situações problema. Em razão disso, antes de iniciar a leitura das 

alternativas, sugiro que você se recorde das análises simpsianas feitas em sala e das regras 

referentes ao benefício previdenciário que se enquadra no enunciado. Somente após esta reflexão 

verifique qual resposta se enquadra, isso facilitará na identificação daquela que for a correta.  

  

Tenha uma boa prova!  

 

1. (1,0 ponto) Homer Simpsons, segurado empregado de baixa renda do Regime Geral de 

Previdência Social possui três filhos: Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie 

Simpsons (2 anos).  Os documentos que Homer terá que apresentar para requerer e manter o 

recebimento do benefício do salário-família são: 

a) 2 registros de nascimento; 1 carteira de vacinação; 1 declaração de frequência escolar; 

b) 2 registros de nascimento; 1 carteira de vacinação atualizada; 1 declaração de frequência 

escolar; 

c) 3 registros de nascimento; 1 carteira de vacinação atualizada e 2 declarações de 

frequência escolar; 

d) 3 registros de nascimento;  3 carteiras de vacinação atualizadas e 2 declarações de frequência 

escolar.  

 

2. (0,5 ponto) Homer Simpsons, segurado empregado do Regime Geral de Previdência Social, foi 

recolhido a prisão no último dia 18/11/2017. Considerando que Homer é segurado de baixa renda 

é correto afirmar que: 

a) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e sua esposa Margie terão direito 

ao auxílio-reclusão, com o prazo de 90 dias para requerer o benefício, sob pena de extinção. 

b) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) e 

sua esposa Margie terão direito ao recebimento de auxílio-reclusão pelo prazo máximo de 90 

dias. 



 

c) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) 

terão direito ao recebimento do auxílio-reclusão desde Homer possua 12 contribuições mensais. 

d) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) e 

sua esposa Margie terão direito ao recebimento independentemente de período de carência. 

 

3. (0,5 ponto) No ano de 2017 Homer recebeu auxílio-reclusão. Tod e Rod receberam pensão por 

morte. Margie recebeu salário-família. Barney recebeu auxílio-acidente. Ned recebeu auxílio-

doença. Assinale quem fará jus ao recebimento do abono anual:  

a) Homer, Tod, Rod, Margie. 

b) Homer, Tod, Rod, Barney e Ned.  

c) Margie, Barney e Ned.  

d) Margie e Ned. 

 

4. (0,5 ponto) Homer Simpsons, segurado empregado do Regime Geral de Previdência Social, 

ficou incapacitado para ao exercício de sua atividade por período superior a 15 dias. Neste 

contexto, assinale a alternativa correta: 

a) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) 

terão direito ao recebimento de auxílio-doença. 

b) Homer terá direito ao recebimento do benefício de auxílio-doença desde que comprove 10 

meses de contribuição. 

c) O benefício será suspenso se Homer não se submeter a processo de reabilitação 

profissional prescrito pela Previdência Social. 

d) O recebimento do benefício prescinde de laudo médico. 

 

5. (0,5 ponto) Sobre o auxílio-acidente é correto afirmar que: 

a) Tem como contingência incapacidade temporária para o trabalho.  

b) Depende de comprovação de carência de 12 meses. 

c) Possui natureza indenizatória. 

d) Impede que o segurado exerça atividade remunerada.   

 

6. (0,5 ponto) Marjorie Simpson, em virtude de problemas na gestação, teve que antecipar seu 

parto em dois meses. Neste caso, considerando que Marjorie é contribuinte individual do 

Regime Geral de Previdência Social, assinale a alternativa correta:  



 

a) O salário-maternidade será pago para Marjorie Simpsons independentemente de período de 

carência. 

b) O salário-maternidade será pago para Marjorie Simpsons desde que ela comprove o 

pagamento de 12 contribuições mensais. 

c) O salário-maternidade será pago para Marjorie Simpsons desde que ela comprove o 

pagamento de 10 contribuições mensais. 

d) O salário-maternidade será pago para Marjorie Simpsons desde que ela comprove o 

pagamento de 8 contribuições mensais. 

 

7. (0,5 ponto) Sobre a aposentadoria por invalidez, assinale a alternativa correta:  

a) Destina-se ao dependente do segurado, que em face do afastamento do trabalho é vilipendiado 

do direito de ter garantida a sua própria subsistência. 

b) Depende da comprovação de 180 meses de contribuição.  

c) Destina-se aos segurados considerados pela perícia médica total e definitivamente 

incapazes para o trabalho. 

d) Destina-se aos segurados considerados pela perícia médica com sequela que ocasionou perda 

parcial da capacidade para o trabalho. 

 

8. (0,5 ponto) Alguns benefícios do Regime Geral da Previdência Social exigem uma quantidade 

mínima de contribuição. Em relação ao salário-maternidade, aposentadoria por invalidez, 

aposentadoria por idade urbana e aposentadoria especial, o período de carência é correta e 

respectivamente de:  

a) 10, 12, 180 e 180 

b) 10, independe de carência, 180 e 180 

c) 12, 10, 180 e independe de carência 

d) 12, 10, independe de carência e 180 

 

9. (0,5 ponto) Homer trabalha sujeito a condições especiais que prejudicam a sua saúde e sua 

integridade física, em função não ocasional nem intermitente, conforme faz prova o perfil 

profissiográfico previdenciário. Diante deste quadro, Homer poderá fazer jus a: 

a) Aposentadoria especial, se comprovada a carência mínima de 12 meses de contribuição. 

b) Aposentadoria especial, se comprovada a carência mínima de 10 meses de contribuição. 

c) Aposentadoria especial, quando alcançar 15, 20 ou 25 anos de trabalho, conforme o caso. 



 

d) Aposentadoria especial, quando alcançar 65 anos de idade. 

 

10. (1,0 ponto) Homer faleceu no último dia 21/11/2017. Assinale a alternativa que aponta 

qual benefício e em quantos dias os dependentes do Homer podem requerer o benefício com 

direito a retroatividade a data do óbito:  

a) Auxílio-reclusão - 30 dias 

b) Pensão por morte – 30 dias 

c) Auxílio-reclusão – 90 dias 

d) Pensão por morte – 90 dias 

 

11. (1,0 ponto) Quanto ao benefício de aposentadoria, assinale a alternativa correta:  

a) A aposentadoria por invalidez depende de carência de 10 contribuições mensais.  

b) A aposentadoria especial é devida aos segurados que atingem 65 anos se homem e 60 anos se 

mulher. 

c) A aposentadoria por idade depende da comprovação de 180 contribuições mensais.  

d) A aposentadoria por tempo de contribuição depende da comprovação de contribuição pelo 

período de 15, 20 ou 25 anos, a depender se trata-se de trabalhador rural ou urbano. 
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Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 

As questões envolvem situações problema. Em razão disso, antes de iniciar a leitura das 

alternativas, sugiro que você se recorde das análises simpsianas feitas em sala e das regras 

referentes ao benefício previdenciário que se enquadra no enunciado. Somente após esta reflexão 

verifique qual resposta se enquadra, isso facilitará na identificação daquela que for a correta.  

  

Tenha uma boa prova!  

 

 

1. (1,0 ponto) Barney, contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social possui um 

filho: Nelson (10 anos de idade). Ned Flanders, trabalhador avulso do Regime Geral de 

Previdência Social possui dois filhos: Todd (15 anos) e Rod Flanders (16 anos). Margie 

Simpsons, segurada facultativa do Regime Geral de Previdência Social e Homer Simpsons, 

empregado contribuinte do Regime Geral de Previdência Social possuem três filhos: Bart 

Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos). Neste caso, 

considerando que todos recebem remuneração que os enquadram como segurados de baixa renda, 

é cabível o recebimento do benefício do salário-família a: 

a) Barney  

b) Margie Simpsons e Ned Flanders 

c) Barney e Homer Simpsons 

d) Homer Simpsons 

 

2. (0,5 ponto) Homer Simpsons, segurado empregado do Regime Geral de Previdência Social, foi 

recolhido a prisão no último dia 18/11/2017. Considerando que Homer é segurado de baixa renda 

é correto afirmar que: 

a) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) e 

sua esposa Margie terão direito ao recebimento do auxílio-reclusão, desde que comprovem o 

período de carência de 12 meses de contribuição. 



 

b) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) 

terão direito ao recebimento de auxílio-reclusão, desde que comprovem o período de carência de 

10 meses de contribuição.  

c) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) e 

sua esposa Margie terão direito ao recebimento do auxílio-reclusão independentemente da 

quantidade de contribuições que Homer possui. 

d) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) e 

sua esposa Margie terão direito ao recebimento do auxílio-reclusão desde que comprovem 

dependência econômica. 

 

3. (0,5 ponto) No ano de 2017 Homer recebeu salário-família. Tod e Rod receberam auxílio-

reclusão. Margie recebeu salário-maternidade. Barney recebeu auxílio-acidente. Ned recebeu 

auxílio-doença. Assinale quem fará jus ao recebimento do abono anual:  

a) Homer, Tod, Rod, Margie, Barney e Ned. 

b) Tod, Rod, Margie, Barney e Ned.  

c) Margie, Barney e Ned.  

d) Margie e Ned. 

 

4. (0,5 ponto) Homer Simpsons, segurado empregado do Regime Geral de Previdência Social, 

ficou incapacitado para ao exercício de sua atividade por período superior a 15 dias. Neste 

contexto, assinale a alternativa correta: 

a) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) 

terão direito ao recebimento de auxílio-doença, desde que comprovem o período de carência de 

10 meses de contribuição.  

b) Homer terá direito ao recebimento do benefício de auxílio doença desde que comprove 12 

meses de contribuição. 

c) O benefício de auxílio-doença será suspenso se Homer não se submeter a reabilitação 

profissional e a tratamento cirúrgico.  

d) Se Margie se casar com Homer no curso do recebimento do benefício não fará jus ao seu 

recebimento. 

 

 

 



 

5. (0,5 ponto) Sobre o auxílio-acidente é correto afirmar que:  

a) Independe de carência 

b) Tem como contingência a incapacidade temporária para o trabalho  

c) Depende de comprovação de carência de 10 meses 

d)  Impede que o segurado exerça atividade remunerada   

 

6.  (0,5 ponto) Alguns benefícios do Regime Geral da Previdência Social exigem uma quantidade 

mínima de contribuições. Em relação ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, 

aposentadoria por idade urbana e aposentadoria especial, o período de carência é correta e 

respectivamente de:  

a) 10, 12, 180 e 180 

b) 10, 10, independe de carência e 180 

c) 12, 12, 180 e 180 

d) 12, 12, independe de carência e 180 

 

7. (0,5 ponto) Homer é segurado empregado do Regime Geral de Previdência Social. Para se 

aposentar por tempo de contribuição deve contar com:  

a) 65 anos de idade 

b) 180 meses de contribuição 

c) 30 anos de contribuição 

d) 35 anos de contribuição 

 

8. (0,5 ponto) Homer faleceu no último dia 21/11/2017. Assinale a alternativa que aponta quais 

dependentes teriam que comprovar dependência econômica: 

a) Filho 

b) Pai 

c) Companheira 

d) Esposa 

 

9.  (0,5 ponto) Quanto ao benefício de aposentadoria, assinale a alternativa correta:  

a) A aposentadoria por invalidez depende de carência de 10 contribuições mensais.  

b) A aposentadoria especial é devida aos segurados que atingem 65 anos se homem e 60 anos se 

mulher. 



 

c) A aposentadoria por idade depende da comprovação de 180 contribuições mensais.  

d) A aposentadoria por tempo de contribuição depende da comprovação de contribuição pelo 

período de 15, 20 ou 25 anos, a depender se trabalhador rural ou urbano. 

 

10. (1,0 ponto) Marjorie Bouvier Simpson, segurada do Regime Geral da Previdência Social, 

casada com Homer Simpsons, deu à luz a Margarett Simpson. Após dois meses do nascimento de 

sua filha, em razão de complicações no parto, Majorie faleceu. Neste caso, considerando que 

Marjorie já estava recebendo o salário-maternidade, assinale a alternativa correta:  

a) O salário-maternidade será pago para Homer Simpsons no período de 120 dias. 

b) O salário-maternidade será pago para Homer Simpsons, ainda que ele não tenha a 

qualidade de segurado. 

c) O salário-maternidade só será pago para Homer Simpsons pelo tempo restante a que 

Marge teria direito, desde que Homer Simpsons tenha qualidade de segurado.  

d) O salário-maternidade só será pago a Homer Simpsons pelo período de 120 dias nos casos 

de falecimento de sua filha Margarett ou de seu abandono. 

  

11. (1,0 ponto) Homer trabalha sujeito a condições especiais que prejudicam a sua saúde e sua 

integridade física, em função não ocasional nem intermitente, conforme faz prova o perfil 

profissiográfico previdenciário. Diante desta quadro, Homer poderá fazer jus a: 

a) Aposentadoria especial, se comprovada a carência mínima de 12 meses de contribuição. 

b) Aposentadoria especial, se comprovada a carência mínima de 10 meses de contribuição. 

c) Aposentadoria especial, quando alcançar 10, 12 e 15 anos de contribuição, conforme o caso. 

d) Aposentadoria especial, sendo um dos requisitos a comprovação da carência mínima de 180 

contribuições. 
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Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

 

As questões envolvem situações problema. Em razão disso, antes de iniciar a leitura das 

alternativas, sugiro que você se recorde das análises simpsianas feitas em sala e das regras 

referentes ao benefício previdenciário que se enquadra no enunciado. Somente após esta reflexão 

verifique qual resposta se enquadra, isso facilitará na identificação daquela que for a correta.  

  

Tenha uma boa prova!  

 

 

1. (1,0 ponto) Barney, contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social possui um 

filho: Nelson (10 anos de idade). Ned Flanders, trabalhador avulso do Regime Geral de 

Previdência Social possui dois filhos: Todd (15 anos) e Rod Flanders (16 anos). Margie 

Simpsons, segurada facultativa do Regime Geral de Previdência Social e Homer Simpsons, 

empregado contribuinte do Regime Geral de Previdência Social possuem três filhos: Bart 

Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos). Neste caso, 

considerando que todos recebem remuneração que os enquadram como segurados de baixa renda, 

é cabível o recebimento do benefício do salário-família a: 

a) Barney  

b) Margie Simpsons e Ned Flanders 

c) Barney e Homer Simpsons 

d) Homer Simpsons 

 

2. (0,5 ponto) Homer Simpsons, segurado empregado do Regime Geral de Previdência Social, foi 

recolhido a prisão no último dia 18/11/2017. Considerando que Homer é segurado de baixa renda 

é correto afirmar que: 

a) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) e 

sua esposa Margie terão direito ao recebimento do auxílio-reclusão, desde que comprovem o 

período de carência de 12 meses de contribuição. 



 

b) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) 

terão direito ao recebimento de auxílio-reclusão, desde que comprovem o período de carência de 

10 meses de contribuição.  

c) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) e 

sua esposa Margie terão direito ao recebimento do auxílio-reclusão independentemente da 

quantidade de contribuições que Homer possui. 

d) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) e 

sua esposa Margie terão direito ao recebimento do auxílio-reclusão desde que comprovem 

dependência econômica. 

 

3. (0,5 ponto) No ano de 2017 Homer recebeu salário-família. Tod e Rod receberam auxílio-

reclusão. Margie recebeu salário-maternidade. Barney recebeu auxílio-acidente. Ned recebeu 

auxílio-doença. Assinale quem fará jus ao recebimento do abono anual:  

a) Homer, Tod, Rod, Margie, Barney e Ned. 

b) Tod, Rod, Margie, Barney e Ned.  

c) Margie, Barney e Ned.  

d) Margie e Ned. 

 

4. (0,5 ponto) Homer Simpsons, segurado empregado do Regime Geral de Previdência Social, 

ficou incapacitado para ao exercício de sua atividade por período superior a 15 dias. Neste 

contexto, assinale a alternativa correta: 

a) Seus filhos Bart Simpsons (10 anos), Lisa Simpsons (8 anos) e Maggie Simpsons (2 anos) 

terão direito ao recebimento de auxílio-doença, desde que comprovem o período de carência de 

10 meses de contribuição.  

b) Homer terá direito ao recebimento do benefício de auxílio doença desde que comprove 12 

meses de contribuição. 

c) O benefício de auxílio-doença será suspenso se Homer não se submeter a reabilitação 

profissional e a tratamento cirúrgico.  

d) Se Margie se casar com Homer no curso do recebimento do benefício não fará jus ao seu 

recebimento. 

 

 

 



 

5. (0,5 ponto) Sobre o auxílio-acidente é correto afirmar que:  

a) Independe de carência 

b) Tem como contingência a incapacidade temporária para o trabalho  

c) Depende de comprovação de carência de 10 meses 

d)  Impede que o segurado exerça atividade remunerada   

 

6.  (0,5 ponto) Alguns benefícios do Regime Geral da Previdência Social exigem uma quantidade 

mínima de contribuições. Em relação ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, 

aposentadoria por idade urbana e aposentadoria especial, o período de carência é correta e 

respectivamente de:  

a) 10, 12, 180 e 180 

b) 10, 10, independe de carência e 180 

c) 12, 12, 180 e 180 

d) 12, 12, independe de carência e 180 

 

7. (0,5 ponto) Homer é segurado empregado do Regime Geral de Previdência Social. Para se 

aposentar por tempo de contribuição deve contar com:  

a) 65 anos de idade 

b) 180 meses de contribuição 

c) 30 anos de contribuição 

d) 35 anos de contribuição 

 

8. (0,5 ponto) Homer faleceu no último dia 21/11/2017. Assinale a alternativa que aponta quais 

dependentes teriam que comprovar dependência econômica: 

a) Filho 

b) Pai 

c) Companheira 

d) Esposa 

 

9.  (0,5 ponto) Quanto ao benefício de aposentadoria, assinale a alternativa correta:  

a) A aposentadoria por invalidez depende de carência de 10 contribuições mensais.  

b) A aposentadoria especial é devida aos segurados que atingem 65 anos se homem e 60 anos se 

mulher. 



 

c) A aposentadoria por idade depende da comprovação de 180 contribuições mensais.  

d) A aposentadoria por tempo de contribuição depende da comprovação de contribuição pelo 

período de 15, 20 ou 25 anos, a depender se trabalhador rural ou urbano. 

 

10. (1,0 ponto) Marjorie Bouvier Simpson, segurada do Regime Geral da Previdência Social, 

casada com Homer Simpsons, deu à luz a Margarett Simpson. Após dois meses do nascimento de 

sua filha, em razão de complicações no parto, Majorie faleceu. Neste caso, considerando que 

Marjorie já estava recebendo o salário-maternidade, assinale a alternativa correta:  

a) O salário-maternidade será pago para Homer Simpsons no período de 120 dias. 

b) O salário-maternidade será pago para Homer Simpsons, ainda que ele não tenha a 

qualidade de segurado. 

c) O salário-maternidade só será pago para Homer Simpsons pelo tempo restante a que 

Marge teria direito e desde que Homer Simpsons tenha qualidade de segurado. 

d) O salário-maternidade só será pago a Homer Simpsons pelo período de 120 dias nos casos 

de falecimento de sua filha Margarett ou de seu abandono. 

  

11. (1,0 ponto) Homer trabalha sujeito a condições especiais que prejudicam a sua saúde e sua 

integridade física, em função não ocasional nem intermitente, conforme faz prova o perfil 

profissiográfico previdenciário. Diante desta quadro, Homer poderá fazer jus a: 

a) Aposentadoria especial, se comprovada a carência mínima de 12 meses de contribuição. 

b) Aposentadoria especial, se comprovada a carência mínima de 10 meses de contribuição. 

c) Aposentadoria especial, quando alcançar 10, 12 e 15 anos de contribuição, conforme o caso. 

d) Aposentadoria especial, sendo um dos requisitos a comprovação da carência mínima de 

180 contribuições. 
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Questões:  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 

22ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE FORTALEZA 

 

PROCESSO: 0046204-86.2016.8.06.0220  

REQUERENTE: MAFALDA GERGÓRIO BORGES  

REQUERIDO: UNIMED DE FORTALEZA 

 

SENTENÇA  

Trata-se de Ação Obrigação de Fazer cumulada com Revisional de Contrato Coletivo de 

Plano de Saúde e Repetição de Indébito, em que alega a promovente ser beneficiária de plano de 

saúde contratado junto à operadora-requerida, sendo que, no mês de dezembro/2015, sofreu 

reajustes nas contraprestações pagas pela mesma, pelo que as mensalidades passaram do valor de R$ 

699,84 para R$ 1.189,25.  

Destarte, postulou a requerente pela condenação da requerida na obrigação de proceder à 

revisão e ao afastamento dos reajustes aplicados nas contraprestações pagas pela consumidora, com 

a declaração de nulidade de cláusula contratual.  

Pugnou ainda seja condenada a ré na restituição em dobro das quantias pagas a maior.  

Liminar deferida. Contestação apresentada.  

É o breve relato.  

FUNDAMENTAÇÃO – MÉRITO  

No mérito, merece parcial acolhimento o pedido inicial.  

O aumento efetuado em virtude da mudança de faixa etária veio proporcionar manifesta 

desvantagem para a consumidora.  



 

Ademais, deve-se considerar legítimo o aumento de cobranças decorrente de mudança de 

faixa etária apenas quando realizado em perfeita sintonia com o que disposto no art. 15 da Lei nº 

9.656/98, assim transcrito:  

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de 

produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em razão da idade do 

consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as 

faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme 

normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.  

Veja-se, a variação das contraprestações somente poderá ocorrer caso estejam previstas no 

contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes, o que não se deu no caso dos autos. 

Não se demonstrou, no caso, que o instrumento do pacto havido entre as partes indicasse a 

realização dos reajustes na forma realizada pela promovida.  

O posterior Aditivo efetuado no contrato das partes, ao impor a estratificação em 10 faixas 

etárias (o que, saliente-se, gera condição mais prejudicial ao consumidor), não se tem por válido, 

uma vez que afronta diretamente a norma legal supra assinalada, bem como a própria formação do 

contrato havido entre as partes.  

A Resolução Normativa nº 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar não se aplica 

ao caso, uma vez que, à luz do que propriamente dispõe o art. 1º da mesma, a variação de preço por 

faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 

1º de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução. A ementa da mesma norma, 

igualmente, assim já prescreve: Define os limites a serem observados para adoção de variação de 

preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro 

de 2004.  

Com efeito, o contrato em exame se celebrou no ano de 1999, razão pela qual não há guarida 

jurídica para a nítida alteração contratual perpetrada pela parte requerida, sendo de todo inválido o 

reajuste decorrente de mudança de faixa etária, nos termos em que ocorreram.  

Logo, em se havendo incindido o reajuste decorrente da alegada estratificação, decorrente do 

aditivo contratual, o mesmo não se mostra válido, uma vez que a relação entre as partes, no caso em 

exame, estava em validade sob a égide do contrato inicialmente firmado, devendo ser atendidos os 

parâmetros de reajuste nos termos do pacto inaugural, desde que não infrinjam as normas legais 

aplicáveis à matéria.  

Em face disso, deve ser o consumidor ressarcido de todas as quantias pelo mesmo pagas a 

maior, tomando em consideração a inteligência esposada no presente julgado, em parcelas vencidas 

e vincendas, nos termos do art. 323 do Novo Código de Processo Civil. Saliente-se que o 

ressarcimento em destaque deverá ocorrer. 



 

Importa registrar, por fim, que o art. 489, do NCPC, é inaplicável ao Sistema dos Juizados 

Especiais, por existir regramento próprio da Lei n. 9099/95 acerca da técnica de sentença, já 

corroborado tal entendimento com o Enunciado n. 163 do FONAJE - “Não se aplica ao Sistema dos 

Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95”.  

DISPOSITIVO  

Isto posto julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de declarar a 

nulidade dos reajustes antes ocorridos quanto à prestações mensais pagas pelo plano de saúde em 

decorrência de mudança de faixa etária, devendo os mesmos não produzirem qualquer efeito.  

Condeno ainda a parte ré na obrigação de proceder ao ressarcimento dos valores pagos a 

maior pelo consumidor, na forma simples, com correção a contar do dispêndio e com juros de mora 

a partir da citação. Caso não haja cumprimento voluntário da sentença condenatória por parte do 

devedor e, uma vez iniciada a execução judicial, será expedida certidão de crédito para o fim de 

protesto e/ou inclusão em cadastros de inadimplentes (negativação), a requerimento da parte 

interessada, com fulcro no art. 52 da LJEC e art. 517 e 782, §§3º, 4º e 5º, do CPC, por aplicação 

subsidiária. Sem custas e honorários de advogado.  

30/11/2017 

P.R.I. Fortaleza, 

Assinatura digital. 

Miríade Augusta 

JUIZA DE DIREITO 

________________________________________________________________________________ 

Após a leitura da sentença extraia e indique de forma objetiva todas as informações a seguir (2,0 

pontos): 

1. Origem da ação; 2. Número dos autos; 3. Tipo de ação; 4. Autor; 5. Réu; 6. pedidos do Autor; 7. 

teses dos pedidos do Autor; 8. teses do Réu; 9. sentença; 10. sentença em relação a cada um dos 

pedidos; 11. fundamentos da sentença relativos a cada um dos pedidos. 

 

Na qualidade de advogado(a) elabore a peça processual cabível  em face da sentença, excluindo-se a 

hipótese de embargos de declaração. Na peça devem constar as disposições que fundamentam seus 

requisitos, nos termos da legislação vigente (5,0 pontos). 

 



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: TÉCNICAS DE PRÁTICAS JURIDICAS Data: 02/12/17 

Professor(a): Larissa Sampaio Teles Turma: 
11-

DIRSAB 

Aluno(a):  Nota:  

 
Leia atentamente todas as questões. A prova deverá ser respondida utilizando caneta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Constatado qualquer 
tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  

O aluno deverá indicar todas as informações na sentença, de forma clara e objetiva, 

demonstrando sua compreensão sobre o objeto da ação e o teor da sentença.  

 

O aluno deverá elaborar recurso inominado. Deverá observar a estrutura do recurso, bem 

como apontar os dispositivos legais referentes a sua fundamentação, prazo e necessidade 

de preparo. Deverá ainda narrar de forma coerente e coesa a síntese do processo, bem 

como apresentar em suas razões aquilo que for pertinente com a sentença, de forma que 

seja possível identificar os pontos que pretende reforma. 

 


